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Oikeudellisten käsitteiden määritelmä:

✓ Yleinen järjestys:

Ranskan hallinto-oikeudessa yleinen järjestys on ihanteellinen sosiaalinen valtio, jolle on tunnusomaista " hyvä järjestys ,
turvallisuus, kansanterveys ja rauhallisuus ”, julkinen moraali ja ihmisarvoa1 2

ihminen . 3

Perustuslakineuvosto, joka varmistaa lakien yhdenmukaisuuden perustuslain kanssa, antaa
- yleisen järjestyksen määritelmä, joka on hyvin lähellä Ranskan hallinto - oikeudessa käytettyä määritelmää
yli kahden vuosisadan ajan: yleinen järjestys kattaa "hyvän järjestyksen, turvallisuuden, terveyden ja terveyden."
j lki h lli ”



julkinen rauhallisuus ”.

Perustuslakineuvosto katsoo, että " ihmisarvon turvaamista vastaan"
mikä tahansa orjuuden ja huonontumisen muoto "
Vuoden 1946 perustuslaki (CC 94-343 / 344 DC ): 4

"  Vapaiden kansojen voittamien voittojen seurauksena yrittäneet järjestelmät
orjuuttamaan ja alentamaan ihmiskuntaa ranskalaiset julistavat sen jälleen
jokaisella ihmisellä, rodusta, uskonnosta tai uskonnosta riippumatta, on oikeudet
luovuttamaton ja pyhä. "

EY: n tuomio 28. maaliskuuta 1919 Regnault-Desroziers yleisen turvallisuuden kysymyksissä1

Valtion vastuu riskeistä.

EY: n tuomio, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EY, 1995 Morsang-sur-Orgen kunta3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Ihmisen ihmisarvon kunnioittamisen periaate on siis osa lohkoa
perustuslain (eli kaikki periaatteet ja määräykset, joita lakien on kunnioitettava, tämä
yhdessä ovat etusijalla sopimuksiin, yleissopimuksiin ja eurooppalaiseen lainsäädäntöön nähden
standardit).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Konkreettisesti ihmisarvon periaate edellyttää perustuslakineuvoston kaavaa käyttämällä
suojella ihmistä "kaikenlaiselta orjuuttamiselta tai huonontumiselta".

Arvokkuus tarkoittaa, että henkilö pysyy hallitsevana ruumiissaan ja itsessään, mikä edellyttää
että se ei löydä itsensä vieraaksi tai orjuutetuksi itselleen vieraiden päämäärien vuoksi.

✓ Rikosoikeus, määritelmä ja poliittinen oppi:

Viittaa lain haaraan, joka estää epäsosiaalisen käyttäytymisen ja huolehtii
yhteiskunta kohti näitä käyttäytymismalleja.

Lisäksi "alkuperäinen rikoslain perustana oleva poliittinen oppi muotoiltiin
Perustaja. Se perustuu vapauden ja turvallisuuden ulottuvuuksien erottamattomuuteen
taata yleinen etu ja ne taataan joukolla oikeuksia ja velvollisuuksia
hallitsijoille ja hallituille. Tässä mielessä ihmisoikeuksien julistus ja
Toisaalta kansalaista ja perustuslakia, toisaalta rikoslakia, on pidettävä molempina
täydentäviä näkökohtia yleisen järjestyksen institutionaalistamisessa. Ensimmäinen suorittaa sen "sisään
täysi ”lausunnolla perusetuja ja -arvoja, jotka valtion on taattava, toinen
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- tosiasia "onttoina" määrittelemällä hyökkäykset, jotka edellyttävät sosiaalista seuraamusta ja
sen muodot. "5



Tämä havainto havainnollistaa rikosoikeuden tarvetta rangaista kohdistuvasta käyttäytymisestä
häiritse millään tavalla hyvää järjestystä, turvallisuutta, tervettä, rauhallisuutta, moraalia
ihmisarvoa.

✓ Kansakunnan tärkeimmät edut:

Tämä käsite vastaa kaikkia kansakunnan muodostavia elementtejä, sen eheyttä
- alue ja sen turvallisuus, sen väestön, luonnollisen, taloudellisen ja
kulttuurinen.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Julkisen järjestyksen luokittelu: Ranskan vuoden 1992 rikoslain uudistus. Julkaisussa: Genèses, 27,5

1997. sivut 5-29. doi: 10.3406 / geenit.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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Sivu 7

I. TERRORISMIN JA RIKOLLISUUDEN HENKILÖT

1.1. HENKILÖIDEN ELÄMÄN JA EHDOTTOMUUDEN RIKKOMINEN

• Rikoslainsäädännössä sovellettavat periaatteet

terrorismi:

Rikoslain 421-1 artikla (Kansaan, valtioon ja yleiseen rauhaan kohdistuvat rikokset ja rikkomukset)

Muodosta terroritekoja, kun ne liittyvät tarkoituksellisesti
yksityishenkilö tai yhteisyritys, jonka tarkoituksena on häiritä vakavasti yleistä järjestystä
pelottelun tai terrorin kautta seuraavat rikokset:

1 ° Tahalliset hyökkäykset elämään, tahalliset hyökkäykset henkilön koskemattomuuteen [Huom
kirjailija: psyykkinen, fyysistä ja henkistä koskemattomuutta] , sieppaukset ja sieppauksen hyvin
- lentokoneiden, alusten tai minkä tahansa muun määrittelemän kuljetusvälineen kaappaaminen
tämän koodin kirja II;
(…) »

• Rikosoikeudessa sovellettavat periaatteet rikoksia vastaan

ihmiskunta:

Rikoslain 211-1 artikla (Rikokset ihmiskuntaa vastaan   - kansanmurha):

"Se muodostaa kansanmurhan tosiasiassa, kun toteutetaan tuhoon pyrkivä yhteinen suunnitelma
kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä tai ryhmä kokonaan tai osittain
minkä tahansa muun mielivaltaisen kriteerin perusteella määritetty sitoutumaan tai saamaan aikaan sitoutuminen
tämän ryhmän jäseniä vastaan   yksi seuraavista toimista: 
- tahallinen loukkaantuminen elämään; 
- vakava vahinko fyysiselle tai henkiselle koskemattomuudelle 
- alistuminen olemassaolon olosuhteisiin, jotka todennäköisesti johtavat täydelliseen tuhoutumiseen tai
osa ryhmästä; 
(…) 
- lasten pakkosiirto. 
Kansanmurhasta rangaistaan   elinkautiseen vankeuteen. 
Turvallisuusaikaa koskevia 132–23 artiklan kahta ensimmäistä kohtaa sovelletaan
tässä artiklassa säädetty rikollisuus ”.

Rikoslain 212-1 artikla (Rikokset ihmiskuntaa vastaan   - kansanmurha):

"Se on myös rikos ihmiskuntaa vastaan, ja siitä voidaan määrätä rikosoikeudellinen vankeusrangaistus.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


Se on myös ikos ihmiskuntaa vastaan, ja siitä voidaan mää ätä ikosoikeudellinen vankeus angaistus.
ikuisuus yksi seuraavista teoista, jotka on tehty a

siviiliväestöryhmä laajan tai järjestelmällisen hyökkäyksen yhteydessä:

1 ° vapaaehtoinen hyökkäys elämään ;
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(…)
4 ° Väestön karkotus tai väkivaltainen siirto;
5 ° Vankeusrangaistus tai muu vakavan fyysisen vapauden menetyksen muoto
kansainvälisen oikeuden perusmääräysten rikkominen;
6 ° kidutus;
(…)
11 ° Muut samanlaiset epäinhimilliset teot, jotka aiheuttavat tarkoituksellisesti suuria
kärsimys tai vakava vamma fyysiseen tai henkiseen koskemattomuuteen. 

• Soveltaminen tosiseikkoihin:

✓ Kansan ja kansalaisten perusetujen vastaiset päätökset:

• Vallanjako:

Lain nro 2020-290 julkaisemisen jälkeen 23. maaliskuuta 2020 hätätilanteessa
covid-19-epidemian aikana asetuksia, asetuksia ja voimassaolon jatkamista koskevia lakeja
sovellettu ilman mitään voimaa, joka olisi voinut kyseenalaistaa hahmoa
perustuslain vastaista.

Voimme nähdä tämän erityisesti lukemalla neuvoston päätöksen
Perustuslaissa nro 2020-808 DC, 13. marraskuuta 2020, annettu laki, joka valtuuttaa
terveystilan hätätilan jatkaminen , jolla perustuslakineuvosto kieltäytyy6

sensuroida mainittu laki samalla kun:

- hallitus käytti estettyjä äänestyksiä (44 artiklan al. 3)
Perustuslakisopimus), estäen siten tarkistuksen hyväksymisen
synnytys (tarkistus hyväksyttiin ensimmäisen äänestyksen aikana),
- toimeenpanovalta on jatkuvasti pilkannut perustuslaillista estettä kriisin alusta lähtien.

- Puolustusneuvoston toimeenpanovallan päätökset suljettujen ovien takana niiden tekemisen sijaan
Ministerineuvosto, vaikka nykyinen kriisi ei vaadi EU: n puuttumista asiaan
Puolustusneuvosto.

Muistutuksena kansallisen puolustus- ja turvallisuusneuvosto (CDSN) "määrittelee
suuntaviivat sotilaallisen suunnittelun, pelotteen, joukkojen toiminnan kannalta
ulkoinen toiminta, reaktioiden suunnittelu suuriin kriiseihin,
älykkyys, taloudellinen ja energiavarmuus, turvallisuuden ohjelmointi



sisätiloissa, edistetään kansallista turvallisuutta ja terrorismin torjuntaa ”(asetus
2009-1657, 24. joulukuuta 2009, puolustus- ja kansallisen turvallisuuden neuvostosta
ja puolustus- ja kansallisen turvallisuuden pääsihteeristö).

- Parlamentin hyväksymät päätökset tottelevan presidentin enemmistön ansiosta
nopeutettujen menettelyjen ja estettyjen äänijärjestelmien kautta tunkeutumalla
parlamentin tavallisesti kantaman kansan ääni. Jotkut opposition edustajat
kuvasi tämän tyyppistä toimintaa "piileväksi vallankaappaukseksi".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Tieteellisen komitean sekä analyysi-, tutkimus- ja asiantuntijakomitean perustaminen
(HOITO):

Jotkut jäsenet on yhteyksiä kohteisiin lääketeollisuuden kanssa ja siksi 7

ei voi olla objektiivista terveyttä koskevien päätösten suhteen
kansalaiset ( liite 1 ). Tällä valitsemattomalla tiedekomitealla on liikaa valtaa
koska hän päättää epäsuorasti kansan tulevaisuuden.

- Ranska on allekirjoittanut sopimuksen eurooppalaisesta elvytyssuunnitelmasta , joka
avaa oven Euroopan yhdentymiselle luomalla Euroopan unionin talousarvion ilman mitään
poliittista keskustelua ei ole käynyt Ranskassa. Kansalaisten pitäisi nyt odottaa
eurooppalaisen veron luominen.

Ilmeinen vallanjaon puute on katastrofaalinen kansalle.

• Yleinen eristämispäätös, suhteeton toimenpide:

- Tieteellisen komitean lausunnon perusteella
- Perustuu epätarkkoihin mallintamistöihin (mukaan lukien professori Neil8

Ferguson , brittiläinen epidemiologi vaikuttavasta Imperial College Londonista,9

jotka ovat johtaneet monien maiden eristämiseen),

Koko Ranskan väestö suljettiin ensimmäisen kerran vuoden aikana
ajanjakso 17. maaliskuuta - 11. toukokuuta 2020 .10

Muissa maissa, kuten Ruotsissa, oli kuitenkin sama kuolemantapaus
ilman eristämistoimenpiteitä.

Yksikään tutkimus ei osoita, että synnytys todennäköisesti hidastaa a
epideeminen.

Päinvastoin, uudet tutkimukset osoittavat yleensä tämän sulkeutumisen

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


ä vasto , uudet tut u set oso ttavat y ee sä tä ä  su eutu se
ei johda Covid-19: n siirtonopeuden alenemiseen eikä laskuun

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-he-do-ei

Vincent Pavan. Väärän epidemiologisen tieteen tuomitseminen: syytteeseen artikkeli ”Estimating the8

SARS-CoV-2: n taakka Ranskassa ”: 17 tutkijaa 10 instituutista ei ymmärrä todennäköisyyksiä eikä
matematiikkaa ja keksivät "yleisen totuusyhtälön", jonka he ratkaisevat ennen "kaksoissokkoutetun"
sääli säälittävästi esityksen ja tekee itsemurhan R0-teoriasta. 2020. hal-02568133v3
HAL-tunnus: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Esipainatus lähetetty 15. toukokuuta2020

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson on jo vaivannut H1N1 (sikainfluenssa) -kriisiä huolestuneilla väitteillä10

ovat saaneet valtion toteuttamaan täysin suhteettomia toimenpiteitä (miljardeja euroja rokotteiden ostamiseen)
laboratorioiden hyödyksi. Aiheesta on parlamentaarinen mietintö, josta ei suosituksia
tuolloin viitattu ei toteutettu.
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kuolemantapausten määrä . Se osallistuu jopa kasvuun, kuten Australiassa11 12

huolehtia itsemurhista - . »13

Lisäksi on huomattava, että SARS-COV2: n tapauskuolemien kokonaismäärä on noin
0,07% kaikenikäisistä yhteensä.

Covid-19-kuolemien mediaani-ikä on useimmissa länsimaissa korkeampi
80-vuotiaana - ts. 84 Ruotsissa ja Ranskassa (mikä vastaa mediaaniaikaa
yleinen kuolema) ja vain noin 4 prosentilla kuolleista ei ollut
ei vakavia ennakkoehtoja . 14

Tekijät, jotka on otettava huomioon potentiaalisten "potilaiden" kohdentamiseksi, ovat
kaikkien lääkäreiden tiedossa. Nämä ovat erityisesti esiintyviä henkilöitä
samanaikainen sairaus ja hyvin pitkässä iässä (oletettu kuolemantapausten keski-ikä Ranskassa
covid-19: 82 vuotta vanha). Riskialttiiden ja EU: n kansalaisten välillä ei kuitenkaan ole tehty eroa
muiden kansalaisten kanssa toimenpiteiden mukauttamiseksi.

Tähän mennessä covid-19: ään suoraan liittyvien "oletettujen" kuolemien määrä on noin
46 000.

Muistamme, että seuraavat kuolinsyyt eivät ole koskaan käynnistäneet tällaista suunnitelmaa
suhteeton (ei eristystä, ei naamiota):

- Ranskassa kausi-influenssa vaikuttaa 2–8 miljoonaan ihmiseen.
- Kausi-influenssa aiheuttaa maailmanlaajuisesti 290 000 - 650 000 kuolemaa vuoteen 2004 mennessä
vuosi.

R k t i t t iitti id i ik tt 300 000 ih i

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- Ranskassa rotavirus-gastroenteriittiepidemia vaikuttaa 300 000 ihmiseen
160 000 vakavaa tapausta.

- Gastroenteriittiepidemia vaikuttaa maailmanlaajuisesti 700 miljoonaan ihmiseen ja
aiheuttaa noin 800 000 kuolemaa vuodessa, mukaan lukien 500 000 alle 5-vuotiasta lasta.
- Ranskassa joka vuosi 30 000 kuolemantapausta liittyy perheonnettomuuksiin.
- Ranskassa joka vuosi 80 000 kuolemantapausta liittyy ilman pilaantumiseen.

SARS-CoV ja Mers-CoV ovat esiintyneet myös Ranskan alueella
tapauskuolleisuus on paljon korkeampi kuin SARS-CoV2, tällaiset toimenpiteet
toistaiseksi libertisidit eivät ole koskaan toteutuneet.

Tästä havainnosta huolimatta toimeenpaneva johtaja toisti lokakuussa 2020 toteuttamalla toimenpiteitä kattamiseksi
tulipalo ja eristäminen, sivuuttamatta kollektiivista älykkyyttä ja kykyä siihen
kansalaisten valtaosa.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

for-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
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Il est pourtant démontré que le nombre de cas a clairement baissé avant la date même
du début du second confinement. En effet, les pompiers de Marseille surveillent le taux
de coronavirus dans les égouts. Lorsque l’on compare avec le nombre de contaminations
covid-19, les résultats sont cohérents avec ceux obtenus à partir des eaux usées à Paris :
la baisse de la circulation du virus commence bien avant le confinement. Le confinement
est au contraire dans un premier temps responsable d’une nouvelle augmentation du
SARS-CoV2-kiertonopeus . 15

 
Näiden lukkojen seuraukset ovat tuhoisia terveydelle,16 17

kansalaisten elämää ja maan taloutta loukkaamalla siten ihmisten oikeuksia:

- Yksilönvapauden ja ihmisarvon turvaamisen periaatteen loukkaaminen
ihmisyyttä kaikenlaista orjuutta ja halventamista vastaan.

- Liikkumisvapauden / tulla ja mennä vapauden loukkaaminen : tässä mielessä valtio on syyllinen
kansalaisten mielivaltainen pidättäminen rauhan aikana. Kansalaiset, jotka
rikkovat eristämistoimenpiteitä, sakotetaan.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2020 välimääräyksellä (nro 445430)
hylkää ulkonaliikkumiskiellot . 18

- halu eristää "positiiviset" ja sairastamattomat kansalaiset,
jotka ovat samanlaisia   kuin sitomismenetelmät . 19

- Normaalia perhe-elämää koskevan oikeuden yleisen periaatteen loukkaaminenmennessä 20

kielto vierailla rakkaallasi EPHAD: ssa mahdollisuuden rajoittamiseksi
osallistua hautajaisiin ja kieltää kaikki mahdollisuudet perheenyhdistämiseen.

- Yritysvapauden ja eriarvoisen kohtelun loukkaaminen : Pk-yritykset ovat
kauppiaiden, itsenäisten ammatinharjoittajien, koko kulttuurialan,
vaatetusteollisuus, esteettinen ala, matkailuala,
tapahtumia jne. Lyhyesti sanottuna kaikki muut kuin virkamiehet (lukuun ottamatta ruokaa,
apteekki, sanomalehdet ja tupakka) kärsivät näistä rajuista ja tappavista toimenpiteistä. Of
lukuisia oikeudellisia selvitysmenettelyjä odotetaan, mutta toimenpiteet
ei poisteta ihmisten vetoomuksesta huolimatta.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

Valtioneuvoston GISTI-CFDT-CGT-päätökset, 8. joulukuuta 1978, nro 10097, 10677, 10679, julkaistu20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Välimääräyksellä, joka annettiin 16. lokakuuta 2020
(445102-445186-445224-445225), valtioneuvosto kieltäytyy keskeyttämästä sulkemista
urheilulaitokset . 21

Välimääräyksellä, joka annettiin 13. marraskuuta 2020
(nro 445883-445886-445899), valtioneuvosto kieltäytyy keskeyttämästä
kirjakaupat . 22

Neuvosto antoi 8. joulukuuta 2020 välimääräyksellä (nro 446715)
Valtio kieltäytyy keskeyttämästä baarien ja ravintoloiden sulkemista.23

- Mielenosoitusten ja kokoontumisoikeuksien loukkaaminen: väkivalta
mielenosoittajat tai kielto

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


mielenosoittajat tai kielto.

- Oikeuden koulutukseen rikkominen ensimmäisen synnytyksen ja toisen synnytyksen aikana
tietäen, että yliopistojen olisi pysyttävä suljettuina 20. tammikuuta asti
2021. Etäopiskeluun pakotetut opiskelijat keskeyttävät koulunsa
massiivinen . 24

Neuvosto antoi 10. joulukuuta 2020 välimääräyksellä (nro 447015)
Valtio kieltäytyy keskeyttämästä korkeakoulujen sulkemista.

- Palvonnan vapauden loukkaaminen kieltäytymällä pitämästä joukkoja Viron kirkossa
Ranska, kun taas uskovat tarvitsevat rauhoittumista.
Välimääräyksellä, joka annettiin 29. marraskuuta 2020
(nro 446930-446941-446968-446975), valtioneuvosto määrää hallituksen
keskeyttää kiireellisesti 30 hengen raja kokoontumisille
palvontapaikkoja. 25

• Päätös naamarin käyttämisestä pakolliseksi kaikissa olosuhteissa
lapset (lokakuu 2020) ja aikuiset (kesästä 2020):

Tarvitaan naamio riippumatta siitä, ovatko ihmiset sairaita vai eivät. Ei kuitenkaan tutkimusta
tutkija osoittaa maskin hyödyllisyyden epidemian sattuessa.

Tieteellinen komitea ei pitänyt sopivana analysoida käytettyjä naamioita sen tarkistamiseksi
päinvastoin, toimenpide ei ollut haitallista kansalaisille.

Toimeenpanevan hallituksen jäsenet eivät esittäneet mitään tieteellisiä tutkimuksia, jotka mahdollistaisivat sen
osoittavat, että maskin käyttö oli hyödyllistä ja turvallista.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

kuntosalit.pd f

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

kirjakaupat.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

uhrauksia-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Muistutamme, että joidenkin naisten oli synnytettävä Ranskassa, kun heillä oli a
naamio heidän tahtoaan vastaan, mikä on kidutusta. (Lasten ja lasten tapaus
murrosikä on III kohdan aihe).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Huomaamme, että tieteelliset tutkimukset osoittavat etujen puuttumisen tai

naamion käytön haitallisuus, jopa ammattilaisille:

- Alustava raportti kirurgisesta maskista aiheutti hapenpoiston pääaineen aikana
leikkaus (Journal Neurocirurgia, 19. huhtikuuta 2008 - PMID 18500410) : ”  Raportti26

alustava leikkausnaamioille aiheuttaa hapettumisen aikana
tärkeimmät toiminnot. Tutkimuksemme paljastaa happisaturaation vähenemisen
valtimopulssit (Sp02).  "

- Kirurgisten kasvonaamioiden käyttö vähentää tavallisen kylmän ilmaantuvuutta
terveydenhuollon työntekijät Japanissa: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (American Journal
infektioiden hallinnan 12. helmikuuta 2009 - pMID 19216002) : ”  käyttö 27

kasvonaamion terveydenhuollon ammattilaisille ei ole osoitettu
tarjoaa etuja vilustumiselle tai vilustumisen leviämiselle.  "

- Klusterisatunnaistettu kangasnaamioiden tutkimus verrattuna lääketieteellisiin naamioihin vuonna
terveydenhuollon työntekijät (British Medical Journal, 22. huhtikuuta 2015 PMID: 25903751 ) : 28

"  Laboratoriossa vahvistetut virukset olivat merkittävästi korkeampia
ryhmä yllään naamiot. Naamioiden tunkeutuminen hiukkasiin oli
lähes 97%. Tutkimus varoittaa naamioiden käytöstä.
kosteuden pidättyminen, naamioiden uudelleenkäyttö ja huono suodatuskannu
johtaa infektioriskiin.  "

- Kirurgisten ja puuvillanaamioiden tehokkuus estämällä SARS – CoV-2: A
Kontrolloitu vertailu 4 potilaalla (Annales de Médecine Internne, 6. huhtikuuta
2020) : ”  Sekä kirurgiset naamiot että puuvillanaamarit näyttävät olevan29

olla tehoton estämään SARS-CoV2: n leviämistä yskässä
potilaat, joilla on COVID-19 ympäristössä ja sen ulkopinnalla
naamarit.  "

- Yleinen naamiointi sairaaloissa Covid-19-aikakaudella (The New England Journal of
Medicine, 1. huhtikuuta 2020, PMID: 32237672) : "  Tiedämme, että a30

maski terveydenhuollon ulkopuolella tarjoaa vain vähän tai ei lainkaan suojaa
infektioita vastaan. "

- Mitä tietää hengitysteiden asidoosista (Medical News Today, 3
2018, 313110 artikla)- : "  Hengityselinten asidoosi kehittyy, kun ilma31

hengitettynä ja ulos hengitettynä keuhkoista ei vaihdu oikein dioksidin välillä
hiili kehossa ja happi ilmassa  ”.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2006372
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110


Sivu 14

- Henkilökohtaisiin suojavarusteisiin liittyvät päänsäryt - poikkileikkaus
Tutkimus etulinjassa toimivien terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa COVID-19: n aikana (lehti
Päänsärky, 12. huhtikuuta 2020, PMID: 32232837) : “  Useimmat ammattilaiset32

ihmisille kehittyy päänsärkyä, joka liittyy N95-tyyppisiin naamioihin, tai
olemassa olevien päänsärkyhäiriöiden paheneminen  ”.

- Kasvojen peitteet, aerosolin leviäminen ja viruksen leviämisriskin vähentäminen
(University of Edinburgh, 2020) : ”Toisaalta kirurgiset naamiot ja faktat33

tuottaa merkittäviä vuotosuihkuja, jotka voivat hajota
nesteitä ja viruksilla ladattuja hiukkasia usean metrin päässä. (...) Ne kaikki osoittavat
voimakkaat taannehtivat suihkut raskaan hengityksen tai yskän aikana. on tärkeää
olla tietoinen näistä suihkukoneista, jotta vältetään väärä turvallisuuden tunne
seisomalla sellaisen henkilön vieressä tai takana, jolla on tämän tyyppinen naamio. "

- Naamioiden ja hengityssuojainten käyttö influenssan leviämisen estämiseksi: a
systemaattinen tieteellisen näytön tarkastelu (Journal of Influenza ym
hengitysvirukset, 21. joulukuuta 2011, PMID: 22188875) : ”  Ei mikään tutkimuksista34

ei ole vakiinnuttanut suhdetta maskin käytön ja suojan välillä
influenssainfektioita vastaan. "

- Lääketieteelliset naamarit (Journal of the American Medical Association, 4 mars 2020 ) : 35

"  Terveiden ihmisten ei pidä käyttää kasvonaamioita
suojaa hengitystieinfektioilta, koska ei ole todisteita siitä
terveiden henkilöiden käyttämät kasvonaamarit estävät tehokkaasti
ihmiset sairastuvat. "

- Naamiosuosituksen lisäämisen tehokkuus muuhun kansanterveyteen
Toimenpiteet SARS-CoV-2-infektion estämiseksi tanskalaisilla naamioiden käyttäjillä, A.
Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (18 marraskuu 2020) : yleinen tehottomuus36

naamio covid-19-taudin torjumiseksi .

Siksi on olemassa tieteellistä näyttöä vaaroista, jotka liittyvät maskin käyttämiseen
asiantuntijat ovat muistuttaneet meitä monta kertaa foorumeilla . 37

Tohtori Margareta Griesz-Brisson, lääketieteen tohtori, neurologi ja neurofysiologi,
varoittaa maskin käyttämisen vakavista seurauksista ja vaarallisuudesta lapsille ja
aikuisilla yleisemmin : 38

Hapen puute aiheuttaa peruuttamattomia neurologisia vaurioita. 

"Hengitetyn ilman uudelleenhengittäminen aiheuttaa epäilemättä alijäämän
happi- ja hiilidioksidikylläisyys. Tiedämme, että aivot

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

happi aiheuttaa peruuttamattomia neurologisia vaurioita /
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ihmiset ovat hyvin herkkiä hapen puutteelle . Siellä on hermosoluja
esimerkki hippokampuksesta, joka ei voi jäädä yli 3 minuutiksi ilman
happea - he eivät voi selviytyä.

Akuutteja varoitusoireita ovat päänsärky, uneliaisuus, huimaus,
keskittymisongelmat, hitaampi reaktioaika - mikä on
kognitiivisen järjestelmän reaktiot.

Kuitenkin, kun sinulla on krooninen hapen puute, kaikki nämä
oireet häviävät, kun totut niihin. Mutta toimintasi
pysyy heikentyneenä, ja aivojesi hapen puute jatkuu
edistystä.

Tiedämme, että neurodegeneratiiviset sairaudet kestävät jopa vuosia
vuosikymmenien ajan. Jos unohdat puhelinnumerosi tänään,
tämä osoittaa, että aivojesi hajoamisprosessi alkoi 20 tai
30 vuotta.

Saatat ajatella, että olet tottunut käyttämään naamiota ja hengittämään ilmaa
että olet juuri vanhentunut, mutta tosiasia on, että rappeuttavat prosessit
aivoissa vahvistuvat, kun hapen puute jatkuu.

Toinen ongelma on, että aivojesi hermosolut eivät kykene
jakaa normaalisti. Joten jos hallituksemme riittävät
antelias, jotta voimme ottaa pois naamamme ja hengittää jälleen vapaasti
happea muutamassa kuukaudessa, menetettyjä hermosoluja ei enää ole
uudistunut. Kadonnut menetetään.

En käytä naamiota, tarvitsen aivoni ajattelemaan. Haluan saada
selkeät ideat potilaita hoidettaessa, eikä niitä saa nukuttaa
hiilidioksidi.

Kasvonaamioille ei ole perusteetonta lääketieteellistä vapautusta, koska
hapen puute on vaarallista jokaiselle aivolle . Jokaisen ihmisen on
osaa päättää vapaasti, haluako hän käyttää maskia, joka on ehdottomasti tehoton
suojaa viruksilta.

Lapsille ja nuorille naamarit ovat ehdottomasti kiellettyjä. Lapset ja
murrosikäisillä on erittäin aktiivinen ja mukautuva immuunijärjestelmä, ja heillä on
tarvitsevat jatkuvaa vuorovaikutusta maapallon mikrobiomin kanssa. Heidän aivonsa ovat
myös uskomattoman aktiivinen, koska hänellä on paljon opittavaa. Lapsen aivot,
tai nuori, jano hapen suhteen. Mitä enemmän metabolisesti aktiivisempi elin on, sitä enemmän
tarvitsevat happea. Lapsilla ja nuorilla jokainen elin on
metabolisesti aktiivinen.

Riistää tai rajoittaa lapsen tai nuoren aivojen happea
millään tavalla ei ole vain vaarallinen hänen terveydelleen, vaan myös

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


millään tavalla, ei ole vain vaarallinen hänen terveydelleen, vaan myös
ehdottomasti rikollinen. Hapen puute estää aivojen kehitystä ja

siitä johtuvaa vahinkoa EI voida korjata.

Lapsi tarvitsee aivot oppiakseen, ja aivot tarvitsevat happea
toiminto. Emme tarvitse kliinistä tutkimusta selvittääksemme. Se on tosiasia
yksinkertainen ja kiistaton fysiologinen. Hapen puute aiheutti
tietoisesti ja tarkoituksellisesti on ehdoton vaara terveydelle ja vastakohta
ehdoton lääketieteellinen käyttöaihe.
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Lääketieteessä absoluuttinen lääketieteellinen vasta-aihe tarkoittaa, että tämä lääke,
tätä hoitoa, menetelmää tai toimenpidettä ei tule käyttää, eikä se ole sallittua
käytettäväksi. Pakottaa koko väestö käyttämään a
Ehdottoman lääketieteellisen vasta-aiheen on oltava täsmällisiä ja vakavia syitä
ja nämä syyt on esitettävä tieteidenvälisille elimille ja
riippumattomat toimivaltaiset henkilöt, jotka on tarkastettava ja valtuutettava.

Kun kymmenessä vuodessa dementia lisääntyy eksponentiaalisesti ja
nuoremmat sukupolvet eivät pysty saavuttamaan luontaista potentiaaliaan, se ei auta
sanoa, että "emme tarvinneet naamioita".

Kuinka eläinlääkäri, ohjelmistojakelija, liikemies, a
sähköautojen valmistaja ja fyysikko päättävät kysymykset
koskien koko väestön terveyttä? Ole hyvä, hyvät kollegat, me
meidän kaikkien on herättävä.

Tiedän kuinka vahingollinen hapen puute on aivoille,
kardiologit tietävät, kuinka vahingollista se on sydämelle, pulmonologit
tiedä kuinka vahingollista se on keuhkoille. Hapen puute
vahingoittaa kaikkia elimiä.

Missä ovat terveyspalvelumme, sairausvakuutuksemme, lääkäriyhdistyksemme? hän
olisi ollut heidän velvollisuutensa kiihkeästi vastustaa suojarakennusta ja laittaa se
loppu - alusta alkaen. "

Muistutamme, että epidemian huippun korkeudella (eli huhtikuussa 2020) naamiot olivat
kielletty myymästä apteekeissa. Nykyään kansalainen, joka ei käytä naamiota, on
on velvollinen maksamaan sakon 135 euroa, sakon 1500 euroa rikkomuksen sattuessa ja riski a
6 kuukauden vankeusrangaistus ja 3750 euron sakko neljännen sanatapauksen yhteydessä.

Ehkä on silti hyödyllistä muistaa, että:

- Naamiovalmistajat kiinnittävät suojanaamarit laatikoihin
henkilökohtainen hengityselimistö, seuraava tai vastaava lausunto:

”Tämä ei ole lääkinnällinen laite



Tämä ei ole lääkinnällinen laite.
Tämä tuote ei suojaa virus- tai tartuntakontaminaatioilta ”.

Mikä tarkoittaa, että naamio ei suojaa SARS-COV2: ta (COVID-19-tauti) vastaan
eikä flunssa yleensä.

- Solidaarisuus - ja terveysministeri osana EU: n välistä puheenvuoroa
Senaatti, päivätty 24. syyskuuta 2020, ilmoitti, että naamio on
hyödytön flunssaa vastaan . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Hän ilmoittaa myös, että : 40

"Ellei toisin osoiteta, koronaviruksesta ei ole aerosolipäästä: se on tämä
kuten tutkijat ympäri maailmaa kertoivat meille. Naamion käyttäminen väestössä
Siksi yleissääntö ei ollut välttämätön eikä sitä edes välttämättä suositeltu
terveysviranomainen ”.

Kyse on siis täysin suhteettomasta toimenpiteestä, jossa ei oteta huomioon
tasapainottaa edut / riskit edellä mainitun tieteellisen tiedon tilassa ja mitkä
heikentää siten vakavasti kansalaisten elämää ja koskemattomuutta.
Tämä vaarallinen askel otettiin ja pidettiin yllä tarkoituksellisesti.

=> Väkivaltainen hyökkäys yleiseen järjestykseen ja kansakunnan etuihin.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Yleisen mielipiteen manipulointi terrorin hallitsemiseksi ja yleisen järjestyksen häiritsemiseksi:

• Pelkoa levittävien johtajien viestintä:

Joka päivä tammikuusta 2020 lähtien olemme nähneet pelon, terrorin ja
väestössä, erityisesti toistuvien puheiden kautta
johtokunnan jäsenet ja terveyden pääosaston väliintulot
tärkeimmät tiedotusvälineet.

Nämä toistuvat interventiot ja ahdistusta herättävät mainokset, jotka todennäköisesti on tarkoitettu luomaan
trauma ja kollektiivinen hypnoosi . 41

Johtaja pyytää BVA Group -nimisen viestintätoimiston palveluja
(BVA Nudge Unit).

BVA Group on ranskalainen tutkimus- ja konsulttiyritys, tieteen asiantuntija
käyttäytyvä, sijoittuu maailman 20 parhaan joukkoon ja jonka pääomaa omistaa
Naxicap Partner ( Natixis- pankkiryhmän tytäryhtiö ). 42

- Presidentin puhe osoittaa että olemme sodassa kun se ei ole hän

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Presidentin puhe osoittaa, että olemme sodassa, kun se ei ole. hän
Tämä on epidemia, joka olisi voitu saada hallintaan alusta alkaen.

- Presidentin tai ministerin puhe, jossa esitetään kohtuuttomia ja perusteettomia lukuja.

- Presidentin puhe 24. marraskuuta 2020 uhkaava: "  Toivon, että
hallitus ja parlamentti asettavat edellytykset Islannin eristämisen varmistamiseksi
tartunnan saaneita ihmisiä, myös rajoittavammin . " ja lasku
varapuheenjohtaja Olivier Becht, joka pyrkii eristämään "väkisin" positiiviset tapaukset.

- Pääministerin puheenvuorot sopimattomilla, aggressiivisilla ja infantilisoivilla termeillä
kansalaisten osalta:

”Tähän asti päätöksiä on mukautettu paikallisesti luottaen pormestariin
prefekti, mutta tässä mielestäni meidän on löydettävä enemmän iskuja, koska mielipide ei seuraa ...
verenvuototoimenpiteitä tarvitaan ranskalaisten avata
luukut ”(interventio RMC: ssä 07.10.2020).

- Otetaan huomioon testatut "positiiviset" ja "sairastumattomat"
tärkeitä henkilöitä, mikä aiheuttaa kauhua ja heikentää väestöä.

- Sairaalan potilaita koskevat valheet: sairaat ja kuolleet lasketaan
covid-19, kun kuolema tai sairaus on seurausta toisesta patologiasta
muuten vakavampi tai onnettomuus . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

käyttäytyminen ja mielenterveys epidemian aikana

Tohtori Laurent Montessinon väliintulo:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Salaisuus kuolleiden potilaiden ympärillä: ruumiinavauksen ja lyijyjen arkkujen puuttuminen.

- Ilmaantuvuuden tai epidemian paineen manipulointi (vastaa tautien määrää)
tartunnan saaneita henkilöitä / 100 000 asukasta seitsemän päivän aikana): Kynnysarvo
epidemia jokaiselle hengitystieinfektiolle (influenssan kaltainen sairaus) vuodesta 1985 lähtien
vuoteen 2018 (viime vuonna, josta Sentinelles-verkosto julkaisi raportin
vuosittain ) on jatkuvasti asetettu 150-200 tapausta 100 000 asukasta kohti . Älä koskaan a44

epidemiakynnykseksi ei ole asetettu 50 tapausta 100 000 asukasta kohti, kuten on tehty sen jälkeen
Toukokuu 2020.

- Tässäkin kynnysarvon muutos antaa mahdollisuuden manipuloida yleistä mielipidettä tekemällä
uskon tilanteen olevan vakava , joka sallii alueelliset terveysvirastot (ARS),45

prefekteille ja toimeenpanovallalle toteuttamaan rajuja toimenpiteitä.

- Tehohoitopaikkojen käyttöasteiden käsittely: hallitus on päättänyt

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


valvontakynnyksen laskemiseksi 60 prosentista 40 prosenttiin tehohoidossa olevista covid-19-potilaista ja

hälytysraja 80-60%.Parlamentin jäsenen ja psykiatrin tohtori Martine Wonnerin mukaan monet potilaat
vaativat 2-3 litraa happea eivätkä vaadi elvytyssänkyjä. Kyse ei ole
eikä puhu tarkkaan "elvytyksestä".

- SARS-CoV2: n seulontatesteihin liittyvä käsittely: positiivisia testejä väärennetään, ei
ei voi todellakaan määrittää, onko potilaalla covid-19-tauti
todellinen. Nämä testit mahdollistavat suuren määrän "positiivisten" tuottamisen ja ottamisen
liberticidal-toimenpiteillä, jotta terrorismin syntyminen väestössä olisi haitallista
ihmisarvoon ja häiritsee yleistä järjestystä.

Le Panic -paperi:

"  Luokiteltu mutta vuotanut saksalainen raportti korosti
väärien positiivisten testien lisääntyminen pelon levittämiseksi Saksassa.
On selvää, että tekniikat, joita käytetään pandemian uskomiseen, ovat niitä
WHO on määrännyt 194 maan vuonna 2017 allekirjoittamien sopimusten mukaisesti
pandemia (jonka WHO itse julistaa olemassa olevaksi muuttamalla kriteerejä
aikaisemmin) .

Väärät positiiviset vaikutukset lisäävät väestön pelkoa ja lisääntyvät
huomattavasti masennusten, itsemurhien ja sairaalahoitojen lukumäärä vuonna 2004
psykiatria, jonka vuoteiden puute on suurelta osin yhtä itkevää kuin
elvytys, mutta tiedotusvälineissä mainitaan vähän; anti
masennuslääkkeet ovat suuresti kaksinkertaistuneet libertisidisten terveystoimien jälkeen
kuin erikoistuneiden neuvottelujen tai puhelinapupyyntöjen lähettäminen.
Myös yliopistojen sulkeminen tammikuun loppuun asti on katastrofi
ei vain opettamiseen - mielenosoitus on nyt silmiemme edessä
että virtuaalinen ei korvaa fyysistä läsnäoloa - mutta psykologista enemmän
puolet opiskelijoista masentunut, joskus vakavasti.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemia-for
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Hallintotavaksi valittu pelko johtaa ihmisten hämmästykseen ja
selittää, kuinka helposti hallitukset tottelevat suurta lääkettä WHO: n välityksellä
ovat voineet kuukausien ajan määrätä mielivaltaisia, kokonaisuuden kanssa ristiriitaisia   toimenpiteitä
joukko kansalaisia.

Viimeisin esimerkki on hiihtohissien avaamisen kielto.
h h k k k k l l b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


hiihtokeskuksissa muuten auki, mutta ilman ravintoloita tai baareja.
Ranskan kielto hiihtää Sveitsissä tai Itävallassa, kun taas Ranska on
aina kieltäytyi rajojen sulkemisesta, on myös hauska tai strategia
jonka tarkoituksena on luoda henkistä hämmennystä ja kognitiivista dissonanssia.

Tämä selittää varmasti osittain ravintoloitsijoiden poikkeavan hyväksynnän
- epäoikeudenmukaiset toimenpiteet (taulukoiden välinen etäisyys RER: n ollessa auki ja
matkustajat pakattu kuin sardiinit), ja jotka hämmästyvät tänään, että he ovat suljettuja
julmasti, kun he olivat "viisaita". Lähetyksen hyväksyminen ei
Tämä rohkaisee teloittajia ja johtaa vain yhä enemmän alistumiseen
voimakas. Narsististen perverssien uhreiksi joutuneiden puolisoiden kokemusten olisi pitänyt olla varoittavia
Eri ammatit "kohtelivat" selvästi oikeassa mielessä ilman mitään
terveyden perustelut. " 46

- Itsetodistus jokaiselle kansalaisten liikkeelle kaikista "valtuutetuista" syistä
vain ja sakko 135 euroa, jos asiakas ei saavu paikalle: toimenpide
nöyryyttävä ja infantilisoiva.

- Toimitusjohtaja suoritti sensuurin ja kaikenlaisia   toimia saadakseen sen
älykkyys ja kansalaisten valvonnan nopeuttaminen: vapauden loukkaaminen
ilmaisun ja yksityisyyden loukkaamisen. Lopuksi lasku
kattavasta turvallisuudesta keskustellaan parhaillaan parlamentin taloissa.

- Kolme asetusta nro 2020-1510, nro 2020-1511, nro 2020-1512 julkaistaan   2. joulukuuta
2020 virallisessa lehdessä 4. joulukuuta 2020, mukaan lukien 2. joulukuuta annettu asetus nro 2020-1511
2020 sisäisen turvallisuuden säännöstön muuttamisesta
henkilötiedot : Tämä asetus sallii henkilöiden rekisteröinnin47

Poliittiset "mielipiteet", filosofiset tai uskonnolliset vakaumukset tai a
liitto. Nämä asetukset lisäävät myös mahdollisuuden tallentaa "terveystietoja"
erityisen vaarallisuuden paljastaminen ”. Tiedustelupalveluille tämä tulee olemaan
kiinnitä huomiota "psykologisiin tai psykiatrisiin häiriöihin liittyviin tietoihin
voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti ”.

Alueellisen tiedustelun virkamiehillä on nyt kyky luetteloida
"urheilukäytäntöjä", "vaarallisten eläinten" pitämistä
ja jopa uusi elementti, "haavoittuvuustekijöihin" liittyviä tietoja, kuten
"Perhe-, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät" tai "riippuvuudet".

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression = tosi

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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• Menetelmät, jotka todennäköisesti aiheuttavat muutoksia käyttäytymisessä ja menetelmissä
testaa auktoriteettien kuuliaisuuden aste:

- Albert Bidermanin kuvaama pakkokeino:

Jo vuonna 1962 tohtori Edgard Schein kuvaili suoraviivaisesti menetelmää puheessaan, joka pidettiin
Washington DC: ssä ja osoitettu eristysosastojen vartijoille eri puolilla maata: "  Tuottaa
käyttäytymisen muutoksista, on tarpeen heikentää, heikentää tai poistaa mitä
tuki vanhoja asenteita . Toivotan, ettet enää ajattele aivopesua
eettisesti ja moraalisesti, vaan pikemminkin tarkoituksellisissa käyttäytymisen muutoksissa
ihmisryhmä miehiä, joilla on melkein täydellinen hallinta ympäristössä, jossa
ovat vankeja. [Nämä muutokset] voivat aiheuttaa eristäminen, puute
aistien, erottautuminen johtajista, vakoilu, ihmisten petos tekemällä heidät
allekirjoita lausunnot, jotka näytetään sitten muille, niiden henkilöiden sijoittelu, joiden
tahto on vakavasti heikennetty uudistusmielisten yksilöiden, nöyryytyksen, puutteen vuoksi
unen, alistumisen ja pelon palkkio. "

Albert Bidermanin taulukko rikollisesta pakosta ( Amnesty Internationalin raportissa kidutuksesta ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Stanley Milgramin kokeet käskyn tottelevaisuuden tason mittaamiseksi
vastoin moraalia:

”Yli puoli vuosisataa sitten nuori sosiaalipsykologian tutkija Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa
United), jonka holokaustin julmuudet ahdistivat, oli ajatus ennennäkemättömästä kokeesta yrittää
ymmärtää psykologiset mekanismit, jotka saivat tuhannet miehet kiduttamaan ja tappamaan
miljoonia enemmän. Hän verukkeella tutkia rangaistuksen tehokkuutta oppimisessa
pyysi osallistujia hallinnoimaan (kuvitteellisia) sähköiskuja kolmannelle osapuolelle. Maali
todellinen on tosiasiallisesti eettisen järjestyksen tottelevaisuuden mittaaminen.

Tulokset, jotka julkaistiin vuonna 1963 Journal of Abnormal and Social Psychology -ohjelmassa, ravistivat yleistä mielipidettä
julkinen: kaksi kolmasosaa osallistujista aiheuttaa tämän kidutuksen, kun viranomainen esiintyy
pyyntö. Stanley Milgramin nimi kulkee ympäri maailmaa. Myöhemmin nuori tiedemies tajuaa
sarja kokeita samaa tyyppiä, jonka tulokset osoittavat, että paineessa
viranomaiset, suurin osa ihmisistä suorittaa tilauksia, vaikka heille ilmoitettaisiin
voi vetäytyä kokemuksesta milloin tahansa ja tietää, että sähköiskut
että ne aiheuttavat toiselle, voi olla vakavia vaikutuksia hänen terveyteensä.  "

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
tottelematon



=> Väkivaltainen hyökkäys kansalaisten koskemattomuuteen (fyysinen, henkinen ja fyysinen hyökkäys)
moraalinen) ja hyökkäys kansan perusetuihin.
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✓ Rikokset ihmiskuntaa vastaan, rikokset Ranskan kansalaisia   vastaan:

• Täysin suhteeton kriisinhallinta eikä käytäntöjen mukaisesti49

tavallinen tällä alueella:

Epidemian sattuessa asiantuntijat huomauttavat, että on tarpeen eristää
"Sairaita" (ei "positiivisia") ja hoitamaan heitä. Erityisesti on mahdollista
rekvisiittaiset kuntosalit ja ohjaavat matkustajia lentokentillä.

Mitään ei kuitenkaan asetettu kriisin alkaessa, kansalaisia   ei kohdeltu,
kaupungin lääkärit eivät kyenneet hoitamaan potilaita.
Kansalaisia   kehotettiin ottamaan Doliprane ja jäädä koteihinsa
tilanne todella pahenee. Tässä tapauksessa se jäi vain ottamaan yhteyttä
sairaalan hätätilanteet. 50 51

Oli kuitenkin täysin mahdollista hoitaa covid-19-potilaita alusta alkaen
oireita.

• Käytettävissä olevan anti-covid-19-hoidon kieltäminen potilaiden oikeuksien vastaisesti
ja vapaus määrätä:

Epidemian alusta alkaen ennaltaehkäisevä hoito, joka perustuu hydroksiklorokiiniin,
atsitromysiiniä ja sinkkiä käytti professori Didier Raoult, johtaja
mikrobiologi Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée -infektio Marseillessa,
kansainvälisen tiedeyhteisön tunnustama merkittävä tutkija.

Tietenkin virustutkimusten edetessä
Professori Didier Raoult on myös toteuttanut lisähoitomenettelyjä.

Ilmoitus tämän hoidon olemassaolosta aiheutti kuitenkin todellisen valtion skandaalin.
hydroksiklorokiinin käytöstä:

- Petollinen julkaisu 22. toukokuuta 2020 arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä
Lancet,

- Discovery-tutkimuksen lopettaminen, joka osoitti hoidon hyödyllisyyden,
- Lääkärit eivät saa määrätä hydroksiklorokiinia.



 Lääkärit eivät saa määrätä hydroksiklorokiinia.
- Järjestelmällinen kiista mediatietojen hoitajista, joilla on kiinnostavia linkkejä

farmaseuttisten laboratorioiden kanssa televisioissa ja pääosin
sanomalehtiä ja yrityksiä häpäistä professori Raoultia kaikin keinoin, kaikin tavoin
media. Myös Yhdysvaltain senaatti oli yllättynyt näistä hyökkäyksistä
professori Raoultia vastaan . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

lääkärit-kirurgit-on-suurin-huijaus-koskaan-syyllistynyt-epä-epäilevään-julkiseen /

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

kuka teeskentelee väärinkäyttäjiä / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Kuitenkin monet kansainvälisesti tunnetut tieteelliset tutkimukset
osoittamaan mainitun hoidon kiistaton hyödyllisyyden ensimmäisistä oireista lähtien . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Professori Harvey Risch, tohtori, epidemiologian ja sairauksien erikoislääkärichroniques (Département d'épidémiologie et de santé publique de l’Ecole de Santé
publique de Yale et de l’Ecole de médecine de Yale), auditionné par le Sénat américain le
19 novembre 2020 témoigne (traduction en Annexe 2) :54

«  À propos des études sur l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine chez les
patients ambulatoires à haut risque, chacune d'entre elles, et il y en a maintenant
sept, a montré un bénéfice significatif : 636 patients ambulatoires à São Paulo, Brésil ;
199 patients en clinique à Marseille, France ; 717 patients à travers un large réseau de
HMO au Brésil ; 226 patients en maison de retraite à Marseille ; 1.247 patients
ambulatoires dans le New Jersey ; 100 patients en institution de soins de longue durée
en Andorre (entre la France et l'Espagne) ; et 7.892 patients à travers l'Arabie
Saoudite. Toutes ces études portent sur le traitement précoce des patients ambulatoires
à haut risque et ont toutes montré une réduction d'environ 50 % ou plus des
hospitalisations ou des décès. L'étude saoudienne était une étude nationale et a
montré une réduction de 5 fois de la mortalité pour l'hydroxychloroquine plus le zinc

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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par rapport au zinc seul. Pas une seule arythmie cardiaque fatale n'a été signalée
parmi ces milliers de patients, attribuable à l'hydroxychloroquine. Il s'agit des essais
satunnaistamattomat mutta kontrolloidut, jotka on julkaistu. (…)

Olemme viettäneet viimeiset kuusi kuukautta hallituksen politiikan kanssa
- muodollisuudet ja varoitukset varhaisesta avohoidosta,
merkittävät valtion investoinnit rokotteisiin ja uusiin
kalliita hoitoja ei ole vielä osoitettu ja melkein ei ole tukea
halpoja mutta hyödyllisiä lääkkeitä, ja neljännesmiljoona amerikkalaista on kuollut
tämän huonosti hoidetun lähestymistavan. Jopa lupaavien uusien rokotteiden kanssa, me
heillä ei ole käytännössä mitään tietoa niiden tehokkuudesta iäkkäillä potilailla ja
suuririskinen, jossa tunnetaan rokotteita hengitysviruksia vastaan
niiden alhainen hyötysuhde.

Kuten olen sanonut monta kertaa, todisteet
hydroksiklorokiini, jota käytetään varhaisessa vaiheessa ambulatorisilla potilailla
suuret riskit ovat erittäin vahvoja, ja kaikki todisteet sen haitallisista vaikutuksista ovat kaikki
myös kiinteä. Tämä todisteiden määrä on selvästi suurempi kuin
remdesivirin, monoklonaalisten vasta-aineiden tai bamlanivimabin riskit / hyödyt,
vaikea käyttää, jonka FDA on hyväksynyt käyttölupia varten
hätätilanteessa samalla kun evätään lupa
hydroksiklorokiini. Tämä räikeä kaksinkertainen standardi hydroksiklorokiinimehulle
kaataa välittömästi ja hänen pyyntönsä hätäkäyttöä varten
hyväksytty. Näin aloitamme polun hoitoon
varhainen avohoito ja kuolleisuuden merkittävä väheneminen. "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Vielä nykyäänkin viranomaiset kieltäytyvät Pf Raoultin laajemmasta käytöstä
hydroksiklorokiini (ANSM: n 23. lokakuuta 2020 tekemä päätös) ja Sanofi pyysivät
terveysministerille lausunnosta Plaquenilin toimittamisesta IHU: lle
Marseillen Méditerranée-infektio oletetun “toisen aallon” keskellä.

Tämän seurauksena kansainvälisen tason tieteellisessä
- toimeenpaneva johtaja tarkoituksella esti käytettävissä olevan hoidon käyttöä ja
tehokas.

Sellaisena Italian valtioneuvosto antoi 11. joulukuuta asetuksen nro 7097/2020
2020 , jolla hän palauttaa vapauden määrätä lääkäreitä maan lääkäreille, jotka55

voi nyt antaa hoitoa, joka sisältää hydroksiklorokiinia, jotta
hoidettaessa potilaita covid-19-viruksella.

 
Muita hoitoja on saatavilla ja niitä olisi voitu harkita paitsi hallitus
kieltäytyy tunnustamasta mitään hoitoa lukuun ottamatta Remdesiviriä (laboratorio
Gilead), jota tukee Euroopan komissio, molekyyli, jolla ei ole
osoitti tehokkuutensa kovasti-19-tautia vastaan, joka on erittäin kallista
toisin kuin hydroksiklorokiini (molekyyli, joka on pudonnut julkisuuteen) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Varaukset

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

tapahtuva-laboratorion-gileadin kanssa /
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WHO itse on juuri kiistänyt Remdesivirin hyödyllisyyden taistelussa
covid-19-tauti . Terveysministeri ei antanut lausuntoa aiheesta.57

Ivermektiini on myös joidenkin lääkäreiden suosittelema molekyyli
molekyylillä näyttää olevan vahva hyöty taudin hoidossa
covid-19 . 58

COVID 19 - koronaviruksen uhrien yhdistys valitti Pariisin hallintotuomioistuimeen vuonna 2004
tarkoitettu pakottamaan ANSM antamaan väliaikainen käyttöoikeus
ivermektiini. Tämä ranskalaisen laboratorion hallitsema molekyyli on yksi eniten
lupaava kaikista "vanhoista" molekyyleistä, joita voidaan käyttää koronavirusta vastaan. Kulta,
ANSM ei kannusta sen käyttöä.

Artemisia annua tai artemisia afra, kasvi, joka osoitti erittäin hyviä tuloksia aikana
Afrikassa tehdystä tutkimuksesta sen tehokkuuden selvittämiseksi malariaa vastaan
(johtuen konflikteista lääkeyritysten kanssa), ei suositella 59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


Ranskassa kansallisen lääketurvallisuusviraston ("ANSM") tai Akatemian toimesta
kansallinen lääketiede.

Tosiasia, että on diskreditoinut tällaisen pakottavan kohtelun turvautumalla siihen
monia häpeällisiä järjestelmiä, mikä jakaa lääkärit ja yleisen mielipiteen
epäilemättä johti muiden maiden luopumiseen mainitun hoidon käytöstä. 

Näin ollen henkilöt ovat varmasti kuolleet Ranskassa mutta myös Ranskassa
ulkomaille tämän halventamiskampanjan takia. Tässä mielessä se on rikos
ihmiskunta.

• Kielto kaupungin lääkäreille vapaata liikuntaa varten:

Kaikkien potilaiden, jotka todennäköisesti ovat covid-19: n kantajia, oli esitettävä
sairaala ja kiusaaminen on tarkoitettu estämään heitä määräämästä ainoaa hyvää hoitoa
tiedossa.

• Aktiivinen eutanasia :60

EPHAD: n ja eräiden sairaaloiden vanhinten osalta
Rivotril, lääke, jota on vältettävä, kun potilas kärsii hengitysvajauksista, yksi
covid-19-taudin oireet. Tämä lääkemääräys tehtiin ilman
potilaan, luotettavan henkilön, perheen tai ystävien suostumus.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-potilaat

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Def.: Tuhoavien aineiden tarkoituksellinen antaminen kuolemaan johtavien tahojen pyynnöstä60

potilas "elämän lopussa", joka haluaa kuolla tai ilman hänen suostumustaan   rakkaansa tai ruumiin päätöksellä
lääketieteellinen.
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Ainakin atsitromysiiniä olisi voitu määrätä ihmishenkien pelastamiseksi.
Hydroksiklorokiini olisi voitu määrätä myös hyvillä tuloksilla . 61

Monia ihmishenkiä olisi voitu pelastaa, rikoksia tehtiin jälleen . 62 63

On hyödyllistä muistaa, että aktiivinen eutanasia on kielletty Ranskassa (Clayes-Léonettin laki
n: o 2016-87, annettu 2. helmikuuta 2016, uusien oikeuksien luomisesta potilaiden hyväksi ja
ihmisiä heidän elämänsä lopussa ).64

Kansanterveyslain R4127-38 artikla :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


"Lääkärin on seurattava kuolevia viimeisiin hetkiin asti varmistaen

asianmukaisen hoidon avulla ja mittaa loppuvan elämän laatua turvaamalla
potilaan arvokkuutta ja lohduttaa hänen ympärillään olevia.
Hänellä ei ole oikeutta tahallaan aiheuttaa kuolemaa.

• Passiivinen eutanasia ilman suostumusta : 65

Vanhemmat eivät saaneet tarvittavaa hoitoa epidemian huippukauden aikana
koska lajittelu tehtiin erityisesti iän mukaan (esim. Alsacen alue).
hoitoja ei ole suoritettu tai ne on keskeytetty (Clayes-Léonettin laki
n: o 2016-87, annettu 2. helmikuuta 2016, uusien oikeuksien luomisesta potilaiden hyväksi ja
ihmisiä heidän elämänsä lopussa).

Huomaa : Termi eutanasia itsessään on kiistanalainen
covid-19 étant donné que d’aucuns considèrent qu’il ne s’agissait pas de personnes « en
fin de vie » à proprement parler. Il s’agirait alors simplement d’homicide.
Il sera alors nécessaire de distinguer en fonction du tableau clinique de chaque patient
décédé.

• Annulation d’interventions hospitalières et report de traitement des maladies graves
notamment:

Les citoyens ont été psychologiquement contraints d’abandonner toute visite dans les
hôpitaux étant donné la menace et la terreur imposées par l’exécutif.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

living-in-retirement-homes-in-marseille/

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-abrege-les-kärsimykset-des-gens-j-nimeltään-ca-l-eutanasia-s-kelvoton-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
vanhainkodit-marseillessa / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Def.: Hoidon epääminen tai lopettaminen elämän ylläpitämiseksi.65
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Englannissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että66

psykologinen kauhu sairaaloissa käyntien määrä väheni selvästi

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


psykologinen kauhu, sairaaloissa käyntien määrä väheni selvästi
havaittu: Jopa 27,8% uusista kuolemista olisi voinut johtua ei

Covid-19, mutta synnytyksen, paniikin ja pelon vaikutukset.

Esimerkiksi sydänkohtausten ja aivohalvausten hoidossa on
laski jopa 40%, koska monet potilaat eivät enää uskaltaneet mennä
sairaala.

• Sairaalapalvelujen sulkeminen:

Vaikka johtajan viestintä pyrkii viittaamaan siihen, että virus on
erittäin vaarallinen ranskalaisten terveydelle ja että ketjuaallot ovat
esittelee toistaiseksi: Hôtel Dieun hätätilojen sulkeminen
Pariisi, Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garchesin sulkeminen / siirto, jossa
Pf Christian Perronne, kirjan "Onko olemassa virhe, jota he eivät tehneet, kirjoittaja
ei sitoutunut? Covid-19: Pätemättömyyden ja ylimielisyyden yhdistys ”.

• Sairaalasänkyjen poisto:

Vuosina 2018, 2019 ja 2020: noin 8000 vuodepaikkaa vuosina 2018-2019, 2000 vuodepaikkaa vuonna 2020
kriisin aikana.

• Kieltäytyminen sairaaloiden ja yksityisten klinikoiden hakemisesta.

• Massiivinen väärennettyjen SARS-CoV-2 RT- PCR- testien kampanja, Ct-arvo> 30:67 68

Kampanja tuottaa huomattavan määrän vääriä positiivisia tuloksia, mikä sallii
- libertisidisten ja kuolemaan johtavien toimenpiteiden, erityisesti sulkemisten,
pakollinen naamio, karanteeni, värikoodit, matkakielto, jäljitys,
sosiaaliset etäisyydet.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytetyt PCR-testit eivät sovellu yksin diagnosointiin
covid-19: ssä.

"  PCR: n keksijä Karys Mullis (joka kuoli elokuussa 2019) itse oli alusta alkaen
varoitti, että tämä ei ollut yksin diagnostinen testi. Tämä testi puuttuu usein
- spesifisyys, varsinkin kun se etsii vain merkkiainetta (yksi fragmentti
virus). Ja tämä yksittäinen merkki voi lopulta päätyä muiden genomiin
virukset, kuten muut koronavirukset, jotka ovat yleisen kausitartunnan lähde. Lievittää
tämä spesifisyys on liian heikko, kiinalaiset etsivät useita. Herkkyys ja
spesifisyys riippuu suuresti suoritettujen monistussyklien määrästä; kun

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

kuolemanrekisterien analyysi, joka ei sisällä coronaviruscovid19englanti jawales28joulukuu2019to1toukokuu2020 /
tekninen liite

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: Polymeraasiketjureaktio»67

"  Ct: arvio viruskuormasta"68

V.DAR Sivu 28 66

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/analysisofdeathregistrationsnotinvolvingcoronaviruscovid19englandandwales28december2019to1may2020/technicalannex
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/analysisofdeathregistrationsnotinvolvingcoronaviruscovid19englandandwales28december2019to1may2020/technicalannex
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/analysisofdeathregistrationsnotinvolvingcoronaviruscovid19englandandwales28december2019to1may2020/technicalannex
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568


Sivu 29

tämä luku on pieni, testi on spesifinen, mutta ei kovin herkkä; mutta kun numero
monistussyklien arvo kasvaa ja ylittää 30, testi on erittäin herkkä, mutta
spesifisyys vähenee voimakkaasti. Ranskassa, kuten monissa muissakin maissa,
monistusten lukumäärä ylittää 40, mikä johtaa huomattavaan määrään vääriä
positiivinen .

Ja vaikka testi on oikea, se ei tarkoita, että henkilö on sairas, mutta
vain, että hän kohtasi viruksen (...) 

COVID-19-diagnostiikkamarkkinoiden maailmanlaajuisen koon arvioidaan olevan 19,8 miljardia
dollaria vuonna 2020 ja sen odotetaan kasvavan 3,1% vuodessa vuoteen 2027 mennessä, ellei maailma sitä tee
ei pääty nopeasti tähän petokseen.

En France , la généralisation des tests PCR, sa réalisation sans ordonnance et sa prise en
charge à 100% ont couté plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale, sans aucun
bénéfice sanitaire appréciable, bien au contraire (angoisse généralisée, arrêt de travail,
fermetures de classe, dépression, peur panique du sujet déclaré positif et de sa famille
et amis). Une hystérie collective peu maitrisable. Ce milliard n'aurait-t-il pas été plus
utile s'il avait été consacré à la remise en état de notre système de santé ?

Ses coûts indirects sont beaucoup plus lourds:

Coût sanitaire (les victimes collatérales des tests) : les malades urgents ne présentant
aucun signe évoquant le Covid19 voient leurs soins retardés par l'attente des résultats
d'un test qu'on leur a imposé à l'entrée dans le service adapté à leur pathologie, sans
raison médicale valable (les tests ne devraient n'être indiqués médicalement qu'en cas
de suspicion clinique de Covid19).» 69

Une excellente analyse du Docteur Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur,70

qui travaille dans une unité de soins intensifs en Belgique et qui est également expert en
hypnose, nous interpelle en ce sens:

« (…)  Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une
stratégie implacable et intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des
conseils scientifiques de sécurité et par les médias dominants, pour justifier des
mesures excessives comme la violation d’un grand nombre de droits constitutionnels,
talouden tuhoutuminen ja koko aktiivisten alojen konkurssi
yhteiskunnan kannalta, useiden kansalaisten elinolojen heikkeneminen
tavallinen, useisiin RT-PCR-testeihin perustuvan pandemian verukkeella
positiivinen eikä useille todellisille potilaille .

Vaikka on totta, että lääketieteessä pidämme testien spesifisyydestä ja herkkyydestä
korkea, jotta vältetään väärät positiiviset ja väärät negatiiviset COVID-19-taudin tapauksessa,
tämä monistussyklien lukumäärän aiheuttama RT-PCR-testin yliherkkyys
käytetyt käännökset meitä vastaan.

Tämä RT-PCR-testin liian suuri herkkyys on vahingollinen ja johtaa meitä harhaan!



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression = tosi

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Se erottaa meidät lääketieteellisestä todellisuudesta, jonka on pysyttävä todellisen kliinisen tilan perusteella
henkilö: onko henkilö sairas, onko hänellä oireita? (…)

Lääketieteessä aloitamme aina ihmisestä: tutkimme häntä, me
kerätä oireet (valitukset-anamneesi) ja objektiiviset kliiniset oireet
(tutkimus) ja sellaisen kliinisen pohdinnan perusteella, jossa
tieteellisen tiedon ja kokemuksen perusteella, teemme oletuksia
diagnostiikka.

Vasta sitten määräämme sopivimmat testit, joiden perusteella
tämä kliininen heijastus.

Verrataan testien tuloksia jatkuvasti kliiniseen tilaan (oireet ja
merkkejä) potilasta, joka on etusijalla kaikessa muussa päätöksissämme ja hoidossamme.
(…)

Näin ollen Ranskan kansallinen vertailukeskus (CNR) vuoden 2001 akuutissa vaiheessa
pandemian, jonka mukaan viruksen irtoamisen huippu tapahtui vuoden 2007 alussa
oireita, viruksen määrän ollessa noin 10 8 (100 miljoonaa)
SARS-CoV-2- viruksen RNA-kopiot keskimäärin (ranskalaiset COVID-19-kohorttitiedot)
- erittymisen kesto vaihtelee ylemmissä hengitysteissä (5 päivästä ...
yli 5 viikkoa).

Tämä määrä 10 8 (100 miljoonaa) kopiota / μl vastaa hyvin alhaista Ct-arvoa.
32 Ct vastaa 10-15 kopiota / μl .
35 Ct vastaa noin yhtä kopiota / μl .

Ct 35: n yläpuolella on mahdotonta eristää täydellistä virussekvenssiä ja
laittaa se kulttuuriin!

Ranskassa ja useimmissa maissa käytämme edelleen, jopa tänään,
Ct suurempi kuin 35 tai jopa 40! (…)

Yhteenveto tärkeistä kohdista:

a RT-PCR-testi on laboratoriodiagnostiikkatekniikka, joka soveltuu huonosti testiin
kliininen lääke.

a Se on binaarinen, kvalitatiivinen diagnostinen tekniikka, joka vahvistaa (positiivinen testi)
tai ei (negatiivinen testi) alkuaineen läsnäolo analysoidussa väliaineessa. Siinä tapauksessa
SARS-CoV-2, alkuaine on fragmentti viruksen genomista, ei itse virus.
jopa.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


a Lääketieteessä, jopa epidemiassa tai pandemiatilanteessa, se on vaarallista

sijoita testit, tentit, tekniikat kliinisen arvioinnin yläpuolelle(oireet, merkit). Päinvastoin takaa laadukas lääke.

a RT-PCR-testin tärkein rajoitus (heikkous) pandemiatilanteessa
nykyinen, on sen äärimmäinen herkkyys (väärä positiivinen), jos emme valitse kynnystä
positiivisuus (Ct) mukautettu. Nykyään asiantuntijat suosittelevat kynnyksen käyttöä
Suurin ct 30 .

a Tämä Ct-kynnys on syötettävä positiivisen RT-PCR-tuloksen kanssa, jotta lääkäri
osaa tulkita tätä positiivista tulosta etenkin ihmisessä
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oireeton, jotta vältetään eristäminen, karanteeni, trauma
psykologinen tarpeeton.

a Käytetyn Ct: n mainitsemisen lisäksi laboratorioiden on jatkossakin taattava
niiden SARS-CoV-2-havaitsemispakettien spesifisyys ottaen huomioon sen
viimeisimmät mutaatiot, ja sen on jatkettava kolmen geenin käyttöä genomissa
alukkeina tutkittu virus, tai jos ei, mainitse se . "

Ranskan mikrobiologisen yhdistyksen 25. syyskuuta 2020 päivätyllä ilmoituksella
Jérôme Salomonin ja rouva Bernadette Wormsin tilaamat, jakavat myös
suosituksia kynnysarvojen mukauttamiseksi potilaan kliinisen kuvan mukaan . . 71

Floridan osavaltio Yhdysvalloissa pyytää tutkimusta PCR-testeistä useiden seuraavien jälkeen
Massachusettsin osavaltiossa, New Yorkissa ja Nevadassa suoritetut arvioinnit . 72

"  1. Asiantuntijat laativat kolme tietoaineistoa
Massachusettsin osavaltiot, New York ja Nevadan osavaltio toteavat: "Jopa 90%
positiivisen testin saaneilla ihmisillä ei ollut virusta.

2. Wadworth Center, laboratorio New Yorkin osavaltiossa, analysoi tulosten tuloksia
hänen heinäkuun testinsä NYT: n pyynnöstä: 794 positiivista testiä, joiden Ct on 40: “Kun a
Ct-kynnysarvo 35, noin puolta näistä PCR-testeistä ei enää oteta huomioon
positiivinen ”, NYT sanoi. "Ja noin 70% ei enää pidetä positiivisena
joiden Ct on 30. ”(…)

4. Amerikan tartuntatautiseuran uudessa tutkimuksessa todettiin, että 25-vuotiaana
monistussyklien jälkeen 70% "positiivisista" PCR-testeistä ei ole "tapauksia", koska
virusta ei voida viljellä, se on kuollut. Ja 35 syklillä: 97% positiivisista ei ole
klinikoilla .73

5. PCR ei testaa taudin varalta, se testaa tietyn RNA-kuvion ja on selkäranka
avain. Kun siirryt jopa 25 amplifikaatiojaksoon, 70% positiivisista tuloksista
eivät ole oikeastaan   "positiivisia" tämän termin kliinisessä merkityksessä, koska näin ei voi olla

d i i j k i k i "



saada sinut tai joku muu sairaaksi. " 74

Viimeaikainen oikeuskäytäntö: Portugalin tuomioistuin on todennut, että se on täysin laitonta
aseta kansalainen karanteeniin epäluotettavan PCR-testin perusteella . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Versio-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

väärennetty-väärä-positiivinen

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

epäluotettava / amp /
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Tämän tuoreen ja tärkeän päätöksen teki Lissabonin hovioikeus
(Portugali) 11. marraskuuta 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- RT-PCR-testit Vapauden riistäminen - Laiton pidätys - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Azorien alueellinen terveysviranomainen.

Tuomioistuimen pääkohdat ovat seuraavat:

Lääketieteellinen diagnoosi on lääketieteellinen teko, johon vain lääkäri on pätevä
ja josta tämä lääkäri on yksin ja kokonaan vastuussa. Minkä tahansa
muu henkilö tai laitos, mukaan lukien valtion virastot tai tuomioistuimet,
ei ole tällaista valtaa. Se ei kuulu Azorien alueelliseen terveysviranomaiseen
julistaa joku sairas tai terveydelle vaarallinen. Vain lääkäri voi tehdä tämän.
Ketään ei voida julistaa sairastavaksi tai terveydelle vaaralliseksi asetuksella tai lailla
automaattisena hallinnollisena seurauksena, joka liittyy a
laboratorio.

Jos se suoritetaan ilman potilaan etukäteen tapahtuvaa lääketieteellistä tarkkailua, ilman osallistumista
lääkäreiden hyväksymä lääkäreiden järjestys, joka olisi arvioinut oireet ja
pyydetyt tutkimukset, joita pidetään tarpeellisina, mahdolliset diagnostiset toimenpiteet tai muut
kansanterveysvalvonta rikkoo useita lakeja ja asetuksia (mukaan lukien
rikoslain mukaan) ja sitä voidaan pitää laittoman lääketieteellisen toiminnan rikoksena vuonna 2002
hypoteesi, jossa mainitut teot suorittaa tai sanelee henkilö, jolta puuttuu
kyky tehdä niin, toisin sanoen henkilö, joka ei ole luvan saanut lääkäri.

Lisäksi Azorien terveysviranomainen rikkoi yleisen julistuksen 6 artiklaa
bioetiikka ja ihmisoikeudet, hyväksytty 19. lokakuuta 2005 yksimielisesti
Unescon jäsenvaltiot, koska se ei ole toimittanut todisteita suostumuksesta77 78

PCR li i i l di l i
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PCR-testatut olivat antaneet mainitussa lausunnossa vaaditun valaistuneen
jotka olivat valittaneet pakotetuista karanteenitoimenpiteistä.

Ei todisteita tai edes viitteitä siitä, että kyseiset neljä ihmistä olisivat olleet
Lääkärin näkemyksiä ei ole esitetty ennen testiä tai sen jälkeen.

Edellä mainittu riittäisi harkitsemaan neljän ihmisen pakotettua karanteenia
laitonta.
Tuomioistuin katsoi kuitenkin tarpeelliseksi lisätä seuraavat johdanto-osan kappaleet:

Tällä hetkellä käytettävissä olevan tieteellisen näytön perusteella tämä RT-PCR-testi sinänsä on
kykenemättä kohtuullisen epäilemättä määrittämään, että positiivisuus vastaa
itse asiassa SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon useista syistä, muun muassa
kaksi ovat välttämättömiä: testin luotettavuus riippuu käytettyjen syklien lukumäärästä;
testin luotettavuus riippuu läsnä olevasta viruskuormasta.

Tuomioistuin päättelee, että "jos henkilö testataan PCR: llä positiivisena
kun käytetään vähintään 35 syklin kynnystä (kuten useimmissa tapauksissa sääntö on
laboratoriot Euroopassa ja Yhdysvalloissa), todennäköisyys, että mainittu henkilö on
tartunnan saaneita on <3% ja todennäköisyys, että mainittu tulos on väärä positiivinen, on 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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Tuomioistuin toteaa lisäksi, että kaikki diagnostiset testit on tulkittava
ennen testin suorittamista arvioitu todellinen sairauden todennäköisyys
itsensä, ja ilmaisee mielipiteensä, että "nykyisessä Maltan epidemiologisessa maisemassa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa Covid 19 -testit palaavat yhä todennäköisemmin
vääriä positiivisia tuloksia, joilla on merkittäviä vaikutuksia yksilöihin, terveydenhoitojärjestelmään ja
yhteiskunta. "

Yhteenvetona:

Kun otetaan huomioon asiantuntijoiden ilmaisema tieteellinen epäily PCR-testien luotettavuudesta,
testien analyyttisiä parametreja koskevien tietojen puutteen vuoksi
infektion tai riskin olemassaolon oikeuttavan lääkärin diagnoosin puuttuminen ei ole
ei ole mitään keinoa määrittää, olivatko karanteeniin asetetut kansalaiset todella
SARS-CoV-2-viruksen kantajat.

Ihmiskunnan vastaisia rikoksia koskevat oikeudenkäynnit
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Ihmiskunnan vastaisia   rikoksia koskevat oikeudenkäynnit
Nürnberg on parhaillaan käynnissä Saksassa "vuoden 1997 pandemian vuoksi"

PCR-testit ”ja se voidaan laajentaa muihin maihin (tri Reiner Fuellmich, asianajaja asianajajana
Berliinistä ja Kaliforniasta sekä Saksan Corona-tutkintakomitean jäsen)- .79

Valitus törkeän petoksen, väärän ideologian ja tapon tekemisestä vuonna 2005
Italian hallitusta vastaan nostettiin myös yhdeksälle syyttäjälle
Sisilia, kuluttajajärjestöt CODACONS ja Italian liitto
- potilaiden oikeudet väärien PCR - testien skandaalin paljastumisen jälkeen (käännös englanniksi)
Liite 3 ) . 80

• Suuri määrä itsemurhia ja masennuspotilaita:

Tämä kasvu, joka liittyy suoraan eristämiseen ja toteutettuihin toimenpiteisiin, on
psykiatrit ovat tällä hetkellä havainneet . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimes-Against-Humanity.pdf

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Explosion des violences intra-familiales:

La délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné Monsieur Adrien Taquet,
secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, le 26 novembre 2020 : alerte sur 82

l’augmentation dramatique des cas de violence faite aux enfants et aux adolescents
pendant les périodes de confinement (ce constat fait en France est le même que celui de
kollegansa muista Euroopan maista). Lasten ja nuorten tapausten määrä
sairaalahoito kasvoi 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> hyökkäys kansalaisten henkiin ja heidän yksityisyyteen, murhat, hengenvaara

muiden avustaminen vaarassa olevalle henkilölle, järjestäytyneet jengipetokset. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

lapsuuden ja perheen kanssa

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. TERRORISMIN SÄÄNNÖT: YRITYS SAADA, HANKI,
VALMISTUSAINEET, JOTKA VAARAVAT MUILLE:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• Rikosoikeudessa sovellettavat periaatteet terroritekoja valmisteltaessa:

Rikoslain 421-2-6 artikla (Rikokset ja rikkomukset kansaa, valtiota ja valtiota vastaan)
julkinen):

"  I. - Yhden rikoksen tekoon valmistautuminen on terroritekoa
II kohdassa mainittu, koska mainitun rikoksen valmistelu on tarkoituksellisesti
suhde yksityisyritykseen tarkoituksena häiritä vakavasti yleistä järjestystä
pelottelu tai kauhu ja jolle on tunnusomaista:

1 ° esineiden tai esineiden hallussapito, hankinta, yritys hankkia tai valmistaa
aineet, jotka todennäköisesti aiheuttavat vaaraa muille ;

2 ° Ja yksi seuraavista olennaisista seikoista:

a) Kerää tietoja paikoista tai ihmisistä a
toimia näissä paikoissa tai vahingoittaa näitä ihmisiä tai valvoa
nämä paikat tai ihmiset ;
(…)

c) tutustu yleensä yhteen tai useampaan julkiseen verkkoviestintäpalveluun tai
- pitää hallussaan asiakirjoja, jotka välittömästi provosoivat terroritekojen tai -
anteeksipyynnön tekeminen ;
(…)

II. - I tarkoittaa seuraavien rikkomusten valmisteluun:

1 ° Tai jokin 421-1 artiklan 1 ° kohdassa mainituista terroriteoista ; (…) ”.

• Rikosoikeudessa sovellettavat periaatteet rikoksissa ihmiskuntaa vastaan:

Rikoslain 211-1 artikla (Rikokset ihmiskuntaa vastaan   - kansanmurha):

"Se muodostaa kansanmurhan tosiasiallisessa suunnitelmassa, joka johtaa täydelliseen tuhoon pyrkivää yhteistä suunnitelmaa
tai osittain kansalliseen, etniseen, rodulliseen tai uskonnolliseen ryhmään tai määritettyyn ryhmään
minkä tahansa muun mielivaltaisen kriteerin perusteella sitoutua tai aiheuttaa sitoumus, vastaan
tämän ryhmän jäsenille, yksi seuraavista säädöksistä: 
- tahallinen loukkaantuminen elämään; 
- vakava vahinko fyysiselle tai henkiselle koskemattomuudelle 
- alistuminen olemassaoloehtoihin, jotka todennäköisesti johtavat täydelliseen tai osittaiseen tuhoutumiseen
ryhmän; 
(…) 
- lasten pakkosiirto. 
Kansanmurhasta rangaistaan   elinkautiseen vankeuteen. 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Sivu 36

Turvallisuusaikaa koskevia 132–23 artiklan kahta ensimmäistä kohtaa sovelletaan
tässä artiklassa säädetty rikollisuus ”.

Rikoslain 212-1 artikla (Rikokset ihmiskuntaa vastaan   - kansanmurha):

"Se on myös rikos ihmiskuntaa vastaan, ja siitä voidaan määrätä rikosoikeudellinen vankeusrangaistus.
ikuisuus yksi seuraavista teoista, jotka on tehty a
siviiliväestöryhmä laajan tai järjestelmällisen hyökkäyksen yhteydessä:

1 ° vapaaehtoinen hyökkäys elämään ;
(…)
4 ° Väestön karkotus tai väkivaltainen siirto;
5 ° Vankeusrangaistus tai muu vakavan fyysisen vapauden menetyksen muoto
kansainvälisen oikeuden perusmääräysten rikkominen;
6 ° kidutus;
(…)
11 ° Muut samanlaiset epäinhimilliset teot, jotka aiheuttavat tarkoituksellisesti suuria
kärsimys tai vakava vamma fyysiseen tai henkiseen koskemattomuuteen.
Turvallisuusaikaa koskevia 132–23 artiklan kahta ensimmäistä kohtaa sovelletaan
tässä artiklassa tarkoitetut rikokset ”.

• Terveys- ja rikosoikeudessa sovellettavat periaatteet:

Kansanterveyslain R4127-39 artikla (Velvollisuus potilaisiin):

"Lääkärit eivät voi tarjota potilaille tai heidän lähiöilleen hyödyllisiä tai
ilman vaaraa korjaustoimenpide tai näennäinen tai riittämättömästi testattu prosessi.

Kaikenlainen sarlatanismin harjoittaminen on kielletty ”.

Rikoslain 223-1 § (Henkilön vaarantaminen):

"Se, että muut altistetaan suoraan välittömälle kuoleman tai loukkaantumisen vaaralle
aiheuttaa pilkkomista tai pysyvää vammaa ilmeisellä rikkomuksella
harkita tiettyä varovaisuus- tai turvallisuusvelvoitetta, joka on asetettu laissa tai
sääntelystä rangaistaan   yhden vuoden vankeudella ja 15 000 euron sakolla. "

Rikoslain 223-8 artikla (Ihmiskokeilu):

"1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen suorittaminen tai suorittaminen henkilölle
tai 2 ° Tai 11 artiklassa mainitussa kliinisessä tutkimuksessaL. 1124-1 koodista
kansanterveys ilman, että hän on saanut ilmaisen, tietoisen ja tarvittaessa kirjallisen suostumuksen
asianomainen henkilö, vanhempainvalvoja tai huoltaja tai muut henkilöt, viranomaiset
tai elimet, jotka on nimetty suostumaan tutkimukseen tai antamaan siihen lupa,
kansanterveyslainsäädännössä tai asetuksen (EU) N: o 536/2014 28--31 artiklassa

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Euroopan parlamentti ja neuvosto 16. huhtikuuta 2014 lääkkeiden kliinisistä kokeista
huumeista, rangaistaan   kolmen vuoden vankeudella ja 45 000 euron sakolla.
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Samoja seuraamuksia sovelletaan silloin, kun interventiotutkimusta tehdään silloin
suostumus on peruutettu.
Samoja seuraamuksia sovelletaan, kun ei-interventiotutkimusta tehdään
kun henkilö vastusti sitä. "

• Kansainvälisessä oikeudessa sovellettavat periaatteet:

- Nürnbergin säännöstö hyväksyttävistä lääketieteellisistä kokemuksista:

Kansainvälisissä asioissa lääketieteellisiä kokeita koskeva "Nürnbergin koodi"
hyväksyttävä (Nürnbergin lääkäreiden tuomio - joulukuu 1946 - elokuu 1947) .

Tämä luettelo levisi nopeasti itsenäisesti nimellä "Nürnbergin koodi /
Nürnbergin säännöstö ”; se on luettu poliittisissa ja lääketieteellisissä piireissä
kokeilijoita sitovat deontologiset määräykset ja moraaliset maksimit . 83

Kansainvälisestä rikosoikeudellisesta käytännöstä johtuvassa Nürnbergin säännöstössä on luettelo kymmenestä
kriteerit, mukaan lukien seuraavat ( liite 4 ):84

1. Ihmisen vapaaehtoinen suostumus on ehdottoman välttämätöntä. Se tarkoittaa, että
rekisteröidyllä on oltava oikeuskelpoisuus suostumukseen; että se on sijoitettava sisään
tilanne käyttää valittua vapaata valtaa ilman minkään voiman elementin puuttumista,
petos, pakottaminen, petos, petos tai muu vähämerkitty
pakko tai pakko  ; ja että hänellä on oltava tietoa ja ymmärrystä
riittävä siitä, mitä se tarkoittaa, jotta hän voi tehdä päätöksen
valaistu. Tämä viimeinen kohta edellyttää, että ennen tutkittavan positiivista päätöstä
kokemuksen perusteella hänestä tehdään tieto: kokemuksen luonne, kesto ja tarkoitus;
menetelmät ja keinot, joilla se suoritetaan; kaikki haitat ja riskit
voidaan kohtuudella ajatella; ja seuraukset hänen terveydelleen tai henkilölle,
se voi mahdollisesti tapahtua hänen osallistumisensa perusteella kokeiluun. Velvollisuus ja
vastuu suostumuksen laadun arvioinnista on jokaisella henkilöllä, joka
ottaa aloitteen kokeesta, ohjaa sitä tai toimii siinä. Se on velvollisuus ja a
henkilökohtaiset vastuut, joita ei voida siirtää rankaisematta.

2. Kokemuksen on oltava sellainen, että se tuottaa hyödyllisiä tuloksia yhteisön hyväksi.
yhteiskunnassa, mahdotonta saada muilla menetelmillä tai tutkimusmenetelmillä, eikä satunnaisia   tai
luonteeltaan tarpeeton.

3. Koe on suoritettava siten, että kaikki kärsimykset ja
fyysinen ja henkinen vamma, ei välttämätön.



yy j ,

4. Mitään kokeita ei tule suorittaa, jos on a priori syytä uskoa, ettäkuolema tai vammauttavat vammat tapahtuvat  ; paitsi ehkä niissä kokemuksissa, joissa
kokeelliset lääkärit toimivat myös aiheina.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, "Nürnbergin koodin" kadonnut totuus: Vastaanotto ja muodonmuutokset84

”Nürnbergin koodi” Ranskassa (1947-2007), Rev. DR. sanit. ja soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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Sivu 38

5. Otettavien riskien tason ei tulisi koskaan ylittää tärkeyden tasoa
humanitaarinen ongelma on ratkaistava kokemuksella.

6. Kohteen suojelemiseksi on toteutettava toimenpiteet ja tarjottava keinot.
kokemusta loukkaantumisen, vammaisuuden tai kuoleman mahdollisista tilanteista.

Tätä Nürnbergin säännöstön versiota käyttää kansallinen neuvoa-antava eettinen komitea
- tuki ja liitteenä 9 päivänä lokakuuta 1984 antamaansa lausuntoon nro 2 uusien hoitojen kokeista vuonna 2004
mies . 85

Samaa versiota käytetään ilman lähdettä valtioneuvoston raportissa, joka edeltää ohjelmiston sisältöä
20. joulukuuta 1988 annettu laki (Huriet-laki) ja vuoden 1994 bioetiikkalaki . 86

- New Yorkissa hyväksytty ja avoin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
allekirjoittaminen, ratifiointi ja liittyminen yleiskokouksen päätöslauselmassa 2200 A
(XXI) du 16 décembre 1966 (entrée en vigueur: le 23 mars 1976): 87

Article 7

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique. »

- La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005
à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO : 88

Article 3 – Dignité humaine et droits de l’homme

«  1. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être
pleinement respectés.

2. Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou
de la société. »

A ti l 6 C t t

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Article 6 – Consentement

1. Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être
mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée,
fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la
personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour
elle aucun désavantage ni préjudice.

2. Des recherches scientifiques ne devraient être menées qu’avec le consentement préalable, libre,
exprès et éclairé de la personne concernée. L’information devrait être suffisante, fournie sous une

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Conseil d’Etat, Sciences de la vie. De l’éthique au droit, op. cit., p. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88

V.DAR Page sur38 66

Page 39

forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne
concernée peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte
pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites
qu’en accord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec
les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et
avec le droit international des droits de l’homme.

3. Dans les cas pertinents de recherches menées sur un groupe de personnes ou une communauté,
l’accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi être
sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou
d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l’individu.

- La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à
l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et
la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : 89

« Article 13
Interventions sur le génome humain

Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour
des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but
d'introduire une modification dans le génome de la descendance. »

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Application aux faits:

- Orientation du consentement de la population vers le vaccin:

• Constat manifeste de l’intervention des autorités de santé et des relais médiatiques dans l’entreprise
de terrorisme sanitaire à l’encontre de la population dans le dessein d’orienter son consentement à
la politique de vaccination envisagée en amont, en violation du droit applicable.

L’exécutif et les institutions européennes s’approvisionnent auprès des laboratoires du monde,
notamment auprès de Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, pour obtenir des doses de vaccins contre le
SARS-COV2, qui seront certainement rendus obligatoires pour l’ensemble de la population, que ce
soit légalement ou par l’emploi de la peur et de la terreur.

•Interdiction délibérée de mise en œuvre d’un traitement à base d’HCQ/azithromycine (ou autre
traitement disponible) profit d’un protocole de thérapie génique:

Pour rappeler brièvement l’historique, Sanofi, qui commercialise l’hydroxychloroquine sous le nom
de Plaquenil, a demandé le classement de la molécule de l’hydroxychloroquine en substance
vénéneuse fin 2019 afin qu’elle ne soit plus vendue librement en pharmacie, au moment où le virus
SARS-COV2 , fait son apparition dans le monde (Saisine n° «2019-SA-0175) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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« Le géant pharmaceutique Sanofi s'est lancé très rapidement dans la recherche d'un vaccin
contre le Covid-19. Il faut rappeler qu'au moment de l'épidémie de SRAS, le groupe avait déjà
mené des travaux pour tenter de venir à bout du Sars-CoV-1 mais avait fini par renoncer
quand l'épidémie s'était éteinte. Actuellement, le groupe Sanofi mène deux pistes vaccinales
en parallèle  ».91

A ce titre, le Dr Alexandra Henrion-Caude, généticienne, spécialiste de l’ARN, et ancienne
directrice de recherche à l’INSERM, indique que ce virus est probablement manipulé par l’homme
(interview du 29 octobre 2020 par le magazine NEXUS) : 92

« Cette séquence présente dans le sars-cov2 découpable par le furine au milieu de protéines
membranaires virales (i.e. S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet en date du 29 mai 200793

(Patent N° US 7,223,390 B2) Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans
ce brevet. »

Le CNRS se pose également la question de l’origine du SARS-COV2 . 94

L’Anses a donc été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé pour un avis sur une proposition d’arrêté portant inscription de
l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Par ailleurs, l’utilisation de cette molécule a été interdite aux médecins de ville, pour n’être autorisée
qu’à l’hôpital à un stade avancé de la maladie covid-19, alors que le protocole utilisé par le
Professeur Raoult était prescrit précocement, dès les premiers symptômes, afin que les dégâts ne
soient pas irréversibles (maladie des poumons, décès).

En parallèle, l’armée a acquis de grandes quantités de cette molécule HCQ alors qu’elle était interdite
de prescription en dehors des hôpitaux.

Suite à une étude Lancet frauduleuse, qui a été retirée depuis, le ministre Olivier Véran a interdit la
prescription de la molécule HCQ et l’Ordre des médecins a envoyé des courriels aux médecins de
ville afin de les enjoindre de ne pas prescrire de traitement à base d’HCQ.

Le but ne peut être autre que de faire en sorte qu’il n’y ait aucun traitement pour qu’une population
terrorisée accepte le vaccin . 95

C’est pourquoi l’instauration de la peur et de la terreur est essentielle, ceci afin que le vaccin soit bien
accueilli par la population alors que la maladie Covid-19 ne tue pas plus que la grippe classique si
l’on traite les patients.

L’obligation du port du masque pour les adultes et pour les enfants dès l’âge de 6 ans ainsi que la
« détention arbitraire » des citoyens lors de la mise en place de confinements, malgré le désaccord
même de l’OMS, est destiné à introduire l’idée selon laquelle tant qu’un vaccin n’aura pas été
injecté, la vie ne pourra pas reprendre son cours.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94
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BVA Group, expert en sciences comportementales comme nous l’avons rappelé ci-dessus, indiquait
d’ores et déjà en mai 2020, que les citoyens présentaient une appétence pour la vaccination au
covid-19 . 96

Enfin l’OMS a fait part d’un plan de vaccination à l’horizon mi-2021, ce qui correspond à la volonté
de l’exécutif français de confiner la population au moins jusqu’en été 2021.

- Position des instances européennes:

Par ailleurs, la déclaration de Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission
européenne, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet virtuel qui a réuni jeudi 29
octobre 2020 les Vingt-Sept Etats à Bruxelles laisse entendre que tous les citoyens européens seront
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automatiquement vaccinés au même moment:

"Toinen prioriteetti on varmistaa rokotteiden tasapuolinen jakautuminen valtioiden välillä
jäsenet. Minulla on hyvä uusi. Jäsenvaltiot saavat kaikki rokotteet samalla tavalla
samoin edellytyksin, riippuen heidän osuudestaan   väestöstä EU: ssa. "
”Euroopan lääkevirasto tarkistaa jatkuvasti uusia
rokotteet. Tämä tarkoittaa, että yritykset esittävät tulokset vaihe vaiheelta
lääkkeet ”.

Sopimusasioissa korvauslausekkeet sisältyvät ennakkomyyntisopimuksiin
allekirjoitettu useiden maiden kanssa.
E 27 elokuu 2020 Euroopan komissio on vahvistanut on keskusteluissa laboratorioiden on
Tämä aihe. Näistä lausekkeista keskustellaan siis "kompensoidakseen EU: n suuret riskit
laboratoriot ". Siksi" ennakkomyyntisopimuksissa määrätään, että EU: n jäsenvaltiot
korvaamaan valmistajille tietyissä olosuhteissa syntyneet vastuut ".

Terveyshätätilanne korostaa valtioiden heikkoutta, koska rokotteet pitävät sitä välttämättömänä
ei "normaalin" elämän jatkamiseen.

Tilanne, josta laboratoriot haluavat hyötyä ja jotka pakottavat heitä pyytämään apua
ja takuut mahdollisille tuleville saataville.
Sanofi painosti johtajia osoittamalla olevansa valmis jakamaan rokotteensa etusijalle
Yhdysvallat.
Tietenkin muut laboratoriot ovat käynnissä, mukaan lukien Pfizer / BioNTech ja Moderna TX, Inc (luominen
mars 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, tarkoitus: arvioida mRNA-tekniikan toteutettavuus
antamaan vasta-aineyhdistelmiä valituissa vastasyntyneissä pienissä resurssiympäristöissä, jotta voidaan vähentää
vastasyntyneiden sepsiksen vaikutus tähän haavoittuvaan populaatioon). 
Nämä kaksi laboratoriota ilmoittavat rokotteiden saatavuuden tammikuusta 2021 tai jopa joulukuussa 2020
Sanofi ilmoittaa saatavuudesta kesällä 2021.

Kansainvälinen itsenäisen ja hyväntahtoisen tieteellisen lääketieteen yhdistys on julkaissut
informatiivinen artikkeli valmisteilla olevasta rokotuskampanjasta . 97

"  Talven lopussa levinneet huhut koskien joidenkin teollisuusyritysten toteuttamia hankkeita
mRNA-rokoteseikkailun kokeilemista ei todellakaan ole otettu huomioon Euroopassa,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96
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rajoittamattomilla päästöillä
muuntogeeniset organismit tai muuntogeeniset organismit.

Kesän ansiosta Euroopan parlamentti kuitenkin toteutetun hätämenettelyn mukaisesti
ilman muutoksia tai keskustelua, antoi luvan Covid-vastaisten rokotteiden valmistajille, jotka sisältävät
GMO: t luopumaan kaikista ympäristövaikutuksista ja bioturvallisuustutkimuksista saadakseen
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G O: t luopumaan kaikista ympä istövaikutuksista ja biotu vallisuustutkimuksista saadakseen
aikaa tuotteidensa valmistamiseen, huomaa, ettei mitään tieteellisiä neuvoja

tämän poikkeuksellisen luvan vahvistamista ei ole haettu . 98

Siksi kuusi järjestöä, nimittäin AIMSIB, Lasten terveyden puolustaminen Euroopassa, koordinointi
Lääketieteellinen terveysympäristö, Euroopan rokotevalvontafoorumi, Kansallinen liitto
Rokotusten vapauden osalta Terra SOS Tenible valitti lokakuussa kumoamisvaatimuksesta
yhteistyössä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen (EUT) kanssa saadakseen tämän peruutuksen
asetus n: o 2020/1043, jossa otetaan muun muassa huomioon "hyödyllisen turvallisen rokotteen saaminen
ja ei vaarallinen, on ristiriidassa valvontatoimenpiteiden kiireellisyyden ja poistamisen kanssa
riskiä ”ja luonnollisesti vastausta ei voida odottaa useiden kuukausien ajan.

Huomaa kuitenkin, että tämä poikkeava asetus on esitetty sen 4 artiklassa muodossa
väliaikainen , kunhan WHO luokittelee COVID-19: n pandemiaksi tai komissio
Euroopan unioni tunnustaa kansanterveystilanteen, mutta
Muistakaamme, että pandemiakriteeriä on jo muutettu alaspäin ja että "käsite
Siksi kansanterveyttä ei voida määritellä epämääräisemmin
tämä vaarallinen tilapäinen tila osoittaa, että se voi kestää useita vuosia tai jopa
oikeuskäytäntö kaikkiin myöhempiin terveystarpeisiin, todellisiin tai väitettyihin  ”.

- Lääkäriryhmän neuvoston kanta:

Kansainvälisellä itsenäisen ja hyväntahtoisen tieteellisen lääketieteen järjestöllä on
ilmoitti myös Ranskan lääkäreiden järjestyksen neuvostolle geeniterapiasta. täällä on
mainitun yhdistyksen vastaus lääkäreiden neuvoston lähettämään sähköpostiin : 99

“(…) 2 - Puhut minulle oikeusvaltioperiaatteesta, vapaasta ja vastuullisesta valinnasta kieltäytyä
hoito ” : Luulen, että unohdit vuoden 2018 jakson, jossa lapsirokotus
tehtiin pakolliseksi yksitoista rokotetta varten terveydenhuollon ammattilaisten kollegion neuvoja vastaan,
En usko, että vanhemmat voivat valita vapaasti, kuten sinäkin
kuulla se. Mitä tulee EHPAD: iin sijoittautuneiden asukkaiden vapaaseen tahtoon saada
anti-Covid-rokotus selkeän ja asianmukaisen tiedon jälkeen ... Onko se musta huumori
vai oletko todella vakuuttunut siitä, mitä sanot? Hallinto nauraa
tähtitieteellisesti lyhentää tämän vankeudessa olevan väestön elämää ja jälleen kielletty
kaikki tietojen kerääminen vakavista pitkäaikaisista haittavaikutuksista. Kuka vakavasti

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1043, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020,98

kliinisten kokeiden suorittaminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät geneettisesti muunnettuja organismeja
muunnettu tai koostunut tällaisista organismeista ja tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn
(COVID-19) sekä näiden lääkkeiden tarjonta
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043
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tutkittu influenssa-Covid-rokotusten vaikutuksia vanhuksille? Onko tämä a
uusi vaihe III piilossa, teoreettisesti ehdottomasti kielletty?

3- "Ei todella tehokasta hoitoa Covidia vastaan" : Kanta on puolueellinen,
teollisuutta suosiva, täysin hallituksen mukainen, mutta valovuosien päässä
tieteellinen todellisuus kuvataan kaikkialla maailmassa. Päinvastoin, on olemassa lukuisia tuotteita
tehokas Covidia vastaan, sekä ennaltaehkäisevä että parantava, kaikki tiedot julkaistaan:
D3-vitamiini, HCQ, atsitromysiini, sinkki, artemisiini, ivermektiini ja tänä päivänä jopa
kvertsetiini-Vit. C-bromelaiini -yhdistelmällä on taipumus osoittaa vähintään yhtä suuri tulos
Pfizer-rokote, tässä on alkuperäinen Lancet-esipainos Turkin työstä täällä https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Voit myös lukea tämän, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... aina ajan tasalla.

4- "Dokumentoidut tulokset osoittavat rokotteen todellisen tehon" : Lausuntosi
on, anteeksi, ehdottomasti kauhistuttavaa tieteen vastaista, nöyryyttävää sinun puolestasi
lukea uudelleen kaksi viimeistä AIMSIB-artikkelia. (…) 100

Mitään, mitään tieteellisesti hyväksyttävää ei ole julkaistu missään
mRNA-tuotteet, joista kaksi on valmiita jakeluun barnumissa tai lääketieteessä
messualue . Sekoitat aitoa tiedettä mainoslehtiseen, oikeus ei ymmärrä
ritarikunta ei ole koskaan voinut ratifioida tällaista selvitystä. Muistutan, että Pfizer on ollut
sakkasi 2,3 miljardia dollaria vuonna 2009 väärästä mainonnasta ja sinusta
ota tämän yrityksen myyntipiste käteisenä, on todella pahoillani, mutta
se oli valitettavasti ennustettavissa, olin ennakoinut sen ensimmäisestä sähköpostista, koska meidän on saatava sinut puhumaan
niin.

5- "  Vaikka rokote olisi äskettäin, ja vetäytymisohjeet": Varmista, että kaikki asianajajat
rangaistajat eivät koskaan tyydy tällaiseen lauseeseen kiertääkseen vastuuta
ylivoimainen rokottaja heti, kun ensimmäiset vikailmoitukset ilmenevät
tieto ja taiteen loukkaaminen. 39, jota vältät huolellisesti viittaamalla. Tähän mennessä
rokotteet eivät ole viimeaikaisia, koska niitä ei vielä ole olemassa, eikä niillä ole edes myyntilupaa
Euroopassa, ja CNOM tukee niitä jo, mutta kenen tilauksesta? Seuraava vaihe on
tapahtuu oikeussalissa, sinun on sitten puolustettava tällaista kantaa edessä
lain miehet.
En ole kovin optimistinen tulevaisuuden suhteen, terveysskandaali räjähtää hyvin nopeasti, koska tuomareilla on
jo suorittaneet tutkinta- ja etsintätyönsä valtion korkeimmalla tasolla. Sisään
monien tuomareiden mielet, kuten monet rangaistukset Covid-naamioiden tapauksessa -
HCQ-remdesivir-rokotteet ovat vuosisadan skandaali, tuhat kertaa veri
saastunut.  "
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- Miksi sars-cov2-rokotetta voidaan pitää aineena, joka kykenee luomaan a
vaaraa muille?

- Laaditaan asiantuntijalausunto suurelle yleisölle rokotuksista, jotka käyttävät GMO-tekniikkaa
kirjoittanut tohtori Christian VELOR, molekyyligenetiikka Pariisin Saclayn yliopistossa, presidentti
CRIIGENin tieteellinen neuvosto : 101

"Viruksen geneettistä materiaalia (DNA tai RNA) toimittavien rokotteiden käyttö on uutta
tai äskettäin. Geneettisesti muunnettujen virusten käyttö vektorina, erityisesti
fins de thérapie génique ou d’immunothérapie a montré à quel point les effets indésirables
sont variés, non maitrisés et peuvent être graves. Si les tentatives de l’immunothérapie sont
relativement récentes, les échecs de la thérapie génique depuis près de 35 ans sont là pour
nous le rappeler. Ces échecs s’expliquent en grande partie par la recherche du scoop au
détriment de l’efficacité et/ou la biosécurité. Une telle démarche ne permettra jamais de
répondre à l’attente et aux besoins en terme de soin.

Mais l’utilisation de ces mêmes vecteurs à des fins de vaccination revêt encore une autre
dimension. En effet, la thérapie génique ou l’immunothérapie concernent non seulement un
nombre limité de personnes mais des personnes gravement malades. Par conséquent, non
seulement les éventuels effets secondaires concernent un nombre restreint d’individus mais la
gravité de leur état de santé et la situation d’urgence sanitaire dans laquelle ils se trouvent
permet sans doute d’accepter une certaine prise de risques. Dans le cas de vaccins, nous
sommes dans une démarche de prévention. Cela concerne donc un nombre considérable de
personnes dont la grande majorité est en bonne santé (en tout cas vis-à-vis de la pathologie
de laquelle le vaccin est censé nous protéger). Des effets secondaires non maitrisés auraient
donc des retombées considérables, surtout dans une campagne de vaccination de masse telle
que celle destinée à lutter contre la Covid-19. Ces retombées pourraient être désastreuses
sur le plan sanitaire bien sûr mais également sur le plan environnemental (dans le cas par
exemple de la propagation de nouveaux virus recombinants : voir section IV.3.1.). Et le fait
qu’il s’agisse d’une démarche de prévention n’autorise aucune prise de risque.

Par conséquent, ces candidats vaccins nécessitent une évaluation sanitaire et
environnementale approfondie incompatible avec l’urgence, qu’il s’agisse de celle résultant
de la pression des autorités décisionnelles et sanitaires ou celle des profits des industries
pharmaceutiques embarquées dans cette course au vaccin. Dans sa note de cadrage du 23
juillet 2020 sur la stratégie vaccinale contre la Covid-19, la Haute Autorité de Santé (HAS)
déclare : « Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’enjeu est donc de concevoir un
vaccin le plus efficace et le plus sûr possible en un temps record ». Cette allégation est un
non sens et une aberration de la part d’une autorité telle que la HAS . 102

Les dangers liés aux caractéristiques des vecteurs viraux génétiquement modifiés ou à leur
éventuelle dispersion ou dissémination doivent être traités dans le cadre d’une évaluation
des risques environnementaux extrêmement contraignante.

Au contraire, les articles 2 et 3 du tout récent règlement européen 2020/1043 selon lesquels
tout essai clinique de médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes
et destinés à traiter ou à prévenir la Covid-19 échappe aux évaluations préalables sur la
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terveys ja ympäristö avaavat oven suurimmalle löyhyydelle arvioinnin ja
täysin ennalta varautumisen periaatetta vastaan.

Lisäksi tämä asetus kyseenalaistaa itse asiassa sovellettavan synnytyslainsäädännön
geneettisesti muunnetut mikro-organismit ja virukset. Tässä asetuksessa määritellään 4
eristystasot (tunnistettu 1: stä 4: een, eristäminen on sitäkin rajoittavampaa
että luku on suurempi). Patogeenisten virusten käsittely vaatii eristämistä
vähintään 2, usein 3 tai jopa 4. Asetuksen 2020/1043 säännökset avaavat
- ovesta nollaan eristäminen jo ennen kuin hän on osoittanut terveysturvan ja
kyseisten geneettisesti muunnettujen virusten ympäristövaikutukset.

- Asiantuntijaraportti yleisölle uusista anti-covid 19 -rokotteista - mRNA-rokotteet -
GMO-rokotteet, joulukuussa 2020 päätettiin seuraavasti:103

"  Yhteenvetona voidaan todeta, että anti-COVID19-rokotteiden tulo markkinoille vaatii tietoa
- läpinäkyvä, kattava ja ajan tasalla oleva asia, jota ei ole vielä jaettu suuren yleisön kanssa, ja
jonka avulla hän voi erityisesti ymmärtää aivan uuden luokan rokotteita, jotka ovat "
kokeelliset geenirokotteet ”(alla oleva taulukko). Jopa kun Englanti aloitti
väestön rokotuksista ja että Ranskassa puhutaan rokotuksista,
EHPAD, halusimme joulukuun 2020 loppuun mennessä tämän muistiinpanon avulla
saattaa saataville nykyistä tieteellistä tietämystä, erityisesti epigeneettisyydessä.

Tämä muistiinpano heijastaa tietämyksemme ja tavoitteidemme nykytilaa
tiedottaa avoimesti suurelle yleisölle. Kun annamme elementit,
tämä anti-covid-19-rokotuskampanja "mRNA-rokotteilla" tai "rokotteilla
GMO ”osoittaa selvästi kyvyn muuttaa rokotettujen ihmisten genomia
heidän jälkeläisensä ja täysin arvaamattomalla tavalla. Tunnistamattomissa yhteyksissä
yleisessä populaatiossa modifikaatio on mahdollista ainakin epigeneettisellä tasolla,
tai jopa integroimalla kromosomeihimme. Genomin pysyvän muutoksen riski
tiettyjen solujen määrä on siis hyvin todellinen ilman mitään tieteellistä tietoa
päinvastoin.

Tapauksessa, että kokeellinen geenin mRNA: rokote , rokotetussa kohteessa on muutettu,
joka voidaan rinnastaa muuntogeeniseen organismiin tai pikemminkin geneettisesti muunnettuun ihmiseen, koska se on
muunnetaan virusproteiinin "tuotantotyökaluksi", johon liittyy reaktioriskejä
autoimmuuni. Tämä muutos on virheellisesti esitetty "ohimenevänä". Kuitenkin,
modifikaation ohimenevää puolta ei ole osoitettu
MRNA tai GMO tai niiden geneettiset vaikutukset tai jopa epigeneettisyys.
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Lopuksi nämä geeni / epigeneettiset modifikaatiot voivat tapahtua meidän tasolla

siittiöt, kuten munamme, ne voisivat siirtyä jälkeläisille. Tämä
riskistä on käytävä perusteellisen, laajan ja perusteellisen eettisen keskustelun aiheena.

Tässä raportissa korostetaan näiden välineiden tieteellisen tiedon tilaa
perustavanlaatuiset eettiset kysymykset, erityisesti valmistelukunnan periaatteiden osalta
d'Oviedo, jonka Ranska allekirjoitti vuonna 1997 ja joka sitten ratifioitiin 13. joulukuuta 2011 (…). "

Asiantuntijalausunto suurelle yleisölle uusista anti-covid 19 -rokotteista - mRNA-rokotteet - GMO-rokotteet,103
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- Monien lääkäreiden, lääkäreiden ja professoreiden huoli:

Tämä täysin kokeellinen rokote (ja jota me tarkemmin määriteltäisiin "geeniterapiaksi",
termi "rokote" ei todellakaan ole sopiva) siirretään pian voimalla
huomiotta jätetään potilaan oikeus valita vapaa hoito ja sivuutetaan lain periaatteet
kansainvälinen.
Monet asiantuntijat ilmaisevat huolensa.

- Tohtori Alexandra Henrion-Caude, geneetikko, RNA-asiantuntija , vaihdon aikana
Tulevaa rokotetta koskevat seuraavat selitykset (transkriptio
otteita videohaastattelusta ) : 104

”Laboratoriot kehittävät parhaillaan rokotetta hätätilanteissa.
Tuleva rokote valmistetaan uudella tekniikalla, jota ei ole koskaan käytetty
aiemmin tuotannon helppouden vuoksi: nämä ovat RNA-rokotteita.

RNA on molekyyli, joka on viruksen perusta, välitila molekyylin ja
proteiini, joka häiritsee monia molekyylejä.

Kun RNA on saapunut soluun, on mahdotonta ennustaa kumpi
ovat CSS-vaikutukset, ja näiden vaikutusten hallitseminen on tällä hetkellä mahdotonta.

Tämä SARS-CoV2-rokote on kokeellinen rokote. INSERM etsii tällä hetkellä 25 000 henkilöä
"Vapaaehtoiset" eivät sano "marsut" tämän rokotteen testaamiseksi.

Rokotetta ei ole koskaan tuotettu vuodessa, periaatteessa tarvitaan 10–15 vuotta
standardien mukaisen rokotteen saamiseksi.

On huomattava, että rokotteita ei ole kehitetty eikä niitä ole markkinoitu
SARS-CoV tai MersCov, jälkimmäinen on paljon tappavampi. "



Muut puhujat vahvistavat tulevien rokotteiden / tämän tulevan hoidon vaarallisen potentiaalin
geeni:

- Lääkäri Odile Launay, tartuntatautien asiantuntija : " Kahden kuukauden seuranta-aikaa pyydettiin vuonna

mediaani rokotteen haittavaikutuksista  ”(…) Jos tartuntatautien asiantuntija havaitsee hyvin lyhyen viiveen,
ensisijaisesti rokotettavat ihmiset ovat eniten vaarassa sairastua
vakava taudin muoto. " Siksi voimme hyväksyä haittavaikutusten esiintymisen.  " 105

- Lääkäri Louis Fouché, anestesiologi-elvytys, varoittaa takaiskujen puuttumisesta

ja "retrotransposonin" riski (kun RNA transkriptoidaan) tarkentamalla, että 8%
genomi koostuu käänteiskopiointiviruksista . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infektiologi-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reaktiot-sosiaalisissa verkostoissa-hänen-kulkemisensa jälkeen-morandini-live-tänä aamuna-video.html
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- professori Jean-Daniel Lelièvre, Hôpital Henrin tartuntatautiosaston johtaja

Mondor Créteilissä , rokotusasiantuntija : 107

"En ole täällä vakuuttamaan, olen täällä selittämään. Se on tasapainon asia
hyöty / riski, ja tällä hetkellä meillä ei ole kaikkia elementtejä, joita voimme varmistaa
näiden rokotteiden ehdoton turvallisuus. (…)

Meidän on vastustettava pakollista rokotusta. (…) Ensinnäkin kaikki voivat vapaasti rokottaa
tai ei. Sitten pakollisella rokotuksella on oltava näkökulma rokotukseen, varma
että tämä rokotus on 100% tehokas, että sillä ei ole sivuvaikutuksia, että se tulee
suojella ja suojella myös muita. Meiltä puuttuu kaikki nämä seikat sanoa, että meidän on tehtävä
pakollinen rokote. "

- professori Eric Caumes, Pitién sairaalan tartuntatautien osaston johtaja -
Salpêtrière Pariisissa osoittaa, että molemmista ei ole tehty toksisuustutkimuksia
rokotteita käynnissä, mutta vain lehdistötiedotteet laboratorioilta
lääkkeet . Emme voi tehdä rokotteesta pakollista. Tämä on uuden tyyppinen108

vallankumouksellinen rokote, joka muuttaa DNA: ta ja jota ei ole koskaan käytetty tähän asti.

- professori Christian Perronne, Tartunnan tarttuvien ja trooppisten sairauksien osaston johtaja
Garchesin sairaala (92) ilmoitti 30. marraskuuta 2020 päivätyssä avoimessa kirjeessä, että:
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"Pahinta on, että ensimmäiset" rokotteet ", joita meille tarjotaan, eivät ole rokotteet, vaan

geeniterapiatuotteet. Injektoimme nukleiinihappoja, jotka aiheuttavatviruskomponenttien valmistus omilla soluillamme. Emme ehdottomasti tiedä
tämän injektion seuraukset, koska se on ensimmäinen ihmisillä. Ja jos solut
jotkut "rokotetut" tekivät liian monta viruselementtiä aiheuttaen reaktioita
hallitsematon kehossamme? Ensimmäiset geeniterapiat ovat RNA, mutta siellä
on hankkeita, joissa on DNA: ta. Normaalisti soluissamme viesti tulee DNA: sta
RNA: lle, mutta päinvastainen on mahdollista tietyissä olosuhteissa, etenkin soluissamme
ihmiset sisältävät aikojen alusta lähtien ns. "endogeenisiä" retroviruksia, jotka ovat integroituneet
kromosomien DNA. Nämä "asuvat" retrovirukset, jotka asuvat meissä, ovat
yleensä vaarattomia (toisin kuin HIV, esimerkiksi AIDS-retrovirukset), mutta ne
voi tuottaa entsyymiä, käänteistranskriptaasia, joka kykenee transkriptoimaan taaksepäin,
RNA DNA: han. Siten ruumiillemme vieras ja injektiona annettu RNA voisi
koodaa DNA: ta, aivan yhtä vierasta, joka voi sitten integroitua kromosomeihimme. hän
siksi on olemassa todellinen riski geenien muuttumisesta pysyvästi. On myös mahdollisuus,
modifioimalla munien tai siittiöiden nukleiinihapot siirtymään
nämä geneettiset muutokset lapsillemme. Ihmiset, jotka mainostavat näitä
geeniterapiat, joita väärin kutsutaan "rokotteiksi", ovat velhojen oppisopimuskoulutuksessa ja ottavat
Ranskalaiset ja yleisemmin maailman kansalaiset marsut . Emme halua
ei tule, kuten tomaatit tai maissin siirtogeeniset GMO: t (organismit
geenimuunneltu). Lääketieteellinen johtaja yhdestä farmaseuttisesta laboratoriosta
valmistajat sanoivat muutama päivä sitten toivovansa henkilökohtaista suojavaikutusta,
mutta sitä ei pidä toivoa liikaa vaikutuksesta viruksen leviämiseen, siis
epidemian dynamiikka. Tämä on todellakin peitelty myöntäminen, että se ei ole rokote. A
täyttää.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

rokotukset /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- professori Jacques Cohen, immunovirologian lääketieteen professori, lakiasiantuntija
kassaatiotuomioistuimen hyväksymä , sanoi 4. joulukuuta päivätyssä haastattelussa
2020 :109

"  150 rokotesarjasta ensimmäiset ovat saatavana RNA-rokotteet
Moderna- ja Pfizer-laboratoriot: nämä yritykset menivät hyvin nopeasti tämän tyyppisen rokotteen takia
on helppo tuottaa. Mutta tämä on täysin uusi ratkaisu. Ne, jotka ovat johtavassa asemassa, tekevät
eivät välttämättä noudata täysin pelisääntöjä, ja kaikki tämä vie muutaman
riskejä. Mutta sillä vaikutelmalla, että rokote on turvallinen ratkaisu, siinä on suuri vaara
kiire näiden ensimmäisten rokotteiden kanssa. (…)

Johtavissa RNA-rokotteissa on tehottomuuden tai komplikaatioiden riski .
Tällä hetkellä emme tiedä. Niiden toksisuudesta ihmisillä ei ole todisteita
vasta-aineiden kesto ja niiden antama suoja. Tämä ensimmäinen tehottomuusriski
on nähtävä kollektiivisella tasolla ja yksilötasolla Ja sitten on muita harvinaisia riskejä
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on nähtävä kollektiivisella tasolla ja yksilötasolla. Ja sitten on muita harvinaisia   riskejä
itse rokotuksen komplikaatiot.

Koskien mahdollisia sivuvaikutuksia , on syytä muistaa, että RNA on itse pro-
tulehduksellinen   : sitä on ehdotettu tiettyjen sairauksien hoidossa, jos se toimii
interferonin induktorina tai muiden rokotteiden adjuvanttina. YK: n päälääkäri
Yhdysvalloissa asuva Moderna on ryhtynyt varotoimiin sanoakseen " meillä ei ole
taata, että rokotteemme pystyy toistaiseksi pysäyttämään epidemian ” , mutta kerromme sinulle
että se on otettava joka tapauksessa, koska se lievittää tautia tai saa sen katoamaan
enemmän rokotettuja ihmisiä kuin rokottamattomia. (…)

Näillä kahdella rokotteella on kokeissaan kriteeri sen selvittämiseksi, kuka on sairas vai ei
malades, qui est uniquement clinique. Ces laboratoires sont plus légers, leur permettant de
courir devant dans le peloton, et un peu moins chargés de scrupules et de précautions.
La seule chose qui est sûre, c’est la diminution des formes graves dans le groupe vacciné.
Moderna indique qu’on ne peut savoir quelle sera la durée de la protection ni si ce vaccin
diminue ou pas la circulation virale. Quoiqu’il en soit sur le plan théorique, le seul juge sera
clinique et dans 4 à 5 mois, lorsque le suivi des vaccinés sera passé du labo producteur à
toute la communauté médicale, on sera alors fixé sur les effets secondaires éventuels. »
Concernant d’autres options vaccinales:

«  Le vaccin chinois est sans doute plus sûr car le plus éprouvé : c’est la copie du vaccin
antipolio 1950-luvulta lähtien. Kaksi yritystä levittää sitä laajalti Kiinassa ja se on alkanut olla
viety. He myisivät sen meille, jos pyydämme heitä… Rokotuksen pitäisi
alkaa esimerkiksi kaukana kotoa Marokossa näinä päivinä.
Ranskassa Valnevan pk-yritys valmistaa myös inaktivoitua kokovirusrokotetta, mutta nämä ovatkin
englantilaiset, jotka ennakkoivat 60 miljoonaa annosta, enkä kuullut ilmoituksista
hallituksen viranomaisten mukaan Ranskassa odotettiin olevan markkinaosuus tälle rokotteelle, joka
ottaa kaiken, näyttää turvallisemmalta kuin kaksi muuta Modernaa ja Pfizeria, jotka
Ranskan hallitus.
Siellä on myös Sanofi, joka on liittoutunut toisen suuren, GSK: n, kanssa rokotteen ja siihen liittyvän MSD: n valmistamiseksi
Institut-Pasteurissa, joka epäilemättä on valmis kesäkuussa jakamaan maailmanlaajuisesti: he tietävät
tehdä. Tämä on erilainen prosessi kuin johtavissa rokotteissa. Näillä laboratorioilla on
päätti sanoa: " emme tee niin kiireessä, emme tiedä miten se tehdään, pidämme
erittäin suuret markkinat. Murskaamme juoksevat tuotantovoimallamme
liian nopeasti, jos heillä ei ole täydellisiä tuloksia ", ja tilastollisesti on epätodennäköistä, että
kilpailun ensimmäisten osapuolten tulokset ovat täydelliset. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Hallituksen strategiasta:

"Poliitikoille, koska taloudellinen tilanne on surullinen, perustelut ovat
sano: "Emme tiedä kovin hyvin, joten otamme ne, jotka tulevat huipulle". Varaamme etukäteen
monet rokoteannokset. Ranskan hallitus nojautui yksinomaan
suosittele kahta RNA-rokotetta : gallikukko laittaa kaikki munansa samaan koriin. Klo
vähemmän kesäkuuhun 2021 asti. ”(…)

Mitä tulee todennäköisyyteen, että rokote voi pysäyttää epidemian :
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Mitä tulee todennäköisyyteen, että rokote voi pysäyttää epidemian :

”Sinun ei pitäisi kuvitella, että rokote ratkaisee kaikki tämän alkupäivinä 2021. Ien ole edes vakuuttunut siitä , että rokote, olipa se sitten mikä tahansa, kykenee
mahdollisesti aiheuttavan epidemian ” .

- Pfizer & BioNTech -rokotteen tähän mennessä tunnetut haittavaikutukset:

Päivätyssä kertomuksessa 10 joulukuu 2020 , Food and Drug Administration (FDA) luettelot110

Pfizer & BioNTech -rokotteen mahdolliset haittavaikutukset:

- Guillain-Barrén oireyhtymä
- Akuutti levinnyt enkefalomyeliitti
- Myélite poikittain
- enkefaliitti / myeliitti / enkefalomyeliitti /
- aivokalvontulehdus / aivokalvontulehdus /
- enkefalopatia
- kouristukset / kriisit
- aivohalvaus
- Narkolepsia ja katapleksia
- Anafylaksia
- Akuutti sydäninfarkti
- sydänlihastulehdus / perikardiitti
- autoimmuunisairaus
- Kuolema
- keskenmeno
- muut akuutit demyelinoivat sairaudet
- ei-anafylaktiset allergiset reaktiot
- Trombosytopenia
- Levinnyt suonensisäinen hyytyminen
- laskimotromboembolia
- Niveltulehdus ja nivelkipu / nivelkipu
- Kawasakin tauti
- Monijärjestelmän tulehduksellinen oireyhtymä lapsilla
- Rokotteen vahvistama tauti 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110
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- Point particulier concernant la vaccination des enfants ou étudiants en institution scolaire:

En ce qui concerne la mise en place éventuelle, par le ministère de l’Education et le ministère de la
Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des établissements scolaires
et lycées, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothèse où le
représentant légal n’a pas donné son accord. 
 
En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi
n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le
gouvernement a déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article111

définitif 53) ainsi rédigé:
 
« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre
préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces
actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance
maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des
médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le
cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à
prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du
présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale
obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux
étudiants. »

Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Education justifie
notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement :   112

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article  16 ter, introduit en commission, en y apportant des
améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de
l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.
(…)
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan
orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste.
(…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration
aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.
Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant,
l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou
permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.
(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation
nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des
protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le
ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour
la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent
évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil
constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15) , comme 113

étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même
indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de
l’Assemblée nationale.

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en
aucun cas légalement administrer un vaccin aux élèves ou étudiants, que ce soit avec ou sans le
consentement de leur responsable légal.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux tels que des tests PCR sur des élèves ou
des étudiants contrairement à ce que certains rectorats semblent indiquer par courrier
dernièrement.

***

Par conséquent, en tentant de se procurer des doses de vaccin, lesquelles sont de nature à créer un
danger pour les citoyens français et en les rendant obligatoires à tous, ne serait-ce que par la terreur
et la peur, alors que des traitements médicaux existent et sont suffisants pour soigner la maladie
covid-19, l’exécutif peut se rendre coupable d’acte de terrorisme et de crime contre l’humanité.
L’exécutif peut se rendre coupable de mise en danger de la personne et de la santé d’autrui.

Les victimes pourraient par ailleurs rechercher la faute du médecin vaccinateur pour défaut
d’information, violation des articles 39 du Code de Déontologie médicale et application des articles
223-1 et 223-8 du Code Pénal.

***

CONCLUSION (I):

Ces actes dans leur ensemble sont qualifiables d’actes terroristes commis en bande organisée et de
crime contre l’humanité.

Ces actes sont condamnés par le Code pénal et comme le prévoit l’article 422-6 du Code pénal et les
articles 213-1 et 213-3 du Code pénal, en dehors des peines prévues pour chacun des chefs
d’accusation (réclusion criminelle à perpétuité), les personnes coupables d’avoir commis des actes de
terrorisme et des crimes contre l’humanité verront leurs biens confisqués.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. APOLOGIE DU TERRORISME PAR MÉDIAS ET SCIENTIFIQUES
EN CONFLIT D’INTÉRÊTS

• Principes applicables:

Article 421-2-5 du Code pénal:

«  Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement
l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les
faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la
communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables».

Article R4113-110 du Code de la santé publique:

L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels
de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 4113-13 (des
entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des
näitä tuotteita käsittelevät konsulttiorganisaatiot) tehdään esityksen yhteydessä
tämän ammattilaisen, joko kirjallisesti, kun kyseessä on kirjoitettu lehdistö
tai julkaistu Internetissä joko kirjallisesti tai suullisesti puheensa alkaessa, milloin
on julkinen tapahtuma tai tiedotus lehdistölle
audiovisuaalinen.

Kansanterveyslain L4113-13 artikla:

"Lääketieteen ammattilaisten jäsenet, joilla on siteitä yrityksiin ja
laitokset, jotka tuottavat tai käyttävät terveystuotteita, tai terveysjärjestöjen kanssa
Näitä tuotteita koskevia neuvoja tarvitaan näiden linkkien saattamiseksi yleisön tietoon milloin
ilmaista itseään mainituissa tuotteissa julkisen tapahtuman, opetuksen aikana
korkeakoulu tai jatkokoulutus tai terapeuttinen koulutus,
kirjallinen tai audiovisuaalinen lehdistö tai mikä tahansa kirjallinen tai online-julkaisu

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
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kirjallinen tai audiovisuaalinen lehdistö tai mikä tahansa kirjallinen tai online-julkaisu.
Tämän artiklan soveltamisedellytykset vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella.

Edellisessä kappaleessa mainittujen sääntöjen rikkomuksista voidaan määrätä rangaistuksia.
lausutaan toimivaltaisen ammattimääräyksen mukaisesti ". 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• Soveltaminen tosiseikkoihin:

Valtavirran tiedotusvälineillä on ollut merkittävä rooli terrorin ja pelon leviämisessä
Ranskan väestö.
He kannustivat ja tekivät yhteistyötä toteutetuissa toimissa. Niitä voidaan pitää kiinni
vastuullinen . 114

Lääkärit ja muut tutkijat, jotka osallistuivat terrorismiin paljastamatta konfliktejaan
tiedotusvälineiden (lääkeyritysten edunvalvojat) intressit voisivat perustellusti olla
vastuussa.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. Väärinkäytökset ja kidutus / kohtelu
Epäinhimilliset lapset: rikos rikoksia vastaan
IHMISKUNTA

• Rikoslaissa sovellettavat periaatteet fyysiseen väkivaltaan ja / tai
psykologinen:

Fyysinen väkivalta:
Fyysinen väkivalta on väkivallan käyttöä lapseen,
sellainen, että hän loukkaantuu tai todennäköisesti loukkaantuu: osuma, purra, palaa, myrkyttää, huume tai
kannustaa vaarallisten aineiden (alkoholi, tupakka, huumausaineet jne.) kulutukseen, tukahduttaa , kuristaa,
ravista, heiluta, hukuta ... Lasten vastaista väkivaltaa ei tarvitse olla
tavallinen tai toistuva kuuluminen lain soveltamisalaan.

Lapsiin kohdistuvasta väkivallasta rangaistaan   ankarasti lailla.

Jokainen hallintoviranomainen, joka tukee kyseisiä terveystoimia, todennäköisesti näkee sen
vastuu mukana.

Mitä lo sanon 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Alle 15-vuotias uhri
Hänen isänsä, hänen, tekemä alle 15-vuotiaan alaikäisen väkivalta (tavallinen tai eristetty)
äitiä, hänen isovanhempiaan tai muita häntä hallitsevia henkilöitä rangaistaan, kunnes:

• 30 vuotta vankilassa, kun ne johtivat uhrin kuolemaan;
• 20 vuoden vankeus, kun he johtivat pysyvään vammaisuuteen;
• 10 vuoden vankeusrangaistus ja 150 000 euron sakko vakavien loukkaantumisten vuoksi;
• 5 vuoden vankeusrangaistus ja 75 000 euron sakko, kun loukkaantumiset ovat vähemmän vakavia.

Uhri yli 15 vuotta
Isän tai yli 15-vuotiaan alaikäisen tekemä (tavallinen tai eristetty) väkivalta
äitiä rangaistaan, kunnes:

• 15 vuoden vankeus, kun he johtivat pysyvään vammaisuuteen;
• 5 vuoden vankeusrangaistus ja 75 000 euron sakko, kun ne aiheuttavat vakavia vammoja;
• 3 vuoden vankeus ja 45 000 euron sakko, kun loukkaantuminen on vähemmän vakavaa.

Psykologinen väkivalta:
Psykologinen väkivalta ei ole koskaan triviaalia, varsinkin kun uhri on lapsi.
Tunne- ja relaatioturva ovat lapsen perustarpeita .

Mitä laki sanoo
Rikoslaissa rangaistaan   väkivaltaa sen luonteesta riippumatta ja samoilla rangaistuksilla.
ymmärretään onko kyseessä psykologinen väkivalta.

Seuraukset uhreille:
Väärinkäytöksillä on aina vakavia seurauksia lapsille, jotka ovat sen uhreja.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Väärinkäytön seuraukset eivät ole vain fyysisiä: arvet tai kipu, häiriöt
aistihäiriöt, unihäiriöt, kyvykkyyden menetys, pysyvä terveydentilan heikkeneminen, vammaisuus,
jopa ennenaikainen kuolema. Itse asiassa väärinkäytön vaikutus aivoihin, psykologiaan ja
lasten kehitys on dokumentoitu laajasti, ja ammattilaiset ovat menneet niin pitkälle kuin puhutaan
psykotrauma.

Väärinkäyttö voi aiheuttaa suhteiden vaikeuksia, vihaa, ahdistusta tai
edelleen ahdistuksessa. Joka tapauksessa tällä stressillä voi olla haitallisia vaikutuksia terveyteen:

• "Aivojen kehityksen häiriöt, erityisesti tietojenkäsittelyssä,
lisätä huomion, tunteiden, kognition ja häiriöiden häiriöiden riskiä
käyttäytyminen,

• biologisen stressinhallintajärjestelmän muuttunut kehitys, mikä aiheuttaa riskin
lisääntynyt ahdistus, masennus ja kardiovaskulaariset ongelmat sekä muut ongelmat
terveys aikuisiässä,

• merkittävä riski emotionaalisista ja ihmissuhdeongelmista, mukaan lukien korkea taso
negatiivisuuteen, heikkoon impulssikontrolliin ja henkilöön liittyviin persoonallisuushäiriöihin

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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heikko motivaatio, luottamus ja itsevarmuustaidot,

• heikko oppimiskyky ja akateeminen suorituskyky, mukaan lukien puutteet
suorituksen ja huomion säätämisen toiminnot, matala älykkyysosamäärä, vaikeus lukea
ja matala koulutustaso. "

Mitä nuorempi lapsi, sitä riippuvaisempi hän on ympäristöstään. Näin ollen huolimattomuus
varhaisessa iässä tehdyillä toimilla voi olla erittäin vakavia seurauksia
lapsi.

• Rikosoikeudessa sovellettavat periaatteet rikoksissa ihmiskuntaa vastaan:

Rikoslain 211-1 artikla (Rikokset ihmiskuntaa vastaan   - kansanmurha):

"Se muodostaa kansanmurhan tosiasiallisessa suunnitelmassa, joka johtaa täydelliseen tuhoon pyrkivää yhteistä suunnitelmaa
tai osittain kansalliseen, etniseen, rodulliseen tai uskonnolliseen ryhmään tai määritettyyn ryhmään
minkä tahansa muun mielivaltaisen kriteerin perusteella sitoutua tai aiheuttaa sitoumus, vastaan
tämän ryhmän jäsenille, yksi seuraavista säädöksistä: 
- tahallinen loukkaantuminen elämään; 
- vakava vahinko fyysiselle tai henkiselle koskemattomuudelle 
- alistuminen olemassaoloehtoihin, jotka todennäköisesti johtavat täydelliseen tai osittaiseen tuhoutumiseen
ryhmän; 
(…) 
- lasten pakkosiirto. 
Kansanmurhasta rangaistaan   elinkautiseen vankeuteen. 
Turvallisuusaikaa koskevia 132–23 artiklan kahta ensimmäistä kohtaa sovelletaan
tässä artiklassa säädetty rikollisuus ”.

Rikoslain 212-1 artikla (Rikokset ihmiskuntaa vastaan   - kansanmurha):

"Se on myös rikos ihmiskuntaa vastaan, ja siitä voidaan määrätä rikosoikeudellinen vankeusrangaistus.
ikuisuus yksi seuraavista teoista, jotka on tehty a
groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
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1° L'atteinte volontaire à la vie ;
(…)
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
(…)
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


crimes prévus par le présent article ».

• Principes applicables en droit international:

L'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(Rome, 4 novembre 1950 et protocoles n°11 et 14) interdit aux États de pratiquer la torture, ou de
soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou
dégradants. Il s'agit d'une des rares dispositions de la Convention qui ne soit pas assortie
d'exceptions.

"Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

L’article 15 est une clause dérogatoire. Il ménage aux États contractants la possibilité, en cas de
circonstances exceptionnelles, de déroger, de manière limitée et supervisée, à leur obligation de
garantir certains droits et libertés protégés par la Convention.

Néanmoins, l’article 15 § 2 protège certains droits contre l’application d’une dérogation. Selon le
libellé de cette disposition, il s’agit des droits garantis par : l’article 2 (droit à la vie), sauf pour le cas
de décès résultant d’actes licites de guerre ; l’article 3 (interdiction de la torture et des mauvais
traitements) ; l’article 4 § 1 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) ; et l’article 7 (pas de peine
sans loi).

"Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence

1.En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.

2.La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de
décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3.Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date
à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention
reçoivent de nouveau pleine application".
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En outre la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 . Le Parlement, par 116

une loi du 2 juillet 1990, en a autorisé la ratification qui est intervenue le 7 août



1990. Conformément à l’article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en France le 6
septembre 1990.

• Comme le rappelle la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement intérieur
type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques (BO de l’Education
Nationale n°28 du 10 juillet 2014) , l’article 28 de la Convention relative aux droits de117

l’enfant dispose que:

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention ».

En conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que « tout châtiment corporel ou
traitement humiliant est strictement interdit».

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans
leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence
physique ou morale (…)".

• L'article 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:

« Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être ».

• L'article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:

« Les États parties veillent à ce que :
a - Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants » (…).

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) « La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les
formes de mauvais traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de
traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou
potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte
d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » 118

• Application aux faits:

L’obligation du port du masque a été imposée aux enfants par l’article 36 du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ainsi que par le Protocole sanitaire du 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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octobre 2020 portant recommandations, émis par le Ministère de l’Education nationale et de la
Jeunesse.

Cette mesure entraîne la commission d’actes de maltraitance et d’humiliations à l’égard des enfants
de France pour les raisons suivantes:

- La Société française de pédiatrie, par un communiqué de presse du 27 août 2020 confirme que: 120

«  Nos connaissances sur ce virus ont beaucoup progressé, même s’il persiste des
incertitudes. Il y a aujourd’hui consensus sur le fait que les enfants, et en particulier ceux de
moins de 10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de COVID19. Les
transmissions entre enfants, ou d’enfants à adultes, sont très peu fréquentes. C’est l’adulte
qui représente le transmetteur le plus fréquent de cette infection. Il est par ailleurs très
probable que l’enfant exposé à un cas contaminant s’infecte moins qu’un adulte : les
différentes enquêtes rapportées montrent un taux d’infection très inférieur chez les enfants,
comparativement à celui observé chez les adultes.
Enfin, il faut rappeler que même lorsqu’ils s’infectent, les enfants sont souvent
asymptomatiques.
Les infections pédiatriques qui nécessitent une hospitalisation sont rares, représentant 1% de
l’ensemble des hospitalisations liées à COVID19 ».

- L'OMS et l’UNICEF conditionnent la décision éventuelle d'imposer le masque dès 6 ans à
plusieurs facteurs (conditions cumulatives) : 121

En effet, ces organisations recommandent que la décision d'utiliser un masque pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur les facteurs suivants:

• Une transmission intense dans la zone où réside l'enfant
• La capacité de l'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité.
• L'accès aux masques, ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains

contextes (tels que les écoles et les services de garde d'enfants)
• Une supervision adéquate par un adulte et des instructions données à l'enfant sur le port et

le retrait des masques en toute sécurité
• Incidences potentielles du port du masque sur l'apprentissage et le développement

psychosocial, en consultation avec les enseignants, les parents/aidants et/ou les prestataires
de santé

• Les contextes spécifiques ou les interactions particulières de l'enfant avec d'autres personnes
exposées à un risque élevé de développer une maladie grave, telles que les personnes âgées
et celles souffrant d'autres affections préexistantes

- D’après de nombreux experts, le port du masque entraîne : 122

‣ Détresse et phobie, perturbation psychologique,
‣ Perturbation du développement (déficiences cognitives), 
‣ Affaiblissement du système immunitaire, 
‣ Réduction de l'oxygénation du cerveau et du corps dans son ensemble, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120
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q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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‣ Développement de maladies dermatologiques, 
‣ Vulnérabilité accrue découlant des bactéries, virus, champignons, staphylocoques

susceptibles d'être contenus dans les masques mal utilisés,
‣ Augmentation de la présence d’hormone du stress dans le sang . 123

En dehors de l’obligation du port du masque, le fait d’avoir imposé la terreur aux familles de France
et d’avoir isolé les enfants de leurs proches, en leur inculquant l’idée qu’ils sont un danger pour leur
famille et un procédé totalement criminel, susceptible de laisser de graves séquelles psychologiques.

CONCLUSION (III):

Rikoslaissa kielletyt väärinkäytökset ja nöyryytykset on todellakin tehty
lapset Ranskasta.
Tekot, jotka luokitellaan rikokseksi ihmiskuntaa vastaan, vaikuttavat fyysiseen, psykologiseen ja
lasten moraali ja yleisemmin heidän hyvinvointinsa sitoutuivat Ranskaan.

3. joulukuuta 2020 annetulla välipäätöksellä (nro 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
Valtioneuvosto (valtioneuvosto)
katsoo, että 6-vuotiaille lapsille pakolliseksi tehdyn naamion käyttäminen ei vaikuta siihen
lasten etujen mukaisesti.

Tämä päätös tehtiin ilman ohjeita, ilman vanhempien pyyntöjen ilmoittamista
hallitukselle ilman kuulemista.

Valtioneuvoston puolesta:

”Jos vanhemmat väittävät, että naamio todennäköisesti edistää oppimisvaikeuksia,
tämän olosuhteen ei voida katsoa vaikuttavan suhteettomasti EU: n etuihin
lapsen, koska sen täytäntöönpano on vielä hyvin viimeaikaista .

Pyynnöissä ilmoitetaan riskit, joita maskin käyttäminen aiheuttaisi lapsen terveydelle. HCSP
toteaa puolestaan   (...), että maskin käyttämisellä lapsilla ei ole todellista vasta-aihetta
yli kolmen vuoden ajan. Hän arvioi, että maskin pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuu hyperkapniariski
ei näytä olevan hengitys- tai neurologisia vaikutuksia ja että jos lapsilla, joilla on
vaikea hengitysteiden patologia, lisääntynyt hengityksen työ maskin läpi voi johtaa
epämukavuutta, heidän terveydentilansa altistaa heidät vakaville Covid-19-muodoille ja maskin käyttäminen on
välttämättömät toimenpiteet niiden suojelemiseksi.  "

***
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Ei voida toistaa tai lähettää ilman
tekijän etukäteen antama suostumus.

Minä Virginie de Araujo-Recchia
Lakimies 

Tohtori Eugen Janzen, lastenlääkäri: suorittaa lääketieteellisiä diagnooseja verikokeilla (tutkimus123

12.12.2020).
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LIITE 2

Harvey A. Risch, MD, PhD epidemiologian professori, Kansanterveyslaitos
Yale

Senaattorit ja kollegat: Kiitos tämän kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Me kaikki ymmärrämme taudin
endeemisiä, joita kohtaamme, että meidän on kohdattava se vastakkain eikä
en cacher en espérant qu'elle disparaîtra. Je voudrais vous donner mon point de vue.

En mai de cette année, j'ai constaté que les résultats d'études sur un médicament suggéré pour traiter
le Covid, l'hydroxychloroquine, étaient déformés par ce que je pensais à l'époque être un rapport
bâclé. Le Dr McCullough nous a expliqué comment la maladie Covid évolue par phases, de la
réplication virale à la pneumonie floride en passant par l'attaque de plusieurs organes. La réplication
virale est une affection ambulatoire, mais la pneumonie qui remplit les poumons de débris du
système immunitaire est hospitalière et peut mettre la vie en danger. Nous avons également entendu
dire que chaque phase, chaque aspect pathologique de la maladie, doit avoir ses propres traitements
spécifiques qui s'appliquent à ses propres mécanismes biologiques. Ainsi, j'ai été franchement
stupéfait que les études sur les traitements hospitaliers soient présentées comme s'appliquant aux
patients ambulatoires, en violation de ce que j'ai appris à l'école de médecine sur la façon de traiter
les patients.

Nous en arrivons enfin à comprendre pourquoi, au cours des six derniers mois, nos institutions de
recherche gouvernementales ont investi des milliards de dollars dans la mise au point de
médicaments brevetés et de vaccins coûteux, mais presque rien dans le traitement ambulatoire
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précoce, la première ligne de réponse pour gérer la pandémie. Ce n'est pas que nous manquions de
médicaments candidats à l'étude, nous avons eu un certain nombre d'agents prometteurs. Mais je

crois que la confusion précoce entre l'hôpital et les maladies en consultation externe a permis de
conclure que le traitement des maladies en consultation externe avait été étudié et s'était révélé
inefficace. Cette prémisse illogique m'a incité à examiner les preuves de l'efficacité des traitements
ambulatoires.

Je le répète : nous examinons les preuves d'un traitement précoce des patients ambulatoires à haut
risque afin de prévenir l'hospitalisation et la mortalité. C'est tout. Le traitement doit commencer dans
les cinq premiers jours environ après l'apparition des symptômes. Traitement des patients âgés ou
souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, les
maladies pulmonaires, les maladies rénales, les maladies du système immunitaire, les survivants du
cancer, etc. Ce sont les personnes les plus susceptibles de mourir de Covid, et ce sont celles qui ont
le plus besoin de protection. J'ai cherché à obtenir les rapports de toutes les études sur tous les
médicaments relatifs au traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque. Je surveille la
littérature quotidiennement. Et ce que j'ai trouvé est en fait assez remarquable. Ce que j'ai observé,
c'est qu'en dépit de rapports positifs sur un certain nombre de médicaments, chaque étude sur
l'utilisation ambulatoire d'un médicament, l'hydroxychloroquine, avec ou sans agents
d'accompagnement, a montré un avantage substantiel dans la réduction des risques d'hospitalisation
et de mortalité.

Ces études se répartissent en deux grands types. Le premier est un essai contrôlé randomisé en
kaksoissokkoutettu, ja toinen on satunnaistamaton, mutta silti kontrolloitu tutkimus. Kuulit
eri hallituksen luvut ja tutkijat sanovat, että satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset
ovat vahvin todisteiden muoto. Monet näistä ihmisistä sanoivat myös sen
Satunnaistetut tutkimukset ovat ainoa luotettava todisteiden muoto. Näissä on jonkin verran totuutta
väitteitä, mutta on myös paljon valheita. Tiedämme esimerkiksi, että suuri
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suurin osa sydänsairauksien hoidossa käytetyistä lääkkeistä on todettu kokeilla
ei satunnaistettu. Kolesterolia alentavia lääkkeitä käytettiin laajalti jo ennen
satunnaistettuja kokeita ei suoriteta. Atsitromysiini, yleisimmin käytetty antibiootti
lapsilla, ei ole varmistettu satunnaistetuilla kokeilla. Ajatus, että vain satunnaistetut tutkimukset
antaa luotettavaa näyttöä on yksinkertaistettu käsite, joka saattaa kuulostaa hyvältä teoriassa, mutta
satunnaistettujen ja satunnaistamattomien tutkimusten vertailu on tosiasiassa ollut
tutkittu laajasti lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Olen epidemiologi, koska vaikka pidän
biologisia teorioita, kehitän niitä koko ajan tutkiakseen, miten luonto toimii, mutta
ihmisen empiiristen tietojen perusteella opimme kuinka
todellakin luonto.

Ja meillä on valtavat määrät empiirisiä tietoja näiden kokeiden osoittamiseksi
satunnaistetut ja vastaavat ei-satunnaistetut tutkimukset antavat samat vastaukset. Tohtori Tom
CDC: n entinen johtaja Frieden kirjoitti pitkän esseen New England Journal of
Lääketiede, joka osoittaa, että ei-satunnaistetut tutkimukset voivat tarjota melkoisen
vakuuttava, varsinkin kun se tehdään huolellisesti syiden selittämiseksi
mitkä potilaat saivat lääkkeitä, ja erityisesti, kun olosuhteet ovat sellaiset
satunnaistettujen kokeiden odottamisen kustannuksiin liittyy merkittävä sairaus ja kuolleisuus
ne, jotka olemme nähneet tänä vuonna. Mutta tohtori Friedenin essee, vaikka se on arvovaltainen, ei
tarjoaa vain tilannekuvia havainnoistaan   empiirisistä todisteista. Todellinen todiste
ovat peräisin Cochrane Library Consortiumin tekemästä meta-analyysistä, a



Brittiläinen kansainvälinen järjestö perustettiin organisoimaan lääketieteellisen tutkimuksen tuloksia
helpottaa näyttöön perustuvia valintoja terveydenhoitotoimenpiteistä.
Cochrane-tutkijat ovat tarkastelleet, mihin liittyy kymmeniä tuhansia vertailuja
satunnaistettujen tutkimusten ja niiden satunnaistamattomien vastaavien kanssa ja havaitsivat, että molemmat tyypit
tutkimukset tulivat käytännöllisesti katsoen identtisiksi. Tämä on todellinen todiste siitä, että hyvä
ei-satunnaistetuilla kokeilla on yhtä tärkeä näyttö kuin kokeilla
satunnaistettu. Suuret määrät johdonmukaisia   empiirisiä todisteita ovat todisteita, ei
uskottavia, mutta yksinkertaistettuja oletuksia riippumatta siitä, kuka ne sanoo.

Joten mitä sain selville hydroksiklorokiinin varhaisesta käytöstä potilailla
korkean riskin avohoidossa? Ensimmäinen asia on, että hydroksiklorokiini on erittäin turvallista.
Terve järki kertoo meille, että lääke, jota sadat ovat käyttäneet turvallisesti 65 vuoden ajan
miljoonia ihmisiä kymmenissä miljardeissa annoksina maailmanlaajuisesti, ilman lääkemääräystä
rutiininomainen seulonta-elektrokardiogrammi, annettu aikuisille, lapsille, naisille
raskaana olevien ja imettävien äitien tulisi olla turvallisia, kun niitä käytetään lisääntymisen alkuvaiheessa
virustauti, joka tässä vaiheessa on samanlainen kuin vilustuminen tai flunssa. Itse asiassa tutkimus
Oxfordin yliopiston tutkijoiden suorittama tutkimus osoitti, että 14 suuressa tietokannassa
kansainväliset potilastiedot ikääntyneistä nivelreumasta, ei
potilaiden kaikkien syiden kuolleisuudessa havaittiin merkittävä ero
jotka ovat käyttäneet tai eivät ole käyttäneet hydroksiklorokiinia. Myös Oxfordin tutkijat tutkivat
sydämen rytmihäiriöt eivätkä havainneet lisäystä käyttäjille
hydroksiklorokiinin. Tämä kasvu on havaittu yli 900 000 käyttäjällä
hydroksiklorokiinin. Tätä kysymystä käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissani, joka julkaistiin
American Journal of Epidemiology toukokuussa. Tänään FDA lähetti 1. heinäkuuta sivustolleen
web-varoitus hydroksiklorokiinin käytöstä avohoitopotilailla,
mutta voimme keskustella siitä myöhemmin; FDA: lla ei ole ollut järjestelmällistä näyttöä vuonna
avohoitopotilaille ja virheellisesti ekstrapoloitu sairaalahoidosta avohoitopotilaisiin, mikä johtaa
jonka sanoin aiemmin, ettei se ollut kelvollinen.

Tietoja tutkimuksista hydroksiklorokiinin varhaisesta käytöstä avohoitopotilailla
joilla on suuri riski, jokaisella heistä, ja nyt on seitsemän, oli merkittävä hyöty:
636 avohoitoa São Paulossa, Brasiliassa; 199 potilasta klinikalla Marseillessa, Ranskassa; 717
potilaat suuren HMO-verkoston kautta Brasiliassa; 226 potilasta vanhainkodeissa Marseillessa;
1247 avohoitoa New Jerseyssä; 100 potilasta pitkäaikaishoitolaitoksissa
Andorrassa (Ranskan ja Espanjan välillä); ja 7892 potilasta kaikkialla Saudi-Arabiassa. Kaikki näistä

V.DAR Sivu 62 66

Sivu 63

tutkimukset keskittyvät korkean riskin avohoitopotilaiden varhaiseen hoitoon, ja kaikki ovat osoittaneet
sairaalahoitojen tai kuolemien väheneminen noin 50% tai enemmän. Saudien tutkimus oli
kansallisessa tutkimuksessa ja osoitti, että kuolleisuus väheni viisinkertaisesti hydroksiklorokiini plus: lla
sinkki verrattuna yksinomaan sinkkiin. Näistä ei raportoitu yhtään kuolemaan johtavaa sydämen rytmihäiriötä
tuhannet potilaat, jotka johtuvat hydroksiklorokiinista. Nämä ovat satunnaistamattomia kokeita, mutta
on julkaistu.

Nyt tiedämme myös, että kaikki avohoidon satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset tästä
vuotta yhdessä osoittaa tilastollisesti merkitsevän hyödyn. Nämä kuusi tutkimusta kattoivat
yleensä paljon nuoremmilla potilailla, joista vain murto-osa oli suuressa vaarassa,
niin että heillä oli erikseen liian vähän sairaalahoitoja tai kuolemia
tilastollisesti merkittävä. Mutta ne kaikki ehdottivat pienempiä riskejä käytön yhteydessä
hydroksiklorokiini, ja kun ne analysoitiin yhdessä meta-analyysissä, kuten minun
kollegojen kanssa ja huomasin että tämä pienempi riski oli tilastollisesti merkitsevä vuonna



kollegojen kanssa ja huomasin, että tämä pienempi riski oli tilastollisesti merkitsevä vuonna
kaikki tutkimukset.

Olemme viettäneet viimeiset kuusi kuukautta virallisen hallituksen politiikan kanssa
varoitus varhaisesta avohoidosta, merkittävin investoinnein
hallitus rokotteissa ja kalliissa uusissa hoidoissa, joita ei vielä ole
todistettu ja melkein ei kannata halpoja mutta hyödyllisiä lääkkeitä, ja neljännesmiljoonaa
Amerikkalaiset ovat kuolleet tästä huonosti hoidetusta lähestymistavasta. Jopa lupaavien uusien rokotteiden kanssa,
meillä ei ole käytännössä mitään tietoa niiden tehokkuudesta vanhuksilla ja korkealla
riski, jossa hengitysviruksia vastaan   rokotteiden tiedetään olevan heikosti tehokkaita;
kestää useita kuukausia, ennen kuin ne ovat laajalti saatavilla; emmekä tiedä
kuinka kauan immuniteetti rokotteelle kestää tai vaikka rokotteet toimivatkin
mutanttiset viruskannat, jotka lisääntyvät. Kuten olen sanonut monta kertaa,
todisteet potilaiden varhaisessa vaiheessa käytetyn hydroksiklorokiinin eduista
korkean riskin avohoidossa olevat potilaat ovat erittäin vahvoja, ja näyttö sen haitallisista vaikutuksista on yhtä suuri
kiinteä. Tämä todisteiden määrä on selvästi suurempi kuin todisteet riskeistä / eduista
remdesiviiri, monoklonaaliset vasta-aineet tai FDA: n vaikeasti käytettävä bamlanivimabi
hyväksytty hätäkäyttölupia varten, samalla kun evätään käyttölupa
hätä hydroksiklorokiini. Tämän hydroksiklorokiinin räikeän kaksoistandardin on oltava
kaatui välittömästi ja sen hätäkäyttövaltuutuspyyntö hyväksyttiin. Näin
että aloitamme varhaisen avohoidon polulla ja vähennetään
merkittävä kuolleisuus. Kiitos.
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LIITE 3

Koronavirus Sisiliassa, väärä diagnoosi. Codacons tuomitsee:
Msgstr "Vahvistamattomat näytteet, joilla ei ole diagnostista arvoa".

Sisilia - Lehdistötiedote tulee suoraan Codaconsilta, ja julkaisemme sen kokonaisuudessaan täällä
alla, mikä valaisee joidenkin tunnettujen tutkijoiden tuomitsemaa kysymystä
kansainvälinen. "Covid-19-näytteitä ei ole validoitu eikä niillä ole diagnostista arvoa".

"Covid-19-hätäjulistusten taustalla olevat tiedot voivat olla täysin epäluotettavia.
Covid-19-diagnoosi käyttämällä 78 erilaista pyyhettä, joista yksikään ei ole validoitu, arvioitu ja hyväksytty
ennakkoon ja joiden epäluotettavuuden on jopa todennut Euroopan komissio ja instituutti
korkeampi terveys.

Tämän kertovat Codacons ja Italian potilasoikeusyhdistys - artikkeli 32, ja
valitus yhdeksälle Sisilian syyttäjälle (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani ja Messina), jotka pyysivät riittäviä tutkimuksia petoksista,
vakavista petoksista julkisten varojen saamiseksi, väärästä ideologiasta ja taposta.

Virio-tartuntatautien asiantuntija tohtori Fabio Franchi Medico, yhteinen lausunto, Dr.
Antonietta Gatti, nanopatologian asiantuntija, tohtori Stefano Montanari, proviisori, tutkija
tiedemies ja nanopatologi ja prof. Stefano Scoglio, tutkijaehdokas Nobelin palkinnoksi
lääketieteen laitos 2018, kaikki asiantuntijoina ja tieteellisinä tutkijoina, viitaten niiden käyttöön
ns. Covid-19-testit (jotka ovat hätätilan nykyisen hallinnon keskipisteenä, joka liittyy tunnettuun ongelmaan
of Covid-19), havaitsi, että testitulokset ovat ehdottoman epäluotettavia ja että "jatketaan
käyttää testejä tietojen hankkimiseksi hätätilanteiden määrittämiseksi,
yksittäisiä tai kollektiivisia karanteeneja ja asettaa rajoituksia ja sulkemisia kouluista saakka
yritysten ja perheiden kanssa, käytännössä ilman tieteellistä perustaa.

Tutkimuksen koordinoivan ja tutkimuksen suorittaneen professorin Stefano Scoglion mukaan "testit
Covid-19 tuottaa jopa 95% vääriä positiivisia tuloksia: korkeampien terveyslaitosten varmentama ".

Tämä tarkoittaa, että tähän mennessä virukselle ei ole olemassa erityistä merkkiainetta, joten ei ole standardia.
luotettavien näytteiden ottaminen.

Pohjimmiltaan Covid-19-pyyhkeellä, nielussa tai nenässä, ei olisi diagnostista arvoa.

Suuri yritys voisi piiloutua suuren määrän (väärin) positiivisten näytteiden taakse
vieraanvarainen. Entisen pelastuspalvelupäällikön Guido Bertolason sanojen mukaan sairaalat eivät ole
ei riistä Covid-potilaita sairaalahoitoon myönnettyjen korkeiden korvausten vuoksi.

Codacons Sisilia ja 32 artikla AIDMA - Italian potilasoikeuksien yhdistys - sanoo herra Bertolaso.
Carmelo Sardella valituksen kanssa - pyydä siis tamponien takavarikointia
Covid-19, joka on läsnä alueella, suorittamaan asianmukaista asiantuntemusta eri testeissä
verenkierrossa, jotta voidaan tarkistaa vanupuikon kelpoisuus SARS-
CoV-2, tunnista laittomasti markkinoille saatetut väärennetyt laitteet, varmista, että testit ovat
käytettävä tarkoituksenmukaisella tavalla ja kaikkien muiden ehtojen noudattamisen varmistamiseksi
testien pätevyys ".

Newssicilia.it -   11.17.2020 (DeepL-käännös)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
vanupuikot, joita ei ole validoitu ja joilla ei ole diagnostista arvoa / 615489 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LIITE 4

"  Nürnbergin säännöstö  " on luettelo kymmenestä kriteeristä, jotka sisältyvät oikeudenkäyntiin
Nürnbergin lääkärit (joulukuu 1946 - elokuu 1947)

1. Ihmisen vapaaehtoinen suostumus on ehdottoman välttämätöntä. Tämä tarkoittaa, että henkilö
asianomaisella on oltava oikeuskelpoisuus suostua; että se on asetettava harjoitteluun
vapaa valinnanvapaus ilman minkään voiman, petoksen, rajoituksen,
petos, petos tai muut pakotetun tai pakotetun käsivarren muodot; ja että hänen täytyy
on riittävästi tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa, niin että
perustellun päätöksen tekeminen. Tämä viimeinen kohta edellyttää, että ennen a
Kokeen kohteena oleva positiivinen päätös on hänelle tiedossa: luonne, kesto ja
kokea; menetelmät ja keinot, joilla se toteutetaan; kaikki haitat ja riskit
sitä voidaan kohtuudella odottaa; ja seuraukset hänen terveydelleen tai henkilölle, mikä
voi tapahtua hänen kokeiluun osallistumisensa seurauksena. Velvollisuus ja
vastuu suostumuksen laadun arvioinnista kuuluu jokaiselle, joka tekee
kokemuksen aloite, ohjaa sitä tai toimii sen pohjalta. Se on velvollisuus ja vastuu
henkilökohtainen, jota ei voida siirtää rankaisematta;

2. Kokemuksen on oltava sellainen, että se tuottaa hyödyllisiä tuloksia yhteiskunnan hyväksi,
mahdotonta saada muilla menetelmillä tai tutkimusmenetelmillä, eikä se ole satunnaista tai tarpeetonta
luonto;

3. Koe on rakennettava ja perustuttava siten eläinkokeiden tuloksiin
ja tieto taudin tai muun tutkittavan ongelman luonnollisesta historiasta, että tulokset
odotettavissa oleva perustelu kokeen suorittamiselle;

4. Koe on suoritettava siten, että kaikki kärsimykset ja vahingot vältetään,
fyysinen ja henkinen, ei välttämätön;

5. Mitään kokeita ei tule suorittaa, jos on a priori syytä uskoa, että kuolema tai
vammautumisen vammat tapahtuvat; paitsi ehkä niissä kokeissa, joissa lääkärit
kokeilijat toimivat myös aiheina;

6. Otettavan riskin taso ei saa koskaan ylittää EU: n humanitaarisen merkityksen tasoa
ongelma, joka on ratkaistava kokemuksella;

7. Testattavan on suojattava toimenpiteiltä ja tarjottava keinot
loukkaantumisen, heikkouden tai kuoleman mahdolliset tapaukset, vaikkakin vähäisiä;

8. Kokeita saavat suorittaa vain tieteellisesti pätevät henkilöt. useimmat
Kaikkien kokemusten aikana tulisi vaatia korkeaa ammattitaitoa
jotka ohjaavat sitä tai osallistuvat siihen;

9. Kokeilun aikana ihmiskohteen on voitava lopettaa kokeilu.
jos hän on saavuttanut fyysisen tai henkisen tilan, jossa kokemuksen jatkuminen näyttää hänelle



mahdotonta;

10. Kokeen aikana tutkinnasta vastaavan tutkijan on oltava valmis keskeyttämään sen klo
- milloin tahansa, jos hänet on johdettu uskomaan - vilpittömässä mielessä,
häneltä vaadittava korkea taso ja huolellinen arvostelukyky - vain jatkoa kokemukselle
voi johtaa loukkaantumiseen, vammaisuuteen tai kuolemaan koehenkilölle.
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