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Definisjon av juridiske begreper:

✓ Offentlig orden:

I fransk forvaltningsrett er offentlig orden den ideelle sosiale staten preget av " god orden ,
sikkerhet, folkehelse og ro ”, offentlig moral og verdigheten av1 2

menneskelig person . 3

Forfatningsrådet, som sikrer samsvar med lover med den konstitusjonelle blokken, gir
en definisjon av offentlig orden veldig nær den som ble brukt i fransk forvaltningsrett siden
mer enn to århundrer: offentlig orden dekker "god orden, sikkerhet, helse og
ff tli ”



offentlig ro ”.

Forfatningsrådet grunnlegger “å beskytte verdigheten til den menneskelige personen mot
enhver form for trelldom og nedbrytning ”på første ledd i innledningen til
Grunnloven av 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

“  I kjølvannet av seieren vunnet av de frie folkene over regimene som forsøkte
for å trelle og forringe den menneskelige personen, forkynner det franske folket igjen det
ethvert menneske, uten forskjell på rase, religion eller tro, har rettigheter
umistelig og hellig. "

EF-dom, 28. mars 1919 Regnault-Desroziers i spørsmål om offentlig sikkerhet om innføring av1

Statlig ansvar for risiko.

EF-dom, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Commune of Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Prinsippet om respekt for menneskehetens verdighet er derfor en del av blokken
konstitusjonelle (dvs. alle prinsippene og bestemmelsene som lovene må respektere, dette
sammen har forrang fremfor traktater, konvensjoner og europeisk lov i hierarkiet
standarder).

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


Konkret krever verdighetsprinsippet, å bruke formelen til konstitusjonsrådet, for å
for å beskytte den menneskelige personen "mot enhver form for slaveri eller degradering".

Verdighet innebærer at personen forblir mester i kroppen og seg selv, noe som forutsetter
at den ikke finner seg fremmedgjort eller slaver for ender som er fremmed for seg selv.

✓ Straffelov, definisjon og politisk doktrine:

Viser til lovgrenen som undertrykker antisosial atferd og sørger for reaksjonen av
samfunnet mot disse atferdene.

I tillegg ble “den opprinnelige politiske doktrinen som straffeloven ble grunnlagt formulert under
Konstituerende. Det er basert på den uatskillelige naturen til dimensjonene frihet og sikkerhet som
garanterer det felles beste og er garantert av et sett med rettigheter og plikter som adresserer
til herskerne og de styrte. I denne forstand erklærer menneskerettighetserklæringen og
Borger og grunnloven på den ene siden, straffeloven på den andre er å betrakte som begge deler
komplementære aspekter ved institusjonalisering av offentlig orden. Den første oppnår det "i
full ”av uttalelsen om de grunnleggende interessene og verdiene som staten må garantere, den andre
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det faktum "i hul" ved definisjonen av angrepene som krever en sosial sanksjon og
former for det. "5



Denne observasjonen illustrerer behovet for straffelov for å straffe atferd rettet mot
forstyrre, på noen måte, den gode orden, sikkerhet, sunnhet, ro, moral
offentlig så vel som menneskehetens verdighet.

✓ Nasjonens grunnleggende interesser:

Denne forestillingen tilsvarer alle elementene som utgjør Nasjonen, dens integritet
territorium og dets sikkerhet, beskyttelse av befolkningen, naturlig, økonomisk og
kulturell.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategorisering av offentlig orden: reformen av den franske straffeloven fra 1992. I: Genèses, 27,5

1997. s. 5-29. doi: 10.3406 / gener.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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JEG. HANDLINGER TERRORISME OG KRIMINALITET MOT MENNESKEN:

1.1. Frivillig overtredelse av personers liv og integritet:

• Prinsipper som er gjeldende i straffeloven når du begår handlinger fra

terrorisme:

Straffelovens artikkel 421-1 (Forbrytelser og forseelser mot nasjonen, staten og offentlig fred)

Konstituer terrorhandlinger når de med vilje er relatert til
et individuelt eller kollektivt foretak med sikte på å forstyrre den offentlige orden alvorlig
ved trusler eller terror, følgende lovbrudd:

1 ° Forsettlige angrep på livet, forsettlige angrep på personens integritet [Merk
av forfatteren: psykologisk, fysisk og moralsk integritet] , kidnapping og sekvestrering også
at kapring av fly, skip eller andre transportmidler, definert av
bok II av denne koden;
(…) »

• Prinsipper som er gjeldende i strafferetten i forhold til forbrytelser mot

menneskeheten:

Straffeloven artikkel 211-1 (forbrytelser mot menneskeheten - folkemord):

"Konstituerer et folkemord det faktum, i gjennomføring av en samordnet plan som har en tendens til ødeleggelsen
helt eller delvis av en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, eller av en gruppe
bestemmes på grunnlag av ethvert annet vilkårlig kriterium, å begå eller å forplikte seg til, å
mot medlemmer av denne gruppen, en av følgende handlinger: 
- forsettlig skade på livet; 
- alvorlig skade på fysisk eller mental integritet; 
- underkastelse av eksistensforhold som kan føre til total ødeleggelse eller
delvis i gruppen; 
(…) 
- tvangsoverføring av barn. 
Folkemord blir straffet med livsvarig fengsel. 
De to første avsnittene i artikkel 132-23 som gjelder sikkerhetsperioden, gjelder for
kriminalitet fastsatt i denne artikkelen ”.

Straffeloven artikkel 212-1 (forbrytelser mot menneskeheten - folkemord):

"Også utgjør en forbrytelse mot menneskeheten og straffes med kriminell fengsel.

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/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


Også utgjø  en fo b ytelse mot menneskeheten og st affes med k iminell fengsel.
evigheten en av følgende handlinger begått i gjennomføringen av en samordnet plan mot en

sivil befolkningsgruppe i sammenheng med et utbredt eller systematisk angrep:

1 ° Frivillig angrep på livet ;

V.DAR Side på7 66

Side 8

(…)
4 ° utvisning eller tvangsoverføring av befolkning;
5 ° Fengsel eller annen form for alvorlig fratakelse av fysisk frihet
brudd på grunnleggende bestemmelser i folkeretten;
6 ° tortur;
(…)
11 ° Andre umenneskelige handlinger av lignende karakter som med vilje forårsaker store
lidelse eller alvorlig skade på fysisk eller mental integritet. 

• Anvendelse på fakta:

✓ Avgjørelser som strider mot de grunnleggende interessene til nasjonen og innbyggerne:

• Separasjon av makter:

Siden publiseringen av lov nr. 2020-290 av 23. mars 2020 om nødsituasjon
under covid-19-epidemien var ordinanser, dekret, utvidelseslover
brukt uten at noen makt har vært i stand til å stille spørsmål ved karakteren
grunnlovsstridig av disse tiltakene.

Dette kan vi særlig se fra å lese rådets avgjørelse
Konstitusjonell nr. 2020-808 DC av 13. november 2020, knyttet til lov som autoriserer
utvidelse av helsetilstanden , som forfatningsrådet nekter6

å sensurere nevnte lov mens:

- regjeringen brukte prosedyren for blokkerte stemmer (art. 44, al. 3 i
Constitution), og forhindrer dermed vedtakelse av en endring som reduserer
innesperring (endring vedtatt under første avstemning),
- den utøvende har kontinuerlig spottet den konstitusjonelle blokken siden krisen startet.

- Avgjørelser tatt av utøvende i Forsvarsrådet bak lukkede dører i stedet for å bli tatt inn
Ministerrådet, mens den nåværende krisen ikke krever inngripen fra
Forsvarsråd.

Som en påminnelse definerer National Defense and Security Council (CDSN)
orienteringer når det gjelder militær planlegging, avskrekking, gjennomføring av
ekstern operasjon, planlegging av svar på store kriser,
etterretning, økonomisk og energisikkerhet, sikkerhetsprogrammering



interiør, som bidrar til nasjonal sikkerhet og kampen mot terrorisme ”(dekret nr.
2009-1657 av 24. desember 2009 om forsvar og nasjonalt sikkerhetsråd
og Generalsekretariatet for forsvar og nasjonal sikkerhet).

- Avgjørelser godkjent av parlamentet takket være det lydige presidentflertallet, av
gjennom akselererte prosedyrer og via systemet med blokkerte stemmer, og dermed knebler
folkets stemme som normalt bæres av parlamentet. Noen opposisjons-parlamentsmedlemmer
beskrev denne typen handlinger som et "latent kupp".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6

V.DAR Side på8 66

Side 9

- Etablering av en vitenskapelig komité og en komité for analyse, forskning og ekspertise
(OMSORG):

Noen medlemmer har tilknytning av interesse med legemiddelindustrien og derfor 7

kan ikke være objektiv når det gjelder avgjørelser om helsen til
borgere ( vedlegg 1 ). Denne uvalgte vitenskapelige komiteen har for mye makt
gitt at han indirekte bestemmer nasjonens fremtid.

- Undertegnelse fra Frankrike av en avtale om den europeiske gjenopprettingsplanen , som
åpner døren til europeisk integrasjon ved å lage et europeisk budsjett, uten noe
politisk debatt har ikke blitt ført i Frankrike. Innbyggerne bør nå forvente
etablering av en europeisk skatt.

Den åpenbare mangelen på maktseparasjon er katastrofal for nasjonen.

• Generell inneslutningsbeslutning, uforholdsmessig tiltak:

- Basert på råd fra Vitenskapskomiteen,
- Basert på unøyaktig modelleringsarbeid (inkludert professor Neil 8

Ferguson , britisk epidemiolog ved innflytelsesrike Imperial College London,9

som har ført mange land til inneslutning),

Hele den franske befolkningen var begrenset for første gang i løpet av
periode fra 17. mars til 11. mai 2020 . 10

Enda andre land, som Sverige, hadde de samme dødstallene
uten inneslutningstiltak.

Ingen studier viser at inneslutning sannsynligvis vil bremse a
epidemi.

Tvert imot, nye studier har en tendens til å vise den inneslutningen

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


ve t ot, ye stud e  a  e  te de s t  å v se de  es ut ge
fører ikke til en reduksjon i overføringshastighetene til Covid-19 eller en reduksjon i

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

covid-de-gjør ikke

Vincent Pavan. Å fordømme falsk epidemiologisk vitenskap: tiltale mot artikkelen ”Estimating the8

byrden av SARS-CoV-2 i Frankrike ”: 17 forskere fra ti institutter forstår ikke sannsynlighetene eller
matematikk og oppfinner "den generelle ligningen av sannhet" som de løser "dobbeltblind" før
utgjør ynkelig presentasjonen og begår selvmord på R0-teorien. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Fortrykk innsendt 15. mai 2020

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

Neil Ferguson har allerede plaget H1N1-krisen (svineinfluensa) med alarmistiske påstander om at10

har ført staten til å ta helt uforholdsmessige tiltak (milliarder euro for å kjøpe vaksiner)
til fordel for laboratorier. Det er en parlamentarisk rapport om dette emnet som ingen av anbefalingene gir
referert til på det tidspunktet ikke ble implementert.
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antall dødsfall . Den deltar til og med, som i Australia, i økningen11 12

bekymre deg for selvmord - . »1. 3

I tillegg skal det bemerkes at den totale dødsfallet av SARS-COV2 er ca.
0,07% alle aldre til sammen.

Medianalderen for dødsfall i Covid-19 i de fleste vestlige land er høyere
i en alder av 80 - dvs. 84 i Sverige og Frankrike (som tilsvarer medianalderen på
generell død) og bare om lag 4% av de som døde hadde ingen
ingen alvorlige forutsetninger . 14

Faktorene som skal tas i betraktning for å målrette potensielle "pasienter" er
kjent for alle leger. Dette er spesielt individer som presenterer faktorer for
komorbiditet og i svært avansert alder (gjennomsnittlig dødsalder i Frankrike antatt
covid-19: 82 år gammel). Imidlertid er det ikke gjort noe skille mellom borgere i fare og
andre borgere for å tilpasse tiltakene.

Til dags dato er antallet "antatte" dødsfall direkte knyttet til covid-19 omtrent
46 000.

Vi husker at følgende dødsårsaker aldri har utløst en slik plan
uforholdsmessig (ingen inneslutning, ingen maske):

- I Frankrike påvirker sesonginfluensa 2 til 8 millioner mennesker.
- Over hele verden forårsaker sesonginfluensa 290.000 til 650.000 dødsfall innen
år.

I F k ik t i t t itt id i 300 000 k i kl d t

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


- I Frankrike rammer rotavirus gastroenterittepidemi 300 000 mennesker inkludert
160 000 alvorlige tilfeller.

- Over hele verden rammer gastroenterittepidemien 700 millioner mennesker og
forårsaker omtrent 800 000 dødsfall per år, inkludert 500 000 barn under 5 år.
- I Frankrike er 30 000 dødsfall hvert år knyttet til husulykker.
- I Frankrike er 80 000 dødsfall hvert år knyttet til luftforurensning.

SARS-CoV og Mers-CoV har også dukket opp på fransk territorium
med dødsfall mye høyere enn SARS-CoV2, slike tiltak
foreløpig har aldri liberticides blitt iverksatt.

Til tross for denne observasjonen gjentok utøvende myndighet i oktober 2020 ved å ta tiltak for å dekke
ild og inneslutning, ignorerer kollektiv intelligens og evnen til
dømmekraft hos et stort flertall av innbyggerne.

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/1. 3

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

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

ukentlige rapporter-covid-19/2020 / covid-19-ukentlig-rapport-uke-33-final.pdf
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Det er imidlertid vist at antall saker falt klart før den faktiske datoen
fra starten av den andre innesperringen. Brannmannskapene i Marseille overvåker faktisk hastigheten
av koronavirus i kloakkene. Når man sammenligner med antall forurensninger
covid-19, er resultatene i samsvar med resultatene fra avløpsvann i Paris:
nedgangen i virussirkulasjonen begynner lenge før inneslutning. Begrensning
er tvert imot ansvarlig for en ytterligere økning i
SARS-CoV2 sirkulasjonshastighet . 15

 
Konsekvensene av disse sperringene er katastrofale for helsen,16 17

livet til innbyggerne og økonomien i landet og derved krenke folks rettigheter:

- Brudd på individuell frihet og prinsippet om å ivareta verdigheten til
menneskelig person mot alle former for trelldom og nedbrytning.

- Brudd på bevegelsesfriheten / å komme og gå : i denne forstand er staten skyldig i
vilkårlig forvaring av borgere i fredstid. Innbyggere som
bryter et inneslutningstiltak er bøtelagt.

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


Ved en midlertidig pålegg, utstedt 23. oktober 2020 (nr. 445430), statsrådet
avviser anke mot portforbud . 18

- Vilje til å isolere innbyggerne "positive" til testen og ikke være syke,
som vil være lik bundetiltak . 19

- Brudd på det generelle prinsippet om retten til å føre et normalt familielivav 20

forbudet mot å besøke en kjær i en EPHAD, for å begrense muligheten for
å delta på begravelsen og forby enhver mulighet for å gjenforenes med familien.

- Brudd på virksomhetsfriheten og ulik behandling : SMB er
handelsmenn, selvstendig næringsdrivende, hele kultursektoren, catering,
klesektoren, estetikksektoren, turistsektoren, den
arrangementer etc. Kort sagt, alle ikke-tjenestemenn (unntatt mat,
apotek, aviser og tobakk) lider av disse drastiske og dødelige tiltakene. Av
Det forventes mange rettslige avviklingsprosedyrer, men tiltakene
løftes ikke til tross for folks appell.

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

GISTI-CFDT-CGT-avgjørelser truffet av statsrådet 8. desember 1978 nr. 10097, 10677, 10679, publisert i20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Ved en midlertidig pålegg, utstedt 16. oktober 2020
(445102-445186-445224-445225), nekter statsrådet å stanse nedleggelsen
idrettsanlegg . 21

Ved en midlertidig pålegg, utstedt 13. november 2020
(nr. 445883-445886-445899), nekter statsrådet å avbryte nedleggelsen av
bokhandler . 22

Ved en midlertidig pålegg, utstedt 8. desember 2020 (nr. 446715), rådet
Staten nekter å stenge nedleggelsen av barer og restauranter.23

- Brudd på retten til å demonstrere og samle: vold mot
demonstranter eller direkte forbud

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


demonstranter eller direkte forbud.

- Brudd på retten til utdanning under første inneslutning og under den andre
innesperring, vel vitende om at universitetene skal være stengt frem til 20. januar
2021. Studenter tvinges til fjernundervisning
massivet . 24

Ved en midlertidig pålegg, utstedt 10. desember 2020 (nr. 447015), rådet
Staten nekter å stenge nedleggelsen av høyere utdanningsinstitusjoner.

- Brudd på tilbedelsesfriheten ved å nekte å holde masser i Kirkene i
Frankrike mens de troende trenger appeasement.
Ved en midlertidig pålegg, utstedt 29. november 2020
(nr. 446930-446941-446968-446975), pålegger statsrådet regjeringen å
midlertidig suspendere grensen på 30 personer for samlinger i
tilbedelsesanlegg. 25

• Beslutning om å gjøre bruk av maske obligatorisk under alle omstendigheter for
barn (oktober 2020) og voksne (fra sommeren 2020):

Maske kreves, enten personer er syke eller ikke. Imidlertid ingen studie
vitenskapsmann demonstrerer nytten av masken i tilfelle en epidemi.

Vitenskapskomiteen så ikke anledning til å analysere brukte masker for å verifisere om
tvert imot var tiltaket ikke skadelig for innbyggerne.

Medlemmene av den utøvende presenterte ingen vitenskapelige studier som tillot det
demonstrere at bruken av masken var nyttig og sikker.

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

gyms.pd f

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

bokhandler.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

offers-9203702.php

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

446930-446941-446968-446975.pdf
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Vi husker at noen kvinner måtte føde i Frankrike iført en
maske mot deres vilje, som kvalifiserer som en torturhandling. (Saken om barn og
ungdommer er gjenstand for punkt III).

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


Vi bemerker at, vitenskapelige studier påpeker fraværet av fordeler eller

skadeligheten ved å bruke en maske, selv for profesjonelle:

- Foreløpig rapport om kirurgisk maske indusert deoksygenering under dur
kirurgi (Journal Neurocirurgia, 19. april 2008 - PMID 18500410) : “  Rapporten 26

foreløpig på kirurgiske masker induserer deoksygenering under
større operasjoner. Studien vår avslører en reduksjon i oksygenmetning
arterielle pulsasjoner (Sp02).  "

- Bruk av kirurgiske ansiktsmasker for å redusere forekomsten av forkjølelse blant
helsearbeidere i Japan: en randomisert kontrollert prøve (American Journal
av infeksjonskontroll, 12. februar 2009 - PMID 19216002) : “  The use of 27

ansiktsmaske hos helsepersonell har ikke vist seg å
gir fordeler for forkjølelse eller overføring av forkjølelse.  "

- En klynge randomisert prøve av tekstilmasker sammenlignet med medisinske masker i
helsepersonell (British Medical Journal, 22. april 2015 PMID: 25903751 ) : 28

“  Laboratoriebekreftede virus var betydelig høyere i
gruppe iført masker. Maskenes penetrasjon av partikler var
nær 97%. Studien advarer mot bruk av masker. De
fuktretensjon, gjenbruk av masker og dårlig filtreringsbeholder
føre til infeksjonsfare.  "

- Effektiviteten til kirurgiske og bomullsmasker i blokkering av SARS – CoV-2: A
Kontrollert sammenligning hos 4 pasienter (Annales de Médecine Internne, 6. april
2020) : ”  Både kirurgiske masker og bomullsmasker virker29

være ineffektive i å forhindre spredning av SARS-CoV2 i hoste
pasienter med COVID-19 i miljøet og ytre overflate av
masker.  "

- Universal Masking in Hospital in the Covid-19 Era (The New England Journal of
Medicine, 1. april 2020, PMID: 32237672) : “  Vi vet at iført en30

maske utenfor helsetjenester tilbyr liten eller ingen beskyttelse
mot infeksjoner. "

- Hva å vite om respiratorisk acidose (Medical News Today, 3. desember)
2018, artikkel 313110)- : "  Respiratorisk acidose utvikler seg når luften31

innånding og utpust fra lungene byttes ikke ordentlig mellom dioksid
karbon i kroppen og oksygen i luften  ”.

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.medicalnewstoday.com/articles/313110


Side 14

- Hodepine assosiert med personlig verneutstyr - et tverrsnitt
Studie blant helsearbeidere i frontlinjen under COVID-19 (Journal
Hodepine, 12. april 2020, PMID: 32232837) : “  Most professionals in32

mennesker utvikler hodepine assosiert med N95-type masker, eller
forverring av eksisterende hodepineforstyrrelser  ”.

- Ansiktsbelegg, aerosoldispersjon og redusering av virusoverføringsrisiko
(University of Edinburgh, 2020) : “Omvendt, kirurgiske masker og fakta-33

hånd genererer betydelige lekkasjestråler som har potensial til å spre seg
væsker og partikler lastet med virus over flere meter. (...) De viser alle
intense tilbakemeldingsstråler under tunge pust eller hoste. det er viktig
å være klar over disse jetflyene, for å unngå en falsk følelse av sikkerhet
ved å stå ved siden av eller bak en person som har på seg denne typen maske. "

- Bruk av masker og åndedrettsvern for å forhindre smitte av influensa: a
systematisk gjennomgang av vitenskapelig bevis (Journal of Influenza & other
luftveisvirus, 21. desember 2011, PMID: 22188875) : “  Ingen av studiene34

har ikke etablert et avgjørende forhold mellom bruk av masken og beskyttelsen
mot influensainfeksjoner. "

- Medical Masks (Journal of the American Medical Association, 4. mars 2020 ) : 35

"  Ansiktsmasker skal ikke brukes av sunne individer til
beskytte mot luftveisinfeksjon, da det ikke er noe som tyder på det
ansiktsmasker som brukes av sunne individer, er effektive for å forebygge
folk blir syke. "

- Effektiviteten ved å legge til en maskeanbefaling til annen folkehelse
Tiltak for å forhindre SARS-CoV-2-infeksjon hos danske maskebærere, A
Randomized Controlled Trial (18. november 2020) : generell ineffektivitet av36

maske for å bekjempe covid-19 sykdom .

Det er derfor vitenskapelig bevis for farene som ligger i å bruke en maske og
spesialister har minnet oss mange ganger på fora . 37

Margareta Griesz-Brisson, lege i medisin nevrolog og nevrofysiolog,
advarer mot de alvorlige konsekvensene og farligheten ved å bruke en maske for barn og
hos voksne mer generelt : 38

Oksygenmangel forårsaker irreversibel nevrologisk skade. 

"Innåndingen av luften vi puster inn, vil utvilsomt generere et underskudd i
oksygen- og karbondioksidmetning. Vi kjenner hjernen

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

oksygen forårsaker irreversibel nevrologisk skade /
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mennesker er veldig følsomme for oksygenmangel . Det er nerveceller, for
eksempel i hippocampus, som ikke kan være mer enn 3 minutter uten
oksygen - de kan ikke overleve.

De akutte advarselssymptomene er hodepine, døsighet, svimmelhet,
konsentrasjonsproblemer, langsommere reaksjonstid - som er
reaksjoner i det kognitive systemet.

Men når du har kronisk oksygenmangel, alle disse
symptomene forsvinner etter hvert som du blir vant til dem. Men operasjonen din
forblir svekket, og hjernens oksygenmangel fortsetter å
framgang.

Vi vet at nevrodegenerative sykdommer tar år, til og med
tiår, for å utvikle seg. Hvis du i dag glemmer telefonnummeret ditt,
dette indikerer at nedbrytningsprosessen i hjernen din startet 20 eller
30 år.

Du tror kanskje du har blitt vant til å bruke maske og puste inn luft
at du nettopp har utløpt, men faktum er at degenerative prosesser
i hjernen din forsterkes når oksygenmangel fortsetter.

Det andre problemet er at nervecellene i hjernen din ikke er i stand til
å dele seg normalt. Så hvis våre regjeringer er nok
sjenerøs for å la oss ta av oss masken og puste fritt igjen
oksygen om noen måneder, vil de tapte nervecellene ikke lenger være
regenererte. Det som er tapt, er tapt.

Jeg bruker ikke maske, jeg trenger hjernen min til å tenke. Jeg vil ha
klare ideer når jeg tar vare på pasientene mine, og ikke blir bedøvet av
karbondioksid.

Det er ingen ubegrunnet medisinsk unntak for ansiktsmasker, som den
oksygenmangel er farlig for hver hjerne . Hvert menneske må
kunne avgjøre fritt om han vil bruke en maske som er helt ineffektiv for
beskytte mot et virus.

For barn og ungdom er masker absolutt forbudt. Barn og
ungdommer har ekstremt aktivt og adaptivt immunforsvar, og det har de
trenger konstant samhandling med jordens mikrobiom. Hjernen deres er
også utrolig aktiv, for han har mye å lære. Barnets hjerne,
eller ungdom, tørst etter oksygen. Jo mer metabolisk aktivt organ, jo mer
trenger oksygen. Hos barn og ungdom er hvert organ det
metabolsk aktiv.

Frata eller begrense et barns eller ungdoms hjerne av oksygen
på noen måte er ikke bare farlig for helsen, men også

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/


på noen måte, er ikke bare farlig for helsen, men også
helt kriminelt. Mangel på oksygen hemmer hjernens utvikling, og

den resulterende skaden KAN IKKE repareres.

Barnet trenger hjernen for å lære, og hjernen trenger oksygen til
funksjon. Vi trenger ikke en klinisk studie for å finne ut av det. Det er fakta
fysiologisk enkel og udiskutabel. Mangel på oksygen forårsaket
bevisst og bevisst er en absolutt fare for helsen, og en mot-
absolutt medisinsk indikasjon.
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I medisin betyr en absolutt medisinsk kontraindikasjon at dette legemidlet,
denne behandlingen, metoden eller tiltaket skal ikke brukes, og er ikke tillatt
å bli brukt. Å tvinge en hel befolkning til å bruke en
Absolutt medisinsk kontraindikasjon, det må være spesifikke og alvorlige grunner
til dette, og disse grunnene må presenteres for tverrfaglige organer og
uavhengige kompetente personer, som skal verifiseres og autoriseres.

Når demens øker eksponentielt om ti år og
yngre generasjoner vil ikke være i stand til å nå sitt medfødte potensial, det vil ikke hjelpe
å si at "vi trengte ikke maskene".

Hvordan fungerer en veterinær, en programvaredistributør, en forretningsmann, en
elbilprodusent og en fysiker bestemmer spørsmålene
angående helsen til en hel befolkning? Vær så snill, kjære kolleger, vi
vi må alle våkne.

Jeg vet hvor skadelig mangelen på oksygen er for hjernen,
kardiologer vet hvor skadelig det er for hjertet, lungeleger
vet hvor skadelig det er for lungene. Oksygenmangel
skader alle organer.

Hvor er helsetjenester, helseforsikring, medisinske foreninger? han
ville ha vært deres plikt til å motarbeide inneslutningen heftig og si det
slutt - fra starten. "

Vi husker at på høyden av epidemiens topp (dvs. i april 2020), var maskene
forbudt for salg på apotek. I dag er det en borger som ikke bruker maske
ansvarlig for å betale en bot på € 135, en bot på 1500 euro i tilfelle en gjentatt lovbrudd og risikerer a
6 måneders fengsel og en bot på € 3.750 i tilfelle en fjerde verbalisering.

Kanskje er det fortsatt nyttig å huske at:

- Maskeprodusenter setter beskyttelsesmasker på esker
individuelle luftveiene, følgende eller tilsvarende uttalelse:

“Dette er ikke medisinsk utstyr



Dette er ikke medisinsk utstyr.
Dette produktet beskytter ikke mot viral eller smittsom forurensning ”.

Hvilket betyr at masken ikke beskytter mot SARS-COV2 (COVID-19 sykdom)
heller ikke noen influensa generelt.

- Ministeren for solidaritet og helse, som en del av en intervensjon før
Senatet datert 24. september 2020, passet på å indikere at masken er
ubrukelig mot influensa . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Han indikerer også at : 40

"Inntil bevis på det motsatte, er det ingen aerosolpassasje av coronavirus: det er dette
som forskere fra hele verden fortalte oss. Bruk en maske i befolkningen
generell regel var derfor ikke nødvendig, og ble ikke engang nødvendigvis anbefalt iht
den høye autoriteten for helse ”.

Det er derfor et helt uforholdsmessig tiltak, som ikke tar hensyn til
balansere fordeler / risikoer i tilstanden til den vitenskapelige kunnskapen nevnt ovenfor og hvilke
undergraver derfor borgernes liv og integritet.
Dette farlige trinnet ble tatt og vedlikeholdt på en perfekt bevisst basis.

=> Voldelig angrep på offentlig orden og nasjonens grunnleggende interesser.

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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✓ Manipulering av opinionen for å herske terror og forstyrre den offentlige orden:

• Kommunikasjon fra ledere som sprer frykt:

Hver dag siden januar 2020 har vi vært vitne til etableringen av frykt, terror og
skyld i befolkningen, særlig gjennom gjentatte taler
medlemmer av den utøvende og intervensjoner fra Generaldirektoratet for helse, videreformidlet
av hovedmediene.

Disse gjentatte inngrepene og de angstfremkallende reklameplassene, sannsynligvis ment å skape
traumer og kollektiv hypnose . 41

Ledelsen bruker tjenestene til et kommunikasjonsbyrå, kalt BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group er et fransk forsknings- og konsulentselskap, ekspert på vitenskap
atferdsmessig, rangert blant de 20 beste i verden og hvis hovedstad eies av
Naxicap Partner (datterselskap av Natixis bankkonsern ). 42

- Presidentstale som hamrer på at vi er i krig når det ikke er det han

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


 Presidentstale som hamrer på at vi er i krig når det ikke er det. han
Dette er en epidemi, som kunne ha blitt brakt under kontroll fra starten.

- President- eller ministertale som presenterer ublu og ubegrunnede tall.

- Presidenttale 24. november 2020 truende: "  Jeg ønsker at
regjeringen og parlamentet fastsetter vilkårene for å sikre isolasjon av
smittede mennesker, inkludert på en mer restriktiv måte . " og regning
samtidig med stedfortreder Olivier Becht med sikte på å isolere "med makt" de positive sakene.

- Intervensjoner fra statsministeren ved bruk av upassende, aggressive og infantiliserende termer
med hensyn til borgere:

“Inntil nå har beslutninger blitt tilpasset lokalt ved å stole på ordføreren-
prefekt, men her tror jeg at vi må slå hardere, fordi mening ikke følger ...
det er nødvendig med blødningstiltak for at franskmennene skal åpne sine
luker ”(intervensjon på RMC 07.10.2020).

- Å ta hensyn til de som ble testet "positive" og ikke "syke" for å kunne presentere
viktige figurer, som skaper terror og svekker befolkningen.

- Løgn angående pasienter på sykehus: syke og avdøde telles
covid-19 når død eller sykdom er et resultat av en annen patologi
ellers mer alvorlig eller en ulykke . 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

atferd-og-mental-helse-under-epidemien

Intervensjon av Dr. Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Hemmelighet rundt avdøde pasienter: fravær av obduksjon og blykister.

- Manipulering av forekomst eller epidemisk trykk (tilsvarer antall
smittede personer per 100.000 innbyggere, over en periode på syv dager): Terskelen
epidemi for hver respiratorisk virusepidemi (influensalignende sykdom) siden 1985
og frem til 2018 (i fjor som Sentinelles-nettverket publiserte en rapport for
årlig ) har konsekvent blitt satt mellom 150 og 200 tilfeller per 100.000 innbyggere . Aldri a44

epidemisk terskel er ikke satt til 50 tilfeller per 100 000 innbyggere, slik det har vært siden
Mai 2020.

- Også her gjør denne terskelendringen det mulig å manipulere opinionen ved å lage
tror situasjonen er alvorlig , som tillater de regionale helsebyråene (ARS),45

til prefektene og den utøvende å treffe drastiske tiltak.

- Manipulering av beleggstallene på intensivsenger: regjeringen har bestemt

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


senke årvåkenhetsgrensen fra 60% til 40% av covid-19 pasienter i intensivbehandling og

varselterskel på 80 til 60%.Imidlertid, ifølge Dr. Martine Wonner, parlamentsmedlem og psykiater, mange pasienter
krever 2 til 3 liter oksygen og trenger ikke gjenopplivningssenger. Det handler ikke om
dessuten ikke strengt tatt om "gjenoppliving".

- Håndtering relatert til screeningstester for SARS-CoV2: positive tester er forfalsket og ikke
kan egentlig ikke avgjøre om pasienten har covid-19 sykdom
ekte. Disse testene gjør det mulig å produsere et stort antall "positive" og ta
liberticidale tiltak, for å generere terror i befolkningen, noe som er skadelig
menneskeverd og forstyrrer den offentlige orden.

Le Panic Paper:

“  En klassifisert, men avslørt tysk rapport, fremhevet bruken av
multiplikasjon av falske positive tester for å spre frykt i Tyskland.
Åpenbart er teknikkene som brukes til å tro på pandemien de
pålagt av WHO i samsvar med avtalene signert av 194 land i 2017 i tilfelle
pandemi (som WHO selv erklærer å eksistere ved å endre kriteriene
tidligere) .

Falske positive fremmer frykt i befolkningen og øker
betydelig antall depresjoner, selvmord, sykehusinnleggelser i
psykiatri hvis mangel på senger stort sett er like grell som sengene til
gjenoppliving, men lite nevnt i media; forbruket av anti
depressiva har stort sett doblet seg siden de liberticidale helsetiltakene
enn forespørsler om spesialiserte konsultasjoner eller telefonhjelp. De
nedleggelse av universiteter planlagt til slutten av januar er også en katastrofe
ikke bare for undervisning - demonstrasjonen er nå for øynene våre
at det virtuelle ikke erstatter den fysiske tilstedeværelsen - men psykologisk med mer
halvparten av studentene deprimerte, noen ganger alvorlig.

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

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

epidemi-for
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Frykten valgt som styringsmåte fører til forbauselse for folket og
forklarer hvor enkelt myndighetene er lydige mot storapotek via WHO
har vært i stand til i flere måneder å innføre vilkårlige tiltak, uforenlige med en helhet
sett med borgere.

Det siste eksemplet er forbudet mot åpning av skiheiser.
å k d ll å ll b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
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
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
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


på skisteder ellers åpne, men uten restauranter eller barer.
Det franske forbudet å gå på ski i Sveits eller Østerrike, mens Frankrike har gjort det
alltid nektet å stenge grenser er også morsomt, eller en strategi
rettet mot å skape mental forvirring og kognitiv dissonans.

Dette forklarer sikkert delvis avvikende aksept av restauratører av
iniquitous målinger (avstand mellom tabeller mens RER forblir åpen og
reisende pakket som sardiner), og som i dag er forbauset over at de er stengt
brutalt, da de var "kloke". Aksept av innlevering gjør
det for å oppmuntre bødler og bare fører til mer og mer underkastelse
intens. Opplevelsen til ektefeller som er ofre for narsissistiske perverter, burde ha varslet
de forskjellige profesjonene tydeligvis "mishandlet" i riktig forstand, uten noen
helsemessig begrunnelse. " 46

- Selvattest for hver bevegelse av borgere av alle "autoriserte" grunner
bare og straffes med en bot på 135 euro i tilfelle manglende oppmøte: tiltak
ydmykende og infantiliserende.

- Sensur og handlinger av alle slag ble utført av den utøvende for å oppnå
etterretning og raskere overvåking av innbyggerne: krenkelse av frihet
uttrykk og brudd på personvernet til den menneskelige personen. Endelig en regning på
omfattende sikkerhet er for tiden under diskusjon i parlamentet.

- Offentliggjøring av tre dekret nr. 2020-1510, nr. 2020-1511, nr. 2020-1512 2. desember
2020 i den offisielle journal 4. desember 2020, inkludert et dekret nr. 2020-1511 av 2. desember
2020 om endring av bestemmelsene i intern sikkerhetskode om behandling av
personopplysninger : Dette dekretet autoriserer registrering av enkeltpersoner i henhold til47

Politiske "meninger", filosofiske eller religiøse overbevisninger eller a
fagforening. Disse dekretene legger også til muligheten for å arkivere "helsedata
avsløre en bestemt farlighet ”. For etterretningstjenestene vil dette være
ta hensyn til "data knyttet til psykologiske eller psykiatriske lidelser
oppnådd i samsvar med gjeldende lover og forskrifter ”.

Territoriale etterretningstjenestemenn har nå muligheten til å liste opp
elementer som gjelder "sportsøvelser", oppbevaring av "farlige dyr"
og til og med nytt element, data relatert til "skjørhetsfaktorer", som f.eks
"Familie, sosiale og økonomiske faktorer" eller "avhengighet".

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

__twitter_impression = sant

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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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.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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


• Metoder som sannsynligvis vil gi endringer i atferd og metode for
test graden av lydighet for personer som er underlagt autoritet:

- Tvangspartiet beskrevet av Albert Biderman:

Allerede i 1962 beskrev Dr. Edgard Schein metodikken rett ut, i en tale levert til
Washington DC og adressert til vaktholdere i isolasjonsavdelinger over hele landet: "  Å produsere
endringer i atferd, er det nødvendig å svekke, undergrave eller fjerne hva
støttet de gamle holdningene . Jeg skulle ønske du ikke lenger tenkte på hjernevask
når det gjelder etikk og moral, men snarere når det gjelder bevisste endringer i atferd
menneskelig av en gruppe menn som nesten har full kontroll over miljøet der
er fangene. [Disse endringene] kan induseres av isolasjon, deprivasjon
sensorisk, atskillelse fra ledere, spionasje, bedrag av mennesker ved å lage dem
signere uttalelser som deretter vil bli vist til andre, plassering av personer hvis
vilje har blitt alvorlig undergravd med mer reformistiske individer, ydmykelse, deprivasjon
av søvn, belønning for underkastelse og frykt. "

Tabell av Albert Biderman om kriminell tvang (i Amnesty International-rapporten om tortur ,
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 Milgrams eksperimenter utført for å måle nivået på lydighet mot en ordre
i strid med moral:

“For over et halvt århundre siden, en ung forsker i sosialpsykologi ved Yale University i United
United), hjemsøkt av Holocaustens grusomheter, hadde ideen om et enestående eksperiment for å prøve å
forstå de psykologiske mekanismene som fikk tusenvis av menn til å torturere og drepe
millioner flere. Under påskudd av å studere effektiviteten av straff på læring, han
ba deltakerne om å administrere (fiktive) elektriske støt til en tredjepart. Målet
virkelige måler faktisk lydighetsnivået til en uetisk orden.

Resultatene, publisert i 1963 i Journal of Abnormal and Social Psychology, rystet opinionen
offentlig: to tredjedeler av deltakerne påfører denne torturen når en autoritetsperson
be om. Stanley Milgrams navn går verden rundt. Deretter innser den unge forskeren
en serie eksperimenter av samme type, hvis resultater viser at, under press av
autoritet, utfører flertallet av mennesker ordrer, selv om de blir informert om at de
kan når som helst trekke seg fra opplevelsen og vite at elektriske støt
at de påfører den andre kan ha alvorlige effekter på helsen hans.  "

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



y

=> Voldelig angrep på borgernes integritet (angrep på fysisk, mental og
moralsk) og angrep på de grunnleggende interessene til Nasjonen.
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✓ Forbrytelser mot menneskeheten, forbrytelse mot innbyggerne i Frankrike:

• Helt uforholdsmessig krisehåndtering og ikke i samsvar med praksis49

vanlig i dette området:

Faktisk, i tilfelle en epidemi, påpeker eksperter at det er nødvendig å isolere
"Syk" (ikke det "positive") og å behandle dem. Spesielt er det mulig å
rekvisisjonstrim og skjermpassasjerer på flyplasser.

Imidlertid ble ingenting satt på plass i begynnelsen av krisen, innbyggerne ble ikke behandlet,
bylegene klarte ikke å ta seg av pasientene.
Innbyggerne ble rådet til å ta Doliprane og bo i hjemmene sine til
situasjonen blir virkelig verre. I dette tilfellet gjensto det bare å kontakte
sykehussituasjoner. 50 51

Imidlertid var det fullt mulig å behandle covid-19 pasienter fra den aller første
symptomer.

• Forbud mot tilgjengelig anti-covid-19 behandling i strid med pasientenes rettigheter
og friheten til å foreskrive:

Fra starten av epidemien, profylaktisk behandling basert på hydroksyklorokin,
azitromycin og sink ble brukt av professor Didier Raoult, direktør for
Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infeksjon i Marseille, mikrobiolog,
fremtredende forsker anerkjent av det internasjonale vitenskapelige samfunnet.

Selvfølgelig, etter hvert som studier av viruset utvikler seg
Professor Didier Raoult har også implementert tilleggspleieprosedyrer.

Kunngjøringen om eksistensen av denne behandlingen forårsaket imidlertid en reell statsskandale.
angående bruk av hydroksyklorokin:

- Bedragerisk publisering datert 22. mai 2020 i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet
The Lancet,

- Avvikling av Discovery-studien, som demonstrerte nytten av behandlingen,
- Leger er forbudt å forskrive hydroksyklorokin.



 Leger er forbudt å forskrive hydroksyklorokin.
- Systematisk tvist om behandling av medisinske leger med interessekoblinger

med farmasøytiske laboratorier på TV-apparater og hovedsakelig
aviser og forsøker å miskreditere professor Raoult for all del, for alle
media. Det amerikanske senatet ble også nylig overrasket over disse angrepene på
mot professor Raoult . 52

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

leger-og-kirurger-er-den største-hoax-noensinne-begått-på-en-intetanende-offentlig /

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

hvem-later som om å misbruke helter / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Imidlertid er mange vitenskapelige studier kjent internasjonalt
demonstrere den ubestridelige nytten av nevnte behandling fra de første symptomene . 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


Professor Harvey Risch, MD, PhD, spesialist i epidemiologi og sykdommerkronisk (Institutt for epidemiologi og folkehelse ved School of
Yale and Yale School of Medicine), hørt av USAs senat den
19. november 2020 vitner ( oversettelse i vedlegg 2) :54

"  Når det gjelder studiene om tidlig bruk av hydroksyklorokin i
høyrisiko-polikliniske pasienter, alle sammen, og det er det nå
syv, viste betydelig fordel : 636 polikliniske pasienter i São Paulo, Brasil;
199 pasienter på klinikk i Marseille, Frankrike; 717 pasienter gjennom et stort nettverk av
HMO i Brasil; 226 pasienter i aldershjem i Marseille; 1 247 pasienter
polikliniske pasienter i New Jersey; 100 pasienter i langtidsinstitusjoner
i Andorra (mellom Frankrike og Spania); og 7892 pasienter over hele Arabia
Arabia. Alle disse studiene fokuserer på tidlig behandling av polikliniske pasienter
med høy risiko, og alle viste en reduksjon på ca. 50% eller mer i
sykehusinnleggelser eller dødsfall. Den saudiske studien var en nasjonal studie og en
vist en fem ganger reduksjon i dødelighet for hydroksyklorokin pluss sink

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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sammenlignet med sink alene. Det er ikke rapportert om en eneste dødelig hjertearytmi
blant disse tusenvis av pasienter, som kan tilskrives hydroksyklorokin. Dette er testene
ikke-randomisert men kontrollert som er publisert. (…)

Vi har tilbrakt de siste seks månedene med regjeringens politikk
formaliteter og advarsler mot tidlig poliklinisk behandling, med
betydelige offentlige investeringer i vaksiner og nye
dyre behandlinger som ennå ikke er bevist og nesten ingen støtte fra
billige, men nyttige medisiner, og en kvart million amerikanere har dødd
av denne dårlig administrerte tilnærmingen. Selv med lovende nye vaksiner, vi
har praktisk talt ingen informasjon om effektiviteten hos eldre pasienter og
med høy risiko, der vaksiner mot luftveisvirus er kjent
for deres lave effektivitet.

Som jeg har sagt mange ganger, er bevisene for fordelene med
hydroksyklorokin brukt på et tidlig stadium hos ambulerende pasienter med
høy risiko er ekstremt sterk, og bevisene for skadelige effekter er alt
også solid. Denne bevismassen oppveier klart bevisene for
risiko / fordeler med remdesivir, monoklonale antistoffer eller bamlanivimab,
vanskelig å bruke, som FDA har godkjent for brukstillatelser
nødsituasjon, mens du nekter autorisasjon for nødbruk av
hydroksyklorokin. Denne flagrante dobbeltstandarden for hydroksyklorokin må
bli umiddelbart slått ned og hans forespørsel om en nødbrukstillatelse
godkjent. Slik vil vi legge ut på veien til behandling
tidlig ambulant omsorg og en betydelig reduksjon i dødeligheten. "

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


Selv i dag nekter myndighetene Pf Raoult en mer omfattende bruk av
hydroksyklorokin (beslutning av 23. oktober 2020 fra ANSM) og Sanofi bedt om
til helseministeren for sin mening om tilførsel av Plaquenil til IHU
Méditerranée Infection, fra Marseille, midt i den antatte “andre bølgen”.

Som et resultat av vitenskapelig kunnskap på internasjonalt nivå,
lederen hindret bevisst bruken av tilgjengelig behandling og
effektiv.

Som sådan utstedte det italienske statsrådet en forordning nr. 7097/2020 11. desember
2020 , der han gjenoppretter friheten til å foreskrive til landets leger, som55

kan nå administrere en behandling som inneholder hydroksyklorokin for å
behandling av pasienter med covid-19-viruset.

 
Andre behandlinger er tilgjengelige og kunne vært vurdert, men myndighetene
nekter å gjenkjenne noen behandling bortsett fra Remdesivir (laboratorium
Gilead) i dette støttet av EU-kommisjonen, et molekyl som ikke har noe
demonstrerte effekt mot covid-19 sykdom, som er ekstremt dyrt
i motsetning til hydroksyklorokin (molekyl som har falt i det offentlige rom) . 56

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

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filnavn = 202007097_15.html & subDir = Bestemmelser

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

skjer-med-laboratoriet-gilead /
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WHO selv har nettopp nektet nytten av Remdesivir å kjempe mot
covid-19 sykdom . Helseministeren ga ikke ut noen uttalelse om dette emnet.57

Ivermectin er også et molekyl anbefalt av noen leger, dette
molekyl ser ut til å ha en sterk fordel i behandlingen av sykdommen
covid-19 . 58

COVID 19-foreningen for koronavirusofre anket til forvaltningsdomstolen i Paris i
henvist for å tvinge ANSM til å utstede en midlertidig godkjenning for bruk
ivermektin. Dette molekylet, mestret av et fransk laboratorium, er et av de mest
lovende av alle de "gamle" molekylene som kan brukes mot coronavirus. Gull,
ANSM oppfordrer ikke til bruk.

Artemisia annua eller artemisia afra, en plante som viste veldig gode resultater i løpet av
av en studie utført i Afrika for å bestemme effektiviteten mot malaria
(på grunn av konflikter med farmasøytiske selskaper), anbefales ikke i 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/


Frankrike av National Medicines Safety Agency ("ANSM") eller akademiet
nasjonal medisin.

Det faktum å ha miskreditt en så kraftig behandling, ved å benytte seg av
mange skammelige ordninger, og dermed deler leger og opinion
hadde absolutt en konsekvens av å fraråde andre land å bruke nevnte behandling. 

Følgelig døde enkeltpersoner absolutt i Frankrike, men også i
i utlandet på grunn av denne miskredittkampanjen. Slik sett er det en forbrytelse mot
menneskeheten.

• Forbud for byleger å trene fritt:

Alle pasienter som sannsynligvis var bærere av covid-19 måtte presentere for
sykehus og trakassering ment å fraråde dem å foreskrive den eneste gode behandlingen
kjent.

• Aktiv dødshjelp : 60

Når det gjelder eldste i EPHAD og på visse sykehus av administrasjonen av
Rivotril, medikament som skal unngås når en pasient lider av respirasjonssvikt, en
symptomer på covid-19 sykdom. Denne resepten ble laget uten
samtykke fra pasienten, en pålitelig person, familie eller venner.

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

covid-19-pasienter

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

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

Def.: Bevisst administrering av dødelige stoffer med den hensikt å forårsake død, etter anmodning fra60

pasient "ved livets slutt", som ønsker å dø, eller uten hans samtykke, etter avgjørelse fra en slektning eller av kroppen
medisinsk.
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I det minste kunne azitromycin ha blitt foreskrevet for å redde liv.
Hydroksyklorokin kunne også ha blitt foreskrevet med gode resultater . 61

Mange liv kunne ha blitt reddet, forbrytelser ble begått igjen . 62 63

Det er nyttig å huske at aktiv dødshjelp er forbudt i Frankrike (Clayes-Léonetti Law
n ° 2016-87 av 2. februar 2016 som skaper nye rettigheter til fordel for pasienter og
mennesker på slutten av livet ).64

Artikkel R4127-38 i folkehelsekoden :

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


"Legen må følge de døende til de siste øyeblikkene, sørg for

gjennom passende pleie og måler kvaliteten på et sluttliv, og ivaretar
pasientens verdighet og trøste de rundt ham.
Han har ikke rett til bevisst å forårsake død ”.

• Passiv dødshjelp uten samtykke : 65

Sortering av pasienter i løpet av epidemien, mottok førstnevnte ikke nødvendig pleie
siden sorteringen ble utført etter alder spesielt (f.eks. Alsace-regionen). De
behandlinger har ikke blitt gjennomført eller har blitt suspendert (Clayes-Léonetti Law
n ° 2016-87 av 2. februar 2016 som skaper nye rettigheter til fordel for pasienter og
mennesker på slutten av livet).

Merk : Begrepet dødshjelp i seg selv bestrides i sammenheng med epidemien av
covid-19 siden noen anser at de ikke var mennesker "i
livets slutt ”strengt tatt. Det ville da bare være drap.
Det vil da være nødvendig å skille i henhold til det kliniske bildet av hver pasient
avdød.

• Avbestilling av sykehusinngrep og utsettelse av behandling for alvorlige sykdommer
spesielt:

Innbyggerne ble psykologisk tvunget til å forlate alle besøk til
sykehus gitt trusselen og terroren pålagt av den utøvende.

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

bor-i-pensjonist-hjem-i-Marseille /

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

covid-19-on-a-abrege-les-sufferings-des-gens-j-called-ca-l-euthanasia-s-unworthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
aldershjem-i-marseille / cin-d-ehpad-offentlig_4183593.amp

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

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

Def.: Avslag eller opphør av behandling som er nødvendig for å opprettholde livet.65
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Studier utført i England har vært i stand til å demonstrere det, gitt66

av psykologisk terror var en markant reduksjon i tilstedeværelsen på sykehus

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/


av psykologisk terror, var en markant reduksjon i tilstedeværelsen på sykehus
observert: Opptil 27,8% av ytterligere dødsfall kan ha blitt forårsaket av ikke

Covid-19 men av virkningene av inneslutning, panikk og frykt.

For eksempel har behandling av hjerteinfarkt og hjerneslag
redusert med opptil 40% fordi mange pasienter ikke lenger våget å gå til
sykehuset.

• Nedleggelse av sykehustjenester:

Mens kommunikasjon fra ledelsen har en tendens til å antyde at viruset er det
ekstremt farlig for helsen til franskmennene og at kjedebølger er
vil presentere på ubestemt tid: stenging av beredskapsrommene til Hôtel Dieu
Paris, nedleggelse / overføring av Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, der
utøver Pf Christian Perronne, forfatter av boka med tittelen "Er det en feil som de ikke gjorde
ikke forpliktet? Covid-19: Den hellige foreningen av inkompetanse og arroganse ”.

• Fjerning av sykehussenger:

I 2018, 2019 og 2020: rundt 8000 senger mellom 2018 og 2019, 2000 senger i 2020
under krisen.

• Avslag på å be om sykehus og private klinikker.

• Massiv kampanje med falske RT- PCR SARS-CoV-2 tester, Ct verdi> 30:67 68

Kampanje som produserer en betydelig mengde falske positive, som tillater det
i stedet for liberticidale og dødelige tiltak, særlig inneslutninger, bruk av
obligatorisk maske, karantene, fargekoder, reiseforbud, sporing,
sosiale avstander.

PCR-tester som brukes i Europa og USA er uegnet til diagnostisering alene
på covid-19.

"  Oppfinneren av PCR, Karys Mullis (som døde i august 2019) hadde selv fra begynnelsen
advarte om at dette ikke var en diagnostisk test alene. Denne testen mangler ofte
spesifisitet, spesielt når den søker etter bare en markør (et enkelt fragment av
virus). Og denne enkeltmarkøren kan til slutt havne i andres genom
virus som andre koronavirus som er kilden til vanlig sesonginfeksjon. Å lindre
denne spesifisiteten er for svak, kineserne leter etter flere. Følsomhet og
spesifisitet avhenger i stor grad av antall utførte amplifikasjonssykluser; når

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

analyse av dødsregistreringer som ikke involverer koronaviruscovid19 england og hvaler28 desember2019 til 1 mai2020 /
teknisk anneks

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

«PCR: Polymerase Chain Reaction»67

"  Ct: estimat av virusbelastningen"68
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dette tallet er lavt, testen er spesifikk, men ikke veldig følsom; men når tallet
sykluser av forsterkning øker og overstiger 30, testen er veldig følsom, men
spesifisitet avtar kraftig. I Frankrike, som i mange andre land,
forsterkningstall overstiger 40, noe som resulterer i et betydelig antall falske
positivt .

Og selv når testen er riktig, betyr det ikke at personen er syk, men
bare at hun opplevde viruset (...) 

Den globale COVID-19 diagnostiske markedsstørrelsen er estimert til 19,8 milliarder kroner
dollar i 2020 og forventes å vokse 3,1% årlig innen 2027, hvis ikke verden gjør det
ikke slutt på dette bedraget raskt.

I Frankrike, generalisering av PCR-tester, gjennomføring uten resept og deres
100% kostnad har kostet mer enn en milliard euro for trygden, uten noen
merkbar helsegevinst, snarere tvert imot (generalisert angst, sykefravær,
klasselukking, depresjon, panikkangst for emnet som er erklært positivt og for hans familie
og venner). Et kollektivt hysteri som ikke kan kontrolleres. Hadde ikke denne milliarden vært mer
nyttig hvis det hadde vært viet til å revidere helsevesenet vårt?

De indirekte kostnadene er mye høyere:

Helsekostnad (sikkerhetsofre for testene): akutte pasienter som ikke presenterer
intet tegn på Covid19 ser omsorgen forsinket mens de venter på resultater
en test som ble pålagt dem ved å gå inn i tjenesten tilpasset deres patologi, uten
gyldig medisinsk grunn (tester skal bare være medisinsk angitt hvis
av klinisk mistanke om Covid19). " 69

En utmerket analyse fra doktor Pascal Sacré, anestesilege, resuscitator,70

som jobber på en intensivavdeling i Belgia og som også er ekspert på
hypnose, kaller oss i denne retningen:

“ (…) Denne voldelige bruken av RT-PCR-teknikken blir brukt som en
nådeløs og forsettlig strategi fra noen regjeringer , støttet av
vitenskapelige råd og fra vanlige medier, for å rettferdiggjøre
overdreven tiltak som brudd på et stort antall konstitusjonelle rettigheter,
ødeleggelsen av økonomien med konkurs for hele seksjoner av aktive sektorer
av samfunnet, forverring av levekår for et stort antall innbyggere
vanlig, under påskudd av en pandemi som er basert på en rekke RT-PCR-tester
positive, og ikke på en rekke ekte pasienter .

Selv om det er sant at i medisin, liker vi at spesifisiteten og følsomheten til testene er
høy for å unngå falske positive og falske negativer, i tilfelle av COVID-19 sykdom,
denne overfølsomheten til RT-PCR-testen forårsaket av antall sykluser av forsterkninger
brukte svinger mot oss.

Denne overdreven følsomheten til RT-PCR-testen er skadelig og villeder oss!



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

__twitter_impression = sant

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70

V.DAR Side på29 66

Side 30

Det løsriver oss fra den medisinske virkeligheten som må forbli basert på den virkelige kliniske tilstanden til
personen: er personen syk, har han symptomer? (…)

I medisin starter vi alltid fra personen: vi undersøker ham, vi
samle symptomene (klage-anamnese) og dets objektive kliniske tegn
(undersøkelse) og på grunnlag av en klinisk refleksjon der
vitenskapelig kunnskap og erfaring, legger vi antakelser
diagnostikk.

Først da foreskriver vi de mest passende testene, basert på
denne kliniske refleksjonen.

Vi sammenligner hele tiden resultatene av testene med den kliniske tilstanden (symptomer og
pasienter som har forrang over alt annet i våre beslutninger og behandlinger.
(…)

Dermed ble det franske nasjonale referansesenteret (CNR), i den akutte fasen av
pandemi, anslått at toppen av viral kaste skjedde i begynnelsen av
symptomer, med en mengde av virus svarende til ca. 10 8 (100 millioner)
SARS-CoV-2 virale RNA-kopier i gjennomsnitt (franske COVID-19-kohortdata)
med variabel utskillelse i de øvre luftveiene (fra 5 dager til
mer enn 5 uker).

Dette antallet 10 8 (100 millioner) eksemplarer / ul tilsvarer et veldig lavt Ct.
En Ct på   32 tilsvarer 10-15 kopier / ul .
En Ct på   35 tilsvarer omtrent 1 kopi / ul .

Over Ct 35 blir det umulig å isolere en fullstendig virussekvens og
for å sette det i kultur!

I Frankrike og i de fleste land fortsetter vi å bruke, også i dag,
Ct større enn 35, eller til og med 40! (…)

Sammendrag av viktige punkter:

en RT-PCR-testen er en laboratoriediagnostisk teknikk som er dårlig egnet for
klinisk medisin.

en Det er en binær, kvalitativ diagnostisk teknikk, som bekrefter (positiv test)
eller ikke (negativ test) tilstedeværelsen av et element i det analyserte mediet. I tilfellet
SARS-CoV-2, elementet er et fragment av virusgenomet, ikke selve viruset.
til og med.

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


en I medisin, selv i en epidemi eller pandemi, er det farlig for

plassere tester, eksamener, teknikker over klinisk evaluering(symptomer, tegn). Det motsatte er det som garanterer kvalitetsmedisin.

en Hovedbegrensningen (svakheten) til RT-PCR-testen i pandemisituasjonen
nåværende, er dens ekstreme følsomhet (falsk positiv) hvis vi ikke velger en terskel på
positivitet (Ct) tilpasset. I dag anbefaler eksperter å bruke en terskel
Maksimum ct ved 30 .

en Denne Ct-terskelen må angis med det positive RT-PCR-resultatet slik at legen
vet hvordan du skal tolke dette positive resultatet, spesielt hos en person
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asymptomatisk, for å unngå isolasjon, karantene, traumer
psykologisk unødvendig.

en I tillegg til å nevne Ct som brukes, må laboratorier fortsette å garantere
spesifisiteten til deres SARS-CoV-2 deteksjonssett, med tanke på dens
siste mutasjoner, og må fortsette å bruke tre gener i genomet
viral studert som primere eller, hvis ikke, nevn det . "

Ved en kunngjøring datert 25. september 2020 fransk forening for mikrobiologi,
bestilt av Mr. Jérôme Salomon og Mrs. Bernadette Worms, delte også
anbefalinger for å tilpasse tersklene i henhold til pasientens kliniske bilde . . 71

Staten Florida i USA ber om en studie av PCR-tester etter flere
ekspertise utført i delstatene Massachusetts, New York og Nevada . 72

"  1. Eksperter samlet tre datasett med tjenestemenn fra
Stater i Massachusetts, New York og Nevada som konkluderer: "Opptil 90% av
folk som testet positivt hadde ikke virus ”.

2. Wadworth Center, et New York State laboratorium, analyserte resultatene av
hans juli-tester på forespørsel fra NYT: 794 positive tester med en Ct på   40: “With a
Ct-terskelen på 35, omtrent halvparten av disse PCR-testene blir ikke lenger vurdert
positivt, ”sa NYT. "Og rundt 70% vil ikke lenger bli ansett som positive
med en Ct på   30. ”(…)

4. En ny studie fra Infectious Diseases Society of America fant at ved 25
amplifikasjonssykluser, er 70% av "positive" PCR-tester ikke "tilfeller" siden
virus kan ikke dyrkes, det er dødt. Og ved 35 sykluser: 97% av det positive er det ikke
klinikker . 73

5. PCR tester ikke for sykdom, den tester et spesifikt RNA-mønster og det er ryggraden
nøkkel. Når du går opp til 25 sykluser av forsterkning, 70% av de positive resultatene
er egentlig ikke "positive" i klinisk forstand av begrepet, da dette ikke kan
j d ll d k "



gjør deg eller noen andre syke. " 74

Nyere rettspraksis: En portugisisk domstol har bestemt at det er helt ulovlig å
plassere en borger i karantene basert på en upålitelig PCR-test . 75

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

Versjon-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

falske-falske-positive

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

upålitelig / amp /
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Denne nylige og viktige avgjørelsen ble gitt av lagmannsretten i Lisboa
(Portugal) 11. november 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- RT-PCR-tester Frihetsberøvelse - Ulovlig forvaring - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Regional Health Authority of the Azores.

Domstolens hovedpunkter er som følger:

En medisinsk diagnose er en medisinsk handling som bare en lege er juridisk kvalifisert
å påta seg og som denne legen vil være eneansvarlig for. Noen
annen person eller institusjon, inkludert offentlige etater eller domstoler,
har slik autoritet. Det tilhører ikke det regionale helseforetaket på Azorene
erklære noen syk eller helsefare. Bare en lege kan gjøre dette.
Ingen kan erklæres syk eller helsefarlig ved dekret eller lov, og heller ikke
som en automatisk administrativ konsekvens knyttet til resultatet av en
laboratorium.

Hvis det utføres uten forutgående medisinsk observasjon av pasienten, uten deltakelse
en lege godkjent av legenes orden, som ville ha vurdert symptomene og
etterspurte undersøkelser som anses som nødvendige, enhver diagnostisk prosedyre eller noen
folkehelsevaktsomhet vil bryte med en rekke lover og forskrifter (inkludert
straffeloven) og kan betegnes som en forbrytelse mot ulovlig medisinutøvelse i
hypotesen der nevnte handlinger utføres eller dikteres av en person fratatt
evne til å gjøre det, det vil si av en person som ikke er en lisensiert lege.

I tillegg brøt Azorene helsemyndighet artikkel 6 i verdenserklæringen
om bioetikk og menneskerettigheter vedtatt 19. oktober 2005 enstemmig av
Medlemsstatene i UNESCO, fordi det ikke har gitt bevis for at samtykke77 78

l k d l l h dd bli i d bl PCR

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf


opplyst krevd av uttalelsen hadde blitt gitt av de som ble testet av PCR
som hadde klaget over tvangs karantene som ble pålagt dem.

Ingen bevis eller til og med indikasjoner på at de fire aktuelle personene hadde vært
synspunkter fra en lege har ikke blitt gjort, verken før eller etter testen.

Ovennevnte ville være nok til å vurdere tvangskarantene til de fire menneskene
som ulovlig.
Retten anså det imidlertid som nødvendig å legge til følgende betragtninger:

Basert på foreløpig tilgjengelig vitenskapelig bevis, er denne RT-PCR-testen i seg selv
ikke i stand til å fastslå utenfor rimelig tvil at positivitet stemmer overens
faktisk til infeksjon med SARS-CoV-2-viruset , av flere grunner, blant annet
to er avgjørende: påliteligheten til testen avhenger av antall sykluser som brukes; de
testens pålitelighet avhenger av den virale belastningen som er tilstede.

Retten konkluderer med at «hvis en person blir testet av PCR som positiv
når en terskel på 35 sykluser eller mer brukes (som er regelen i de fleste
laboratorier i Europa og USA), sannsynligheten for at nevnte person er
smittet er <3% og sannsynligheten for at resultatet er falskt positivt er 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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Retten sier videre at enhver diagnostisk test må tolkes i
sammenheng med den faktiske sannsynligheten for sykdom som vurdert før testen er utført
seg selv, og gir uttrykk for den oppfatningen at "i det nåværende epidemiologiske landskapet av
Storbritannia, Covid 19 tester stadig mer sannsynlig å komme tilbake
falske positive, med store implikasjoner for enkeltpersoner, helsesystemet og
samfunnet. "

Oppsummert:

I lys av den vitenskapelige tvilen som eksperter uttrykte om påliteligheten av PCR-tester
gitt mangel på informasjon om de analytiske parametrene til testene og
fraværet av en leges diagnose som rettferdiggjør eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen
har ingen måte å avgjøre om borgerne i karantene faktisk var
bærere av SARS-CoV-2-viruset.

En prosedyre for forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med rettssakene mot

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
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#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


En prosedyre for forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med rettssakene mot
Nürnberg, er for tiden i gang i Tyskland angående "pandemien i

PCR-tester ”og kan utvides til andre land (Dr. Reiner Fuellmich, advokat i baren)
fra Berlin og California og medlem av den tyske Corona Investigative Committee)- .79

En klage for lovbrudd med grovt bedrageri, falsk ideologi og drap i
mot den italienske regjeringen ble også arkivert til ni statsadvokater
Sicilia av Consumers Association CODACONS og Italian Association of
pasienters rettigheter, etter oppdagelsen av skandalen med falske PCR - tester (oversettelse til
Vedlegg 3 ) .80

• Stort antall selvmord og pasienter med depressiv sykdom:

Denne økningen, direkte knyttet til inneslutning og tiltak som er gjort, er
for tiden observert av psykiatere . 81

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

Crimes-Against-Humanity.pd f

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

vattpinner-ikke-validert-og-uten-diagnostisk-verdi / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Eksplosjon av familievold:

Senatets kvinners rettighetsdelegasjon hørte fra Adrien Taquet,
Statssekretær for barn og familier, 26. november 2020 : varsel på 82

den dramatiske økningen i tilfeller av vold mot barn og unge
i perioder med innesperring (denne observasjonen i Frankrike er den samme som i
sine kolleger fra andre europeiske land). Antall tilfeller av barn og ungdom
innlagt på sykehus økte med 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


=> angrep på borgernes liv og deres privatliv, drap, livsfare

andre, ikke-assistanse til en person i fare, organisert gjengesvindel. 

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

av barndommen-og-familier

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. TERRORISMENS HANDLINGER: FORSØKER Å ERHVERVE, ERVERVE,
STOFFER TIL PRODUKSJONEN SOM SKADER EN FARE FOR ANDRE:

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


• Prinsipper som er gjeldende i straffeloven ved forberedelse av terrorhandlinger:

Straffelovens artikkel 421-2-6 (Forbrytelser og forseelser mot nasjonen, staten og
offentlig):

"  I. - Å forberede seg på å begå en av lovbruddene utgjør en terrorhandling
nevnt i II, siden forberedelsen av nevnte lovbrudd er med vilje
forhold til enkeltpersonforetak med sikte på å forstyrre den offentlige orden alvorlig
av skremsel eller terror og er preget av:

1 ° Det faktum å ha, anskaffe, forsøke å skaffe eller produsere gjenstander eller
stoffer som sannsynligvis vil utgjøre en fare for andre ;

2 ° Og en av de andre følgende faktiske fakta:

a) Samle informasjon om steder eller mennesker å gjennomføre a
handling på disse stedene eller å skade disse menneskene eller overvåke
disse stedene eller menneskene ;
(…)

c) Rådfør deg vanligvis med en eller flere offentlige kommunikasjonstjenester på nettet eller
ha dokumenter som direkte provoserer utførelsen av terrorhandlinger eller
gjøre unnskyldning ;
(…)

II. - Jeg gjelder for forberedelsen til å begå følgende lovbrudd:

1 ° Eller en av terrorhandlingene nevnt i 1 ° i artikkel 421-1 ; (…) ”.

• Prinsipper som er gjeldende i strafferetten i forhold til forbrytelser mot menneskeheten:

Straffeloven artikkel 211-1 (forbrytelser mot menneskeheten - folkemord):

"Konstituerer et folkemord det faktum, i gjennomføring av en samordnet plan som har en tendens til total ødeleggelse
eller delvis av en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, eller av en gruppe bestemt til å
på grunnlag av ethvert annet vilkårlig kriterium, å begå eller få begått, mot
medlemmer av denne gruppen, en av følgende handlinger: 
- forsettlig skade på livet; 
- alvorlig skade på fysisk eller mental integritet; 
- underkastelse av eksistensbetingelser som sannsynligvis vil resultere i total eller delvis ødeleggelse
av gruppen; 
(…) 
- tvangsoverføring av barn. 
Folkemord blir straffet med livsvarig fengsel. 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De to første avsnittene i artikkel 132-23 som gjelder sikkerhetsperioden, gjelder for
kriminalitet fastsatt i denne artikkelen ”.

Straffeloven artikkel 212-1 (forbrytelser mot menneskeheten - folkemord):

"Også utgjør en forbrytelse mot menneskeheten og straffes med kriminell fengsel.
evigheten en av følgende handlinger begått i gjennomføringen av en samordnet plan mot en
sivil befolkningsgruppe i sammenheng med et utbredt eller systematisk angrep:

1 ° Frivillig angrep på livet ;
(…)
4 ° utvisning eller tvangsoverføring av befolkning;
5 ° Fengsel eller annen form for alvorlig fratakelse av fysisk frihet
brudd på grunnleggende bestemmelser i folkeretten;
6 ° tortur;
(…)
11 ° Andre umenneskelige handlinger av lignende karakter som med vilje forårsaker store
lidelse eller alvorlig skade på fysisk eller mental integritet.
De to første avsnittene i artikkel 132-23 som gjelder sikkerhetsperioden, gjelder for
forbrytelser fastsatt i denne artikkelen ”.

• Prinsipper som gjelder i helse- og strafferett:

Artikkel R4127-39 i folkehelsekoden (plikt til pasienter):

"Leger kan ikke tilby pasienter eller deres følge som fordelaktig eller
uten fare et middel eller en prosess illusorisk eller utilstrekkelig testet.

Enhver praksis med sjarlatanisme er forbudt ”.

Straffelovens artikkel 223-1 (fare for personen):

"Det faktum at man direkte utsetter andre for en umiddelbar risiko for død eller personskade
å forårsake splittelse eller permanent svakhet ved den åpenbare overtredelsen
overveie en bestemt forsiktighets- eller sikkerhetsplikt pålagt ved lov eller
regulering straffes med ett års fengsel og en bot på 15.000 euro. "

Straffeloven artikkel 223-8 (eksperimentering med mennesket):

"Det faktum å utføre eller ha utført en person som er nevnt i 1 °
eller 2 ° av artikkel L. 1121-1 eller om en klinisk studie nevnt i artikkelenL. 1124-1 av koden til
folkehelse uten å ha oppnådd gratis, informert og eventuelt skriftlig samtykke fra
personen det gjelder, innehavere av foreldremyndighet eller verge eller andre personer, myndigheter
eller organer som er utpekt til å samtykke til forskningen eller å autorisere den, i tilfellene som er foreskrevet av
folkehelsekoden eller ved artikkel 28 til 31 i forordning (EU) nr. 536/2014 av

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
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Europaparlamentet og Rådet 16. april 2014 om kliniske studier av
narkotika, straffes med tre års fengsel og en bot på € 45.000.
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De samme straffene gjelder når intervensjonsforskning utføres da
at samtykke er trukket tilbake.
De samme straffene gjelder når det utføres ikke-intervensjonell forskning
mens personen motsatte seg det. "

• Prinsipper som er gjeldende i folkeretten:

- Nürnberg-koden om akseptable medisinske erfaringer:

I internasjonale saker, "Nürnberg-koden" om medisinske eksperimenter
akseptabelt (dom fra Nürnberg-legenes rettssak - desember 1946 - august 1947) .

Denne listen sirkulerte raskt autonomt under betegnelsen "Nürnberg-koden /
Nürnberg-koden ”; det har blitt lest i politiske og medisinske kretser som et organ av
deontologiske forskrifter og moralske bindinger for eksperimenter . 83

Nürnbergkoden som følge av internasjonal kriminell rettsvitenskap presenterer en liste på ti
kriterier, inkludert følgende ( vedlegg 4 ):84

1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. Dette betyr at
den registrerte må ha juridisk kapasitet til å samtykke; at den må plasseres i
situasjon med å utøve en fri valgmakt, uten inngrep av noe maktelement,
svindel, tvang, bedrag, bedrag eller andre underhåndsformer av
tvang eller tvang  ; og at hun må ha kunnskap og forståelse
tilstrekkelig av hva dette innebærer, slik at han kan ta en beslutning
opplyst. Dette siste punktet krever at det før du aksepterer en positiv beslutning fra motivet
av erfaring, blir han kjent: opplevelsen, varigheten og formålet med den; de
metoder og midler som det vil bli gjennomført på; alle ulemper og risikoer som
kan med rimelighet tenkes; og konsekvensene for hans helse eller hans person,
det kan muligens skje som et resultat av hans deltakelse i eksperimentet. Plikten og
ansvaret for å vurdere kvaliteten på samtykke hviler på hver person som
tar initiativ fra, leder eller jobber med eksperimentet. Det er en forpliktelse og en
personlige ansvar som ikke kan delegeres straffri.

2. Opplevelsen må være slik at den gir gunstige resultater for samfunnets beste.
samfunnet, umulig å få tak i ved andre metoder eller studiemetoder, og ikke tilfeldig eller
overflødig av natur.

3. Eksperimentet må gjennomføres på en slik måte at all lidelse og
funksjonsnedsettelse, fysisk og psykisk, ikke nødvendig.



j , y g p y , g

4. Ingen eksperimenter skal utføres når det på forhånd er grunn til å tro atdødsfall eller funksjonshemmende skader vil oppstå  ; bortsett fra kanskje i de opplevelsene der
eksperimentelle leger fungerer også som fag.

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

Philippe Amiel, François Vialla, The Lost Truth of the "Nuremberg Code": Reception and Deformations of84

“Nürnberg-koden” i Frankrike (1947-2007), pastor dr. sanit. og soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Risikonivået som skal tas, bør aldri overstige viktighetsnivået
humanitært problem som skal løses av erfaring.

6. Tiltak må iverksettes og tilveiebringes midler for å beskytte motivet.
erfaring mot uforutsette skader, svakhet eller død, uansett hvor liten den er.

Denne versjonen av Nürnberg-koden brukes av National Consultative Ethics Committee på
støtten og vedlagt sin uttalelse nr. 2 av 9. oktober 1984 om forsøk med nye behandlinger i
mann . 85

Den samme versjonen brukes uten kilde i rapporten fra statsrådet, som forhåndsinnstilte innholdet i
lov av 20. desember 1988 (“Huriet” -loven) og lovene om bioetikk i 1994 . 86

- Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter vedtatt i New York og åpen for
undertegnelse, ratifikasjon og tiltredelse av generalforsamlingen i sin resolusjon 2200 A.
(XXI) 16. desember 1966 (ikrafttredelse: 23. mars 1976) : 87

Artikkel 7

“Ingen skal bli utsatt for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
Spesielt er det forbudt å underkaste en person uten deres gratis samtykke til en
medisinsk eller vitenskapelig eksperiment. "

- Den universelle erklæringen om bioetikk og menneskerettigheter vedtatt 19. oktober 2005
enstemmig av medlemslandene i UNESCO : 88

Artikkel 3 - Menneskeverd og menneskerettigheter

”1. Menneskeverd, menneskerettigheter og grunnleggende friheter må være
fullt respektert.

2. Den enkeltes interesser og velvære skal være fremfor vitenskapens eller
av samfunnet. "

A tikk l 6 S t kk

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


Artikkel 6 - Samtykke

1. Enhver medisinsk inngrep av forebyggende , diagnostisk eller terapeutisk art må ikke være
implementering bare med forutgående, gratis og informert samtykke fra den berørte personen,
basert på tilstrekkelig informasjon. Der det er hensiktsmessig, bør samtykke være uttrykkelig og
den registrerte kan trekke den tilbake når som helst og uansett grunn uten å resultere i
det har ingen ulempe eller fordommer.

2. Vitenskapelig forskning skal bare utføres med gratis, forhåndsgodkjenning.
uttrykkelig og informert om vedkommende. Informasjonen skal være tilstrekkelig, gitt i a

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

Statsrådet, biovitenskap. Fra etikk til lov, op. sit., s. 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
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forståelig form og angi hvordan du trekker tilbake samtykke. Personen
berørte kan trekke sitt samtykke når som helst og uansett grunn uten resultat
for henne ingen ulempe eller fordommer. Unntak fra dette prinsippet bør ikke gjøres
i samsvar med de etiske og juridiske standardene som er vedtatt av statene og er kompatible med
prinsippene og bestemmelsene i denne erklæringen, særlig i artikkel 27, og
med internasjonal menneskerettighetslov.

3. I relevante tilfeller av forskning utført på en gruppe mennesker eller et samfunn,
Det kan også hende at det må være enighet mellom de juridiske representantene for den aktuelle gruppen eller samfunnet
bedt om. I alle fall tariffavtalen eller samtykke fra en leder av samfunnet eller
en annen myndighet skal ikke erstatte individets informerte samtykke.

- Konvensjonen for beskyttelse av menneskerettigheter og verdighet for mennesket i
med hensyn til anvendelser av biologi og medisin: konvensjon om menneskerettigheter og
biomedisin, signert i Oviedo 4. april 1997 : 89

«Artikkel 13
Intervensjoner på det menneskelige genomet

En intervensjon som tar sikte på å modifisere det menneskelige genomet kan bare gjennomføres til
forebyggende, diagnostiske eller terapeutiske årsaker, og bare hvis det ikke er ment
å introdusere en modifikasjon i avkommets genom.  "

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#


• Anvendelse på fakta:

- Orientering av befolkningens samtykke til vaksinen:

• Tydelig observasjon av intervensjonen fra helsemyndigheter og media i selskapet
av helserrorisme mot befolkningen med sikte på å orientere sitt samtykke til
vaksinasjonspolitikken planlagt oppstrøms, i strid med gjeldende lov.

Den utøvende og de europeiske institusjonene skaffer forsyninger fra laboratorier over hele verden,
spesielt fra Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, for å få doser av vaksiner mot
SARS-COV2, som absolutt vil bli obligatorisk for hele befolkningen, uansett om
enten lovlig eller gjennom bruk av frykt og terror.

• Bevisst forbud mot implementering av behandling basert på HCQ / azitromycin (eller annet
behandling tilgjengelig) fordel av en genterapiprotokoll:

For kort å huske historien, Sanofi, som markedsfører hydroksyklorokin under navnet
av Plaquenil, ba om klassifisering av molekylet hydroksyklorokin i substansen
giftig på slutten av 2019 slik at den ikke lenger selges fritt på apotek, når viruset
SARS-COV2, gjør sitt utseende i verden (Henvisning nr. “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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“  Farmasøytisk giganten Sanofi startet veldig raskt i letingen etter en vaksine
mot Covid-19. Man bør huske at gruppen på tidspunktet for SARS-epidemien allerede hadde gjort det
utført arbeid for å prøve å overvinne Sars-CoV-1, men endte opp med å gi opp
da epidemien var over . For tiden leder Sanofi-gruppen to vaksinespor
parallelt  ”. 91

Som sådan, Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetiker, RNA-spesialist og tidligere
Forskningsdirektør ved INSERM, indikerer at dette viruset sannsynligvis blir manipulert av mennesker
(intervju 29. oktober 2020 av NEXUS magazine ) : 92

"Denne sekvensen er til stede i sars-cov2 kuttet av furin midt i proteiner
virale membraner (dvs. S1 og S2) har allerede vært gjenstand for et patent datert 29. mai 200793

(Patent nr. US 7.223.390 B2) Der er denne sekvensen ideelt lokalisert som foreslått i
dette patentet. "

CNRS reiser også spørsmålet om opprinnelsen til SARS-COV2 . 94

ANSES ble derfor informert 8. oktober 2019 av National Agency for Health Security
narkotika- og helseprodukter for en mening om en foreslått oppføring
hydroksyklorokin på liste II over giftige stoffer.

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


I tillegg er bruk av dette molekylet forbudt for byleger, ikke for å bli autorisert
på sykehus med avansert covid-19 sykdom, mens protokollen ble brukt av
Professor Raoult ble foreskrevet tidlig, fra de første symptomene, slik at skaden ikke ble det
er ikke irreversible (lungesykdom, død).

Parallelt anskaffet hæren store mengder av dette HCQ-molekylet mens det var forbudt
resept utenfor sykehus.

Etter en uredelig Lancet-studie, som siden er trukket tilbake, forbød minister Olivier Véran
resept på HCQ-molekylet og Order of Physicians sendte e-post til leger
byen for å beordre dem om ikke å foreskrive HCQ-basert behandling.

Målet kan ikke være annet enn å sikre at det ikke er behandling slik at en befolkning
livredd godtar vaksinen . 95

Det er derfor det er viktig å innpode frykt og terror, slik at vaksinen blir god.
velkommen av befolkningen mens Covid-19 sykdommen ikke dreper mer enn den klassiske influensa hvis
vi behandler pasienter.

Plikten til å bruke maske for voksne og barn fra 6 år, samt for
"Vilkårlig forvaring" av borgere under gjennomføring av innesperring, til tross for uenighet
selv fra WHO, er ment å introdusere ideen om at inntil en vaksine har vært
injisert, vil ikke livet være i stand til å gjenoppta sin gang.

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

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /95
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BVA Group, ekspert på atferdsvitenskap som vi husket ovenfor, antydet
allerede i mai 2020 viste innbyggerne en appetitt for vaksinasjon i
covid-19 . 96

Endelig har WHO kunngjort en vaksinasjonsplan for midten av 2021, som tilsvarer testamentet
av den franske sjefen for å begrense befolkningen i det minste til sommeren 2021.

- De europeiske myndigheters standpunkt:

I tillegg uttalelsen fra fru Ursula von der Leyen, kommisjonens president
EU, under en pressekonferanse på slutten av et virtuelt toppmøte som samlet torsdag 29
Oktober 2020 foreslår de tjuefemstatene i Brussel at alle europeiske borgere vil være det

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


automatisk vaksinert samtidig:

“Den andre prioriteten er å sikre en rettferdig fordeling av vaksiner mellom stater
medlemmer. Jeg har et godt nytt. Medlemsstatene vil alle motta vaksiner samtidig
tid og under samme forhold, avhengig av andelen av befolkningen i EU. "
“Det europeiske legemiddelkontoret vurderer kontinuerlig nytt
vaksiner. Dette betyr at resultatene presenteres trinn for trinn av selskapene
legemidler ”.

I kontraktssaker inngår erstatningsklausuler i forhåndskjøpskontrakter
signert med en rekke land.
Den 27. august 2020 har EU-kommisjonen bekreftet at den er i diskusjoner med laboratoriene
dette emnet. Disse klausulene er således under diskusjon for å "kompensere for de høye risikoene som tas av
laboratorier ". Derfor" gir forhåndskjøpskontraktene EU-land
kompensere produsenter for forpliktelser som påløper under visse betingelser ".

Helsesituasjonen fremhever svakheten i stater, som ser vaksiner som en sin qua
nei til å gjenoppta et "normalt" liv.

En situasjon som laboratoriene ønsker å dra nytte av og som presser dem til å be om hjelp
og garantier for mulige fremtidige krav.
Sanofi la press på lederne ved å vise seg klar til å distribuere vaksinen sin i prioritet til
Forente stater.
Andre laboratorier er selvfølgelig i gang, inkludert Pfizer / BioNTech og Moderna TX, Inc (creation
mars 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, formål: å vurdere muligheten for mRNA-teknologi
å levere antistoffkombinasjoner hos utvalgte nyfødte i lave ressursinnstillinger for å redusere
innvirkning av nyfødt sepsis i denne sårbare befolkningen). 
Disse to laboratoriene indikerer tilgjengeligheten av vaksiner fra januar 2021 eller til og med desember 2020
mens Sanofi kunngjør tilgjengelighet sommeren 2021.

International Association for Independent and Benevolent Scientific Medicine har utgitt
en informativ artikkel om vaksinasjonskampanjen under forberedelse . 97

”  Ryktene som sirkulerte på slutten av vinteren angående prosjektene som ble utført av visse industrielle
å prøve mRNA-vaksineeventyret hadde egentlig ikke blitt vurdert i Europa,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97

finansiere /
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beskyttet av bindende forskrifter med hensyn til ukontrollert frigjøring
genetisk modifiserte organismer eller GMOer.

Imidlertid takket være sommeren, Europaparlamentet, i henhold til en nødprosedyre utført
uten endring eller debatt, autorisert produsenter av anti-Covid vaksiner som omfatter
GMOer for å unngå miljøpåvirkning og biosikkerhetsstudie for å få gevinst

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


G Oe  fo  å unngå miljøpåvi kning og biosikke hetsstudie fo  å få gevinst
tid på produksjonen av produktene, merk at absolutt ingen vitenskapelige råd

å bekrefte denne eksepsjonelle autorisasjonen er ikke blitt hevdet . 98

Som et resultat seks foreninger, nemlig AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Medisinsk helsemiljø, European Forum For Vaccine Vakilance, National League For
Vaksinasjonsfriheten, arkiverte Terra SOS Tenible i oktober for annullering
med EU- domstolen ( EU- domstolen) for å få annullasjonen av dette
forskrift nr. 2020/1043 som blant annet vurderer at "å skaffe en nyttig trygg vaksine
og ikke farlig er uforenlig med haster og fjerning av kontrolltiltak
risiko ”og selvfølgelig kan det ikke forventes noe svar på flere måneder.

Merk imidlertid at denne nedsettende forskriften presenteres i artikkel 4 som
foreløpig så lenge WHO klassifiserer COVID-19 som en pandemi eller kommisjonen
EU vil anerkjenne en folkehelsesituasjon, men
la oss huske at pandemikriteriet allerede er modifisert nedover og at "forestillingen
krise “i folkehelse kan ikke defineres mer vagt, derfor
denne farlige midlertidige staten viser at den kan vare i mange år eller til og med
rettsvitenskap for alle påfølgende helsebehov, reelle eller påståtte  ”.

- Posisjon til Rådet av legenes orden:

Den internasjonale foreningen for uavhengig og velvillig vitenskapelig medisin har
advarte også Council of the French Order of Physicians om genterapi. her er
svaret fra nevnte forening til en e-post sendt av Council of the Order of Physicians : 99

“(…) 2- Du snakker med meg om” lovens regel, om et fritt og ansvarlig valg å nekte
care ” : Jeg tror du har glemt 2018-episoden der spedbarnsvaksinasjonen
ble gjort obligatorisk for elleve vaksiner mot råd fra høgskolen for helsepersonell,
Jeg føler ikke at foreldre kan velge fritt siden, som deg
Hør det. Når det gjelder den frie viljen til innbyggere institusjonalisert i EHPAD for å motta
en antikovid vaksinasjon etter tydelig og passende informasjon ... Er det svart humor
eller er du virkelig overbevist om hva du sier? Administrasjonen ler
astronomisk for å forkorte levetiden til denne fangenskapen og igjen forbudt
eventuell datainnsamling om alvorlige langvarige bivirkninger. Hvem seriøst

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1043 av 15. juli 2020 om98

gjennomføre kliniske studier med legemidler for mennesker som inneholder genetisk konstruerte organismer
modifisert eller bestående av slike organismer og ment å behandle eller forhindre koronavirus sykdom
(COVID-19), samt tilførsel av disse legemidlene
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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studert effekten av influensa-Covid samvaksinasjon hos eldre? Er dette en
ny fase III skjult, teoretisk absolutt forbudt?

3- "Ingen virkelig effektiv behandling mot Covid" : Din stilling er partisk,
pro-industriell, helt i tråd med regjeringen, men lysår unna
vitenskapelig virkelighet beskrevet over hele verden. Tvert imot, det er en mengde produkter
effektiv mot Covid, både forebyggende og helbredende, blir alle data publisert:
Vitamin D3, HCQ, azitromycin, sink, artemisinin, ivermektin og denne dagen til og med
quercetin-Vit. C-bromelain-kombinasjonen har en tendens til å demonstrere et resultat som er minst lik
Pfizer-vaksine, her er en original forhåndsutgave av Lancet angående tyrkisk arbeid her https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Du kan også lese dette, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... alltid oppdatert.

4- "De dokumenterte resultatene viser en reell effekt av vaksinen" : Din uttalelse
er, tilgi meg, helt redd for antivitenskap, ydmykende for deg
institusjon, les de to siste AIMSIB-artiklene. (…) 100

Ingenting, absolutt ingenting vitenskapelig tillatt har blitt publisert hvor som helst
mRNA-produkter, hvorav to er klare for distribusjon i barnum eller medisin
tivoli . Du forveksler autentisk vitenskap med et reklamehefte, rettferdighet vil ikke forstå
aldri har ordenen klart å ratifisere et slikt oppgjør. Jeg minner deg om at Pfizer var det
bøtelegget 2,3 milliarder dollar i 2009 for falsk reklame og deg
ta dette firmaets salgshøyde som kontanter, det er helt lei meg
det var dessverre forutsigbart, jeg hadde forventet det fra min første e-post, fordi vi må få deg til å snakke
så.

5- "  Selv om vaksinen er nylig, og tilbaketrekningen kort": Vær sikker på at alle advokater
straffere vil aldri være fornøyde med en slik setning for å unndra seg ansvaret
overveldende av vaksinatorer så snart de første klagene på mangelen dukker opp
informasjon og brudd på art. 39, som du nøye unngår å sitere. Til dags dato disse
vaksiner er ikke nylig fordi de fremdeles ikke eksisterer, har ikke engang markedsføringstillatelse
i Europa, og CNOM støtter allerede dem, men på ordre fra hvem? Neste trinn er
vil finne sted i rettssalen, må du da forsvare en slik stilling foran
lovens menn.
Jeg er ikke veldig optimistisk for fremtiden, helseskandalen vil eksplodere veldig raskt fordi dommerne har det
allerede utført sitt undersøkelsesarbeid og søk på det høyeste nivået i staten. I
hodet til mange dommere og mange straffere i Covid-masksaken-
HCQ-remdesivir-vaksiner vil være århundrets skandale, tusen ganger så mye som blod
forurenset.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100

finansiere /
https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-
h d k k /

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
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- Hvorfor kan sars-cov2-vaksinen betraktes som et stoff som er i stand til å skape en
fare for andre?

- Et ekspertnotat for allmennheten om vaksiner som bruker GMO-teknologier utarbeidet
av Dr Christian VELOR, molekylærgenetiker ved University of Paris-Saclay, president for
CRIIGEN vitenskapelige råd : 101

"Bruken av vaksiner som leverer viralt genetisk materiale (DNA eller RNA) er nytt
eller nylig. Bruk av genetisk modifiserte virus som vektorer, spesielt for
formål med genterapi eller immunterapi har vist hvordan bivirkningene
er varierte, ikke mestret og kan være seriøse. Hvis forsøk på immunterapi er det
relativt nylig er feilene i genterapi i nesten 35 år her for å
minne oss om. Disse feilene kan i stor grad forklares med søket etter scoop in
skade på effektivitet og / eller biosikkerhet . En slik tilnærming vil aldri tillate det
oppfylle forventninger og behov når det gjelder pleie.

Men bruken av de samme vektorene for vaksinasjonsformål tar på seg enda en
dimensjon. Faktisk gjelder genterapi eller immunterapi ikke bare a
begrenset antall mennesker, men alvorlig syke mennesker. Derfor nei
bare de mulige bivirkningene påvirker et lite antall individer, men
alvorlighetsgraden av deres helsetilstand og helsetilstanden de befinner seg i
lar deg uten tvil akseptere en viss risikotaking. I tilfelle av vaksiner, vi
vi er i en forebyggingsprosess. Dette gjelder derfor et betydelig antall
mennesker, hvorav de aller fleste har god helse (i alle fall med hensyn til patologien
som vaksinen skal beskytte oss mot). Ukontrollerte bivirkninger ville ha
derfor betydelig nedfall, særlig i en massevaksinasjonskampanje som
enn det som var ment å kjempe mot Covid-19. Disse nedfallene kan være katastrofale
på helsenivå selvfølgelig, men også på miljønivå (i tilfelle
eksempel på forplantning av nye rekombinante virus: se avsnitt IV.3.1.). Og faktum
om det er en forebyggende tilnærming tillater ikke risikotaking .

Derfor krever disse vaksinekandidatene helsevurdering og
miljødybde uforenlig med nødsituasjonen, enten det er det som resulterer
press fra beslutningstaker og helsemyndigheter eller fra fortjeneste i bransjen
legemidler om bord i dette vaksineløpet. I innrammingsnotatet til 23
Juli 2020 om vaksinestrategien mot Covid-19, High Authority of Health (HAS)
erklærer: "I sammenheng med Covid-19-pandemien er utfordringen derfor å designe en
mest effektive og sikreste vaksinen mulig på rekordtid ”. Dette kravet er en
tull og avvik fra myndighetens side som HAR . 102

Farene forbundet med egenskapene til genetisk modifiserte virusvektorer eller deres
mulig spredning eller spredning bør tas opp som en del av en vurdering
ekstremt begrensende miljørisiko.

Tvert imot, artikkel 2 og 3 i den aller siste europeiske forskriften 2020/1043, ifølge den
enhver klinisk utprøving av legemidler som inneholder eller består av GMO
og ment å behandle eller forhindre at Covid-19 unnslipper tidligere vurderinger på

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAR-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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helse og miljø åpner for størst slapphet når det gjelder evaluering og
helt mot forsiktighetsprinsippet.

I tillegg setter denne forskriften spørsmålstegn ved inneslutningslovgivningen som gjelder
genetisk modifiserte mikroorganismer og virus. Denne forskriften definerer 4
inneslutningsnivåer (identifisert fra 1 til 4, hvor inneslutning er desto mer begrensende
at tallet er høyere). Håndtering av patogene virus krever inneslutning
minimum 2, veldig ofte 3 eller til og med 4. Bestemmelsene i forordning 2020/1043 åpner
dør til null inneslutning, selv før du har ført bevis på helsesikkerhet og
miljøpåvirkning av de aktuelle genetisk modifiserte virusene.

- En ekspertrapport for allmennheten om nye anti-covid 19 vaksiner - mRNA vaksiner -
GMO-vaksiner, fra desember 2020 konkluderte med følgende:103

"  Avslutningsvis krever ankomst av anti-COVID19-vaksiner informasjon
gjennomsiktig, komplett og aktuell, som ennå ikke må deles med allmennheten, og
som lar ham spesielt forstå den splitter nye klassen av vaksiner som er "
eksperimentelle genvaksiner ”(tabell nedenfor). Allerede da England begynte
vaksinasjon av befolkningen og at det er snakk om vaksinering i Frankrike, eldre i
EHPAD-er, innen utgangen av desember 2020, ønsket vi gjennom dette notatet
tilgjengeliggjøre gjeldende vitenskapelig kunnskap, særlig innen epigenetikk.

Dette notatet gjenspeiler den nåværende tilstanden til vår kunnskap og forståelse, vårt mål
å være å informere allmennheten på en transparent måte. Når vi gir elementene,
denne anti-covid-19 vaksinasjonskampanjen med "mRNA vaksiner" eller "vaksiner
GMO ”viser tydelig muligheten til å modifisere genomet til vaksinerte mennesker, så vel som
sine etterkommere, og på en helt uforutsigbar måte. I uidentifiserbare sammenhenger
i den generelle befolkningen er modifikasjonen mulig i det minste på epigenetisk nivå,
eller til og med ved integrering i kromosomene våre. Risikoen for å transformere genomet permanent
av visse celler er derfor veldig reell, uten at noen vitenskapelige data tillater det
å tydelig utelukke denne risikoen, tvert imot.

Når det gjelder den eksperimentelle genet mRNA-vaksinen , modifiseres det vaksinerte individet,
som kan assimileres med en GMO, eller rettere et genetisk modifisert menneske, fordi det er det
forvandlet til et "produksjonsverktøy" av et viralt protein, med risiko for reaksjon
autoimmun. Denne endringen blir feil presentert som "forbigående". Men,
det forbigående aspektet av modifikasjonen har ikke blitt demonstrert i sammenheng med
MRNA eller GMO, eller deres genetiske effekter, eller til og med epigenetika.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf


Til slutt kan disse genetiske / epigenetiske modifikasjonene finne sted på nivå med vårt

sæd, som eggene våre, kunne de overføres til avkommet. Dette
risiko må være gjenstand for en grunnleggende, bred og grundig etisk diskusjon.

Denne rapporten fremhever tilstanden til vitenskapelig kunnskap om disse verktøyene, som utgjør
grunnleggende etiske spørsmål, særlig med tanke på prinsippene i konvensjonen
d'Oviedo, signert av Frankrike i 1997, deretter ratifisert 13. desember 2011 (…). "

Ekspertnote for allmennheten om nye anti-covid 19 vaksiner - mRNA vaksiner - GMO vaksiner,103

Desember 2020 - RITA-seminar - PIIx - desember 2020 fransktalende leger og forskere
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- Bekymring for mange leger, leger og professorer:

Denne helt eksperimentelle vaksinen (og som vi mer presist vil betegne som "genterapi",
Begrepet "vaksine" er egentlig ikke passende) vil derfor snart inokuleres med makt
å se bort fra pasientens rett til fritt å velge sin behandling og se bort fra lovens prinsipper
internasjonal.
Mange spesialister gir uttrykk for bekymring.

- Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetiker, RNA-spesialist , under en utveksling
angående den fremtidige vaksinen ga også følgende presiseringer (transkripsjon
utdrag fra videointervjuet ) : 104

“Laboratoriene utvikler for tiden en vaksine i en nødsituasjon.
Den fremtidige vaksinen vil bli laget ved hjelp av ny teknologi, som aldri har blitt brukt
tidligere på grunn av enkel produksjon: dette er RNA-vaksiner.

RNA er et molekyl som er grunnlaget for viruset, en mellomtilstand mellom molekylet og
protein, som forstyrrer mange molekyler.

Når RNA har kommet inn i en celle, er det umulig å forutsi hvilken
vil være de kaskade effektene, og det er foreløpig umulig å kontrollere disse effektene.

Denne SARS-CoV2-vaksinen er en eksperimentell vaksine. INSERM leter for tiden etter 25.000
"Frivillige" for ikke å si "marsvin" for å teste denne vaksinen.

Det har aldri blitt produsert noen vaksine på ett år, i prinsippet er ti til femten år nødvendig
for å oppnå en vaksine som oppfyller standardene.

Det skal bemerkes at ingen vaksine er utviklet eller markedsført mot
SARS-CoV eller MersCov, sistnevnte er mye mer dødelig. "



Andre foredragsholdere bekrefter det farlige potensialet til fremtidige vaksiner / denne fremtidige behandlingen
gen:

- Lege Odile Launay, spesialist i smittsomme sykdommer : " Det ble bedt om en to måneders oppfølgingsperiode i

median på bivirkningene av vaksinen  ”(…) Hvis smittsomme spesialister oppdager en veldig kort forsinkelse,
de som vil bli vaksinert i prioritet er de som har størst risiko for å utvikle seg
en alvorlig form for sykdommen. " Vi kan derfor akseptere at det er uønskede effekter  ". 105

- Doktor Louis Fouché, anestesilege-resuscitator, varslet om fravær av rekyl

og risikoen for "retrotransposon" (når RNA transkriberes), og spesifiserer at 8% av
genomet består av revers transkripsjonsvirus . 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

infeksiolog-7800927507

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

reaksjoner-på-sosiale-nettverk-etter-hans-passasje-i-morandini-live-denne-morgen-videoen.html
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- Professor Jean-Daniel Lelièvre, leder for avdelingen for smittsomme sykdommer ved Henri sykehus

Mondor i Créteil , vaksinasjonsspesialist : 107

“Jeg er ikke her for å overbevise, jeg er her for å forklare. Det er et spørsmål om balanse
nytte / risiko og for tiden har vi ikke alle elementene å sikre
den absolutte sikkerheten til disse vaksinene. (…)

Vi må være imot obligatorisk vaksinasjon. (...) For det første står alle fritt til å bli vaksinert
eller ikke. Så er en obligatorisk vaksinasjon å ha perspektiv på en vaksinasjon, for å være sikker
at denne vaksinasjonen er 100% effektiv, at den ikke har noen bivirkninger, at den vil
beskytte og også beskytte andre. Vi mangler alle disse elementene for å si at vi må
en obligatorisk vaksine. "

- Professor Eric Caumes, leder for avdelingen for smittsomme sykdommer ved Pitié sykehus-
Salpêtrière i Paris indikerer at det ikke foreligger toksisitets- og effektstudier angående de to
vaksiner i gang, men bare pressemeldinger fra laboratoriene
legemidler . Vi kan ikke gjøre vaksinen obligatorisk. Dette er en ny type108

revolusjonerende vaksine, som modifiserer DNA og som aldri har blitt brukt før nå.

- Professor Christian Perronne, leder for avdelingen for smittsomme og tropiske sykdommer i
Garches Hospital (92) erklærte i et åpent brev datert 30. november 2020 at:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


“Det verste er at de første" vaksinene "vi får tilbud ikke er vaksiner, men

genterapiprodukter. Vi vil injisere nukleinsyrer som vil forårsakeproduksjon av viruskomponenter av våre egne celler. Vi kjenner absolutt ikke
konsekvensene av denne injeksjonen, fordi den er en førstegang hos mennesker. Og hvis cellene i
noen "vaksinerte" skapte for mange virale elementer og forårsaket reaksjoner
ukontrollerbar i kroppen vår? De første genterapiene vil være RNA, men der
det er prosjekter med DNA. Normalt, i cellene våre, kommer meldingen fra DNA
til RNA, men det motsatte er mulig under visse omstendigheter, spesielt som cellene våre
mennesker har siden begynnelsen av tiden såkalte "endogene" retrovirus integrert i
DNA av kromosomene våre. Disse "tamme" retrovirusene som bor i oss er
vanligvis ufarlig (i motsetning til HIV, AIDS-retrovirus for eksempel), men de
kan produsere et enzym, revers transkriptase, som er i stand til å transkribere bakover,
RNA til DNA. Dermed kunne et RNA fremmed for kroppen vår og administreres ved injeksjon
kode for DNA, akkurat som fremmed, som deretter kan integreres i kromosomene våre. han
det er derfor en reell risiko for å transformere genene våre permanent. Det er også muligheten,
ved å modifisere nukleinsyrene i eggene våre eller sædcellene
disse genetiske endringene for barna våre. Folk som fremmer disse
genterapier, falsk kalt "vaksiner" er trollmannens lærlinger og tar
franskmennene og mer generelt innbyggerne i verden, for marsvin . Vi vil ikke
ikke bli, som tomater eller mais transgene GMO (organismer
genetisk modifisert). En medisinsk leder fra et av farmasøytlaboratoriene
produsenter sa for noen dager siden at de håpet på en personlig beskyttende effekt,
men at man ikke skal håpe for mye på en innvirkning på overføringen av viruset, derfor på
epidemiens dynamikk. Dette er virkelig en forkledd innrømmelse av at det ikke er en vaksine. EN
full.

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

vaksinasjoner /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Professor Jacques Cohen, professor i medisin i immunvirologi, juridisk ekspert
godkjent av kassasjonsretten , sa det i et intervju datert 4. desember
2020 :109

“  Av en serie på 150 vaksiner er de første som er tilgjengelige RNA-vaksiner av
Moderna og Pfizer laboratorier: disse firmaene gikk veldig raskt fordi en vaksine av denne typen
er lett å produsere. Men dette er en helt ny løsning. Det gjør de som er i ledelsen
ikke nødvendigvis fullt ut respekterer spillereglene. Og alt dette ender med å ta noen få
risikoer. Men på inntrykk av at vaksinen er den sikre løsningen, er det en stor fare i
skynd deg på de første vaksinene. (…)

På de ledende RNA-vaksinene er det risiko for ineffektivitet eller komplikasjoner.
For øyeblikket vet vi ikke. Det er ingen bevis for deres toksisitet hos mennesker, så vel som
varigheten av antistoffene og beskyttelsen de gir. Denne første risikoen for ineffektivitet
er å se på kollektivt nivå og på individnivå Og så er det andre sjeldne risikoer for

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


er å se på kollektivt nivå og på individnivå. Og så er det andre sjeldne risikoer for
komplikasjoner fra selve vaksinasjonen.

Når det gjelder potensielle bivirkninger , bør det huskes at RNA i seg selv er en fordel
inflammatorisk   : det er blitt foreslått i behandlingen av visse sykdommer der det fungerer som
interferoninduktor eller som et adjuvans for andre vaksiner. Overlege i
Moderna som bor i USA har tatt forholdsregler for å si " vi har nei
garanterer at vaksinen vår vil være i stand til å stoppe epidemien for nå ” , men vi forteller deg
at det uansett skal tas fordi det lindrer sykdommen eller får den til å forsvinne i
flere vaksinerte enn uvaksinerte. (…)

Disse to vaksinene har i sine forsøk et kriterium for å se hvem som er syk eller ikke
pasienter, som bare er klinisk. Disse laboratoriene er lettere, slik at de kan
løp foran i pelotonet, og litt mindre lastet med skrupler og forholdsregler.
Det eneste som er sikkert er reduksjonen i alvorlige former i den vaksinerte gruppen.
Moderna indikerer at vi ikke kan vite hvor lenge beskyttelsen varer eller om denne vaksinen
redusere eller ikke viral sirkulasjon . Uansett hva som er teoretisk, vil den eneste dommeren være det
klinisk og i løpet av 4 til 5 måneder, når oppfølgingen av den vaksinerte vil ha gått fra laboratorieprodusenten til
i hele det medisinske miljøet, vil vi være fiksert på mulige bivirkninger. "
Når det gjelder andre vaksinealternativer:

"  Den kinesiske vaksinen er utvilsomt tryggere fordi den mest beviste: den er kopien av vaksinen
antipolio des années 50. Il est diffusé largement en Chine par deux firmes et commence à être
exporté. Ils nous en vendraient pour peu qu’on le leur demande…. La vaccination doit
commencer, par exemple, pas loin de chez nous au Maroc ces jours-ci.
En France, une PME Valneva fabrique également un vaccin à virus entier inactivé mais ce sont
les Anglais qui ont précommandé 60M de doses, et je n’ai pas entendu dans les annonces
gouvernementales, que l’on prévoyait une part de marché en France pour ce vaccin qui, à
tout prendre, me paraît plus sûr que les deux autres Moderna et Pfizer retenus par le
gouvernement français.
Il y a aussi Sanofi qui s’est allié avec un autre grand, GSK, pour faire un vaccin et MSD associé
på Institut-Pasteur som utvilsomt vil være klar i juni for en verdensomspennende distribusjon: de vet
gjøre. Dette er en annen prosess fra de ledende vaksinene. Disse laboratoriene har
valgte å si, " vi gjør ikke slik i en nødssituasjon, vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det, vi holder
veldig store markeder. Vi vil knuse med vår produksjonskraft de som har løpt
for raskt hvis de ikke har perfekte resultater ”, og statistisk sett er det lite sannsynlig at
resultatene fra de første partiene i løpet er perfekte. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Når det gjelder regjeringens strategi:

“For politikere, ettersom den økonomiske situasjonen er ulykke, er begrunnelsen det
si: “vi vet ikke så godt, så vi tar de som kommer på toppen”. Vi forhåndsreserverer
mange doser vaksiner. Den franske regjeringen stolte utelukkende på
anbefaler de 2 RNA-vaksinene : Gallisk hane legger alle eggene i samme kurv. På
mindre til juni 2021. ”(…)

Når det gjelder sannsynligheten for at en vaksine kan stoppe epidemien :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Når det gjelder sannsynligheten for at en vaksine kan stoppe epidemien :

“Du bør ikke forestille deg at vaksinen vil løse alt dette de første dagene i 2021. Jeger ikke engang overbevist om at vaksinen, uansett hva den måtte være, i en slik skala er i stand
potensielt stammer epidemien ” .

- Bivirkninger som hittil er kjent med hensyn til Pfizer & BioNTech-vaksinen:

I en rapport datert 10 desember 2020 , Food and Drug Administration (FDA) lister110

de potensielle bivirkningene av Pfizer & BioNTech-vaksinen:

- Guillain-Barré syndrom
- Akutt spredt encefalomyelitt
- Myélite på tvers
- Encefalitt / myelitt / encefalomyelitt /
- Meningoencefalitt / hjernehinnebetennelse /
- encefalopati
- Kramper / kriser
- hjerneslag
- Narkolepsi og katapleksi
- Anafylaksi
- Akutt hjerteinfarkt
- Myokarditt / péricarditt
- Autoimmun sykdom
- Døden
- spontanabort
- Andre akutte demyeliniserende sykdommer
- Ikke-anafylaktiske allergiske reaksjoner
- Trombocytopeni
- Spredt intravaskulær koagulasjon
- Venøs tromboembolisme
- Artritt og artralgi / leddsmerter
- Kawasaki sykdom
- Multisystemisk inflammatorisk syndrom hos barn
- Sykdom forsterket av vaksinen 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

død / #
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-mort/%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-mort/%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-mort/%23#


- Spesielt punkt om vaksinering av barn eller studenter i utdanningsinstitusjoner:

Når det gjelder mulig etablering, av Kunnskapsdepartementet og departementet for
Helse i fellesskap, en obligatorisk vaksinasjonskampanje i skolene
og videregående skoler, vil vi huske at dette ikke er autorisert ved lov, a fortiori i tilfelle at
juridisk representant ga ikke sitt samtykke. 
 
Faktisk, innenfor rammen av diskusjonene ved førstebehandlingen før Senatet, om lovforslaget
nr. 1481 for en tillitsskole (lov utgitt nr. 2019-791 av 26. juli 2019),
regjeringen fremmet endring nr. 508 om endring av artikkel 16 ter i lovforslaget (artikkel111

siste 53) formulert som følger:
 
"Artikkel L. 541-1 i utdanningsloven suppleres med to avsnitt med følgende ordlyd:

Nasjonale utdanningsleger kan foreskrive diagnostiske prosedyrer og, som en
forebyggende, helseprodukter. I et dekret fastsettes listen og reseptbetingelsene for disse
helseprosedyrer og produkter. Disse handlingene og produktene refunderes av forsikringsfondene
sykdom under dekningsbetingelsene som følger av trygdekoden.
“  Sykepleiere i utdanningen kan administrere til elever eller studenter
legemidler som ikke er reseptpliktig. Unntaksvis og i
nødprotokoller, kan de administrere legemidler som er underlagt
obligatorisk resept. Et dekret bestemmer vilkårene for anvendelse av
dette avsnittet og oppretter lister over legemidler som er underlagt og ikke er reseptbelagt
obligatorisk som sykepleierne i den nasjonale utdanningen kan administrere til elevene og
studenter. "

Under diskusjonsøkten 17. mai 2019 i Senatet begrunner utdanningsministeren
spesielt denne modifikasjonen som følger, ved å gjenta presentasjonen av endringen :  112

“  Mr. Jean-Michel Blanquer, minister. Denne endringen har et dobbelt formål.
Først og fremst tar det opp artikkel 16 ter, innført i komiteen, ved å legge til
redaksjonelle forbedringer, for å tydeliggjøre rammene for resepter fra leger
nasjonal utdannelse av visse helseprosedyrer og produkter.
(…)
Handlingene det gjelder vil være forebyggende handlinger eller produkter, for eksempel en balanse
logoped eller ortoptisk, en vaksine , prevensjon. Et dekret vil spesifisere listen.
(…)
Formålet med andre ledd i endringen er å sikre administrasjonen lovlig
til elever eller studenter, av sykepleiere i den nasjonale utdanningen, av medisiner som ikke er
underlagt obligatorisk resept, og listen vil bli fastlagt ved dekret.
Utført med mindre annet er angitt av en lege eller verge for barnet ,
Overvåket administrering av visse medisiner gir rask retur til klassen eller
gjør det mulig å avlaste eleven mens du venter på en tilpasset omsorg.
(…)
Til slutt sikrer dette avsnittet administrasjon av sykepleiere i utdanning lovlig
nasjonale medisiner som er underlagt obligatorisk resept innen rammen av
protokoller, særlig nasjonal omsorg og beredskapsprotokoll utviklet av
Departementet for nasjonal utdanning med helsedepartementet.
Dermed har denne endringen en tendens til å sikre disse viktige daglige aktivitetene for
studenters helse og utdanning, samtidig som man respekterer retten til å motsette seg den
åpenbart de juridiske representantene for barnet . Det er derfor en pragmatisk endring ”.

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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Side 51

Imidlertid ble artikkel 16 ter i nevnte lovforslag, som ble den siste artikkelen 53, sensurert av rådet.
konstitusjonelle, ved beslutning nr. 2019-787 DC av 25. juli 2019 (avsnitt 13 til 15 ) , som 113

være grunnlovsstridig gitt at denne artikkelen da ikke var relatert, til og med
indirekte, med bestemmelsene i lovforslaget opprinnelig lagt til kontoret til
Landsmøtet.

Vi konkluderer derfor med at nasjonale utdanningsleger og sykepleiere ikke kan
ingen tilfeller lovlig å administrere en vaksine til elever eller studenter, enten med eller uten
samtykke fra deres verge.

De kan under ingen omstendigheter utføre medisinske handlinger som PCR-tester på studenter eller
studenter i motsetning til hva noen rektorater ser ut til å angi med posten
nylig.

***

Derfor, når du prøver å få doser av vaksine, som sannsynligvis vil skape en
fare for franske borgere og ved å gjøre dem obligatoriske for alle, om bare av terror
og frykt når medisinsk behandling eksisterer og er tilstrekkelig til å kurere sykdommen
covid-19, kan den utøvende være skyldig i en terrorhandling og forbrytelser mot menneskeheten.
Den utøvende kan være skyldig i å true personen og andres helse.

Ofrene kunne også søke vaksinerende lege for mislighold
informasjon, brudd på artikkel 39 i Code of Medical Ethics og anvendelse av artikler
Straffeloven 223-1 og 223-8.

***

KONKLUSJON (I):

Disse handlingene som helhet kvalifiserer som terrorhandlinger begått i en organisert gjeng og
forbrytelse mot menneskeheten.

Disse handlingene blir fordømt av straffeloven og som fastsatt i straffeloven artikkel 422-6 og
straffeloven artikkel 213-1 og 213-3, bortsett fra straffene som er gitt for hver av opptellingene
tiltale (livsvarig fengsel), de som er skyldige i å begå handlinger av
terrorisme og forbrytelser mot menneskeheten vil bli beslaglagt.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. UNTSKYTTELSE AV TERRORISME MEDIA OG VITENSKAPER
I KONFLIKT AV INTERESSER

• Gjeldende prinsipper:

Straffeloven artikkel 421-2-5 :

"  Det faktum å direkte provosere terrorhandlinger eller å lage
å rettferdiggjøre disse handlingene straffes med fem års fengsel og en bot på € 75.000.
Straffen økes til syv års fengsel og en bot på € 100.000 når
fakta ble begått ved hjelp av en online offentlig kommunikasjonstjeneste.

Når handlingene blir begått gjennom den skriftlige eller audiovisuelle pressen eller
kommunikasjon til publikum online, de spesifikke bestemmelsene i lovene som styrer disse
saker gjelder når det gjelder fastsettelse av ansvarlige personer ”.

Artikkel R4113-110 i folkehelsekoden :

Informere publikum om eksistensen av direkte eller indirekte koblinger mellom fagpersoner
helse og selskaper eller virksomheter nevnt i artikkel L. 4113-13 (av
selskaper og virksomheter som produserer eller driver helseprodukter eller med
konsulentorganisasjoner som arbeider med disse produktene) blir laget i anledning presentasjonen
av denne profesjonelle, enten skriftlig når det er en artikkel beregnet for den trykte pressen
eller lagt ut på internett, enten skriftlig eller muntlig i begynnelsen av talen, når
er en offentlig begivenhet eller en kommunikasjon laget for pressen
audiovisuelt.

Artikkel L4113-13 i folkehelseloven:

"Medlemmer av medisinske yrker som har bånd til virksomheter og
virksomheter som produserer eller driver helseprodukter eller med helseorganisasjoner
råd om disse produktene er nødvendige for å gjøre disse lenkene kjent for publikum når
uttrykke seg på de nevnte produktene under en offentlig begivenhet, en undervisning
universitet eller en handling med etterutdanning eller terapeutisk utdanning, i
skriftlig eller audiovisuell presse eller av en hvilken som helst skriftlig eller elektronisk publikasjon

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


skriftlig eller audiovisuell presse eller av en hvilken som helst skriftlig eller elektronisk publikasjon.
Vilkårene for anvendelse av denne artikkelen er fastlagt ved dekret fra statsrådet.

Brudd på reglene nevnt i avsnittet ovenfor er straffbare.
uttalt av den kompetente profesjonelle ordren ". 

V.DAR Side på52 66

Side 53

• Anvendelse på fakta:

Vanlige medier har vært medvirkende til å spre terror og frykt i
Fransk befolkning.
De oppmuntret og samarbeidet dermed i handlingene og tiltakene som ble tatt. De kan holdes til
ansvarlig . 114

Leger og andre forskere, som bidro til terroren uten å avsløre deres konflikter
interesser i media (lobbyister fra farmasøytiske selskaper) kan legitimt være
holdt ansvarlig.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. Mishandling og tortur / behandling
MENNESKELIG MOT BARN: KRIMINALITET MOT
MENNESKET

• Prinsipper som er gjeldende i straffeloven for handlinger av fysisk vold og / eller
psykologisk:

Fysisk vold:
Fysisk vold er bruk av makt eller vold mot et barn,
slik at han er skadet eller sannsynligvis blir skadet: slå, bite, brenne, forgiftning, doping eller
oppmuntre til inntak av farlige stoffer (alkohol, tobakk, narkotika osv.), kveles , kveles ,
rist, kast, druk ... Vold mot barn trenger ikke være
vanlig eller gjentatt for å falle innenfor lovens virkeområde.

Vold mot barn straffes hardt ved lov.

Enhver administrativ myndighet som støtter de aktuelle helsetiltakene, vil sannsynligvis se dette
ansvar engasjert.

Hva lo jeg si 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


Offer under 15 år
Vold (vanlig eller isolert) mot en mindreårig under 15 år begått av sin far, hans
mor, besteforeldrene eller noen som har myndighet over ham blir straffet til:

• 30 år i fengsel da de resulterte i offerets død;
• 20 års fengsel da de resulterte i permanent funksjonshemming;
• 10 års fengsel og en bot på 150.000 € når de er årsaken til alvorlige skader;
• 5 års fengsel og en bot på € 75.000 når skadene er mindre alvorlige.

Offer over 15 år
Vold (vanlig eller isolert) begått på en mindreårig over 15 år av sin far eller
mor blir straffet til:

• 15 år i fengsel da de resulterte i permanent uførhet;
• 5 års fengsel og en bot på € 75.000 når de er årsaken til alvorlige skader;
• 3 års fengsel og en bot på € 45.000 når skadene er mindre alvorlige.

Psykologisk vold:
Psykologisk vold er aldri triviell, a fortiori når offeret er barn.
Følelsesmessig og relasjonell sikkerhet er blant de grunnleggende behovene til barnet .

Hva loven sier
Straffeloven straffer vold av enhver art, og straffer den med samme straffer.
forstått om det er psykologisk vold.

Konsekvensene for ofrene:
Misbruk har alltid alvorlige konsekvenser for barna som er ofre for det.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Bivirkningene av mishandling er ikke bare fysiske: arr eller smerter, lidelser
sensoriske, søvnforstyrrelser, kapasitetstap, varig forverring av helsen, funksjonshemning,
til og med for tidlig død. Faktisk virkningen av misbruk på hjernen, på psykologi og på
barns utvikling er mye dokumentert, med fagpersoner som går så langt som å snakke om
psyko-traumer.

Misbruk kan skape vanskeligheter i forholdet, sinne, angst eller
fremdeles i nød. I alle tilfeller kan dette stresset ha skadelige effekter på helsen:

• "Forstyrrelse av hjernens utvikling, spesielt i informasjonsbehandling,
øke risikoen for forstyrrelser i oppmerksomhet, følelser, kognisjon og
oppførsel,

• endret utvikling av det biologiske stresshåndteringssystemet, noe som genererer en risiko
økt angst, depresjon og kardiovaskulære problemer, samt andre problemer
helse i voksen alder,

• betydelig risiko for emosjonelle og mellommenneskelige vanskeligheter, inkludert høye nivåer
negativitet, dårlig impulskontroll og personlighetsforstyrrelser knyttet til

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/


g , g p g p g y y
lav motivasjon, selvtillit og selvsikkerhet,

• dårlige læringsevner og akademiske prestasjoner, inkludert underskudd i
funksjoner av utførelse og regulering av oppmerksomhet, lav IQ, vanskeligheter med å lese
og et lavt utdanningsnivå. "

Jo yngre barnet er, jo mer avhengig er det av omgivelsene. Dermed uaktsomhet
begått tidlig i livet kan ha svært alvorlige konsekvenser for utviklingen av
barnet.

• Prinsipper som er gjeldende i strafferetten i forhold til forbrytelser mot menneskeheten:

Straffeloven artikkel 211-1 (forbrytelser mot menneskeheten - folkemord):

"Konstituerer et folkemord det faktum, i gjennomføring av en samordnet plan som har en tendens til total ødeleggelse
eller delvis av en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe, eller av en gruppe bestemt til å
på grunnlag av ethvert annet vilkårlig kriterium, å begå eller få begått, mot
medlemmer av denne gruppen, en av følgende handlinger: 
- forsettlig skade på livet; 
- alvorlig skade på fysisk eller mental integritet; 
- underkastelse av eksistensbetingelser som sannsynligvis vil resultere i total eller delvis ødeleggelse
av gruppen; 
(…) 
- tvangsoverføring av barn. 
Folkemord blir straffet med livsvarig fengsel. 
De to første avsnittene i artikkel 132-23 som gjelder sikkerhetsperioden, gjelder for
kriminalitet fastsatt i denne artikkelen ”.

Straffeloven artikkel 212-1 (forbrytelser mot menneskeheten - folkemord):

"Også utgjør en forbrytelse mot menneskeheten og straffes med kriminell fengsel.
evigheten en av følgende handlinger begått i gjennomføringen av en samordnet plan mot en
sivil befolkningsgruppe i sammenheng med et utbredt eller systematisk angrep:

V.DAR Side på55 66

Side 56

1 ° Frivillig angrep på livet ;
(…)
4 ° utvisning eller tvangsoverføring av befolkning;
5 ° Fengsel eller annen form for alvorlig fratakelse av fysisk frihet
brudd på grunnleggende bestemmelser i folkeretten;
6 ° tortur;
(…)
11 ° Andre umenneskelige handlinger av lignende karakter som med vilje forårsaker store
lidelse eller alvorlig skade på fysisk eller mental integritet.
De to første avsnittene i artikkel 132-23 som gjelder sikkerhetsperioden, gjelder for

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/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


forbrytelser fastsatt i denne artikkelen ”.

• Prinsipper som er gjeldende i folkeretten:

Den artikkel 3 i konvensjonen om menneskerettigheter og grunnleggende friheter
(Roma 4. november 1950 og protokoller nr. 11 og 14) forbyr stater å utøve tortur, eller
underkaste en person under deres jurisdiksjon umenneskelig behandling eller straff, eller
nedverdigende. Dette er en av de få bestemmelsene i konvensjonen som ikke inkluderer
unntak.

"Artikkel 3 - Forbud mot tortur
Ingen kan bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. "

Avsnitt 15 er til tross for klausul. Det gir de kontraherende stater muligheten i tilfelle
eksepsjonelle omstendigheter, for å begrense, på en begrenset og overvåket måte, fra deres forpliktelse til
garantere visse rettigheter og friheter beskyttet av konvensjonen.

Artikkel 15 § 2 beskytter imidlertid visse rettigheter mot anvendelse av unntak. I følge
ordlyden i denne bestemmelsen er disse rettighetene garantert av: Artikkel 2 (rett til liv), unntatt i tilfelle
død som følge av lovlige krigshandlinger; artikkel 3 (forbud mot tortur og
behandlinger); Artikkel 4 § 1 (forbud mot slaveri og tvangsarbeid); og artikkel 7 (ingen straff
uten lov).

"Artikkel 15 - Unntak i tilfelle unntakstilstand

1. I tilfelle krig eller i tilfelle en annen offentlig nødsituasjon som truer nasjonens liv,
Kontraherende part kan treffe tiltak som fraviker forpliktelsene fastsatt av
denne konvensjonen, i den grad situasjonen krever det og under forutsetning av at disse
tiltak er ikke i strid med andre forpliktelser som følger av loven
internasjonal.

2 Den foregående bestemmelsen tillater ikke noe unntak fra artikkel 2, unntatt i tilfelle
død som følge av lovlige krigshandlinger, og artikkel 3, 4 (avsnitt 1)   og 7.

3. Enhver høy kontraherende part som utøver denne unntaksretten, skal ha generalsekretæren
av Europarådet fullstendig informert om tiltakene og årsakene til dem
inspirert. Den må også informere generalsekretæren for Europarådet om datoen
som disse tiltakene har opphørt å være i kraft, og konvensjonens bestemmelser
motta full søknad igjen ".
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I tillegg ble barnekonvensjonen vedtatt av generalforsamlingen i
FN 20. november 1989 og undertegnet av Frankrike 26. januar 1990 . Parlamentet, av 116

en lov av 2. juli 1990, godkjente ratifikasjonen som fant sted 7. august



1990. I samsvar med artikkel 49 i konvensjonen trådte den i kraft i Frankrike den 6
September 1990.

• Som minnet om rundskriv nr. 2014-088 av 9. juli 2014 om interne forskrifter
avdelingstype offentlige barnehager og barneskoler (BO de l'Education
Nasjonalt nr. 28 av 10. juli 2014) , artikkel 28 i konvensjonen om rettighetene til117

barnet sørger for at:

"Partene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at disiplinen
skolen brukes på en måte som er forenelig med barnets verdighet som et vesen
menneskelig og i samsvar med denne konvensjonen ”.

Følgelig må skolens interne regler spesifisere at "enhver kroppsstraff eller
ydmykende behandling er strengt forbudt ”.

Studentene skal beskyttes mot nedverdigende ord eller oppførsel og respekteres i
deres egenart. I tillegg må de ha nytte av garantier for beskyttelse mot vold
fysisk eller moralsk (...) ".

• Artikkel 36 i barnekonvensjonen sier at:

"Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnyttelse som er til skade for
ethvert aspekt av hans velvære ”.

• Artikkel 37 i barnekonvensjonen sier at:

“  Partene skal sørge for at:
a - Intet barn skal utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller
nedverdigende ”(…).

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) “Misbruk av barn inkluderer alt
former for fysisk og / eller emosjonell overgrep, seksuelt misbruk, forsømmelse eller
uaktsom behandling, eller kommersiell eller annen utnyttelse, forårsaker faktisk skade eller
potensiale for barnets helse, overlevelse, utvikling eller verdighet i sammenhengen
av et forhold av ansvar, tillit eller makt . " 118

• Anvendelse på fakta:

Forpliktelsen til å bruke maske ble pålagt barn ved artikkel 36 i dekret nr. 2020-1310 av
29. oktober 2020 foreskriver de generelle tiltakene som er nødvendige for å håndtere epidemien i
COVID-19 som en del av helsetilstanden, så vel som ved helseprotokollen av 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

er-barn-misbruk-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Oktober 2020 om anbefalinger, utstedt av Ministry of National Education and
Ungdom.

Dette tiltaket fører til gjennomføring av overgrep og ydmykelse mot barn
fra Frankrike av følgende grunner:

- The French Pediatric Society, ved en pressemelding datert 27. august 2020, bekrefter at: 120

"  Vår kunnskap om dette viruset har blitt mye bedre, selv om det vedvarer
usikkerhet. Det er nå enighet om at barn, og spesielt de av
mindre enn 10 år, ikke bidra vesentlig til overføring av COVID19. De
Overføring mellom barn, eller fra barn til voksne, er svært sjelden. Det er den voksne
som er den vanligste senderen av denne infeksjonen. Det er også veldig
sannsynlig at et barn som utsettes for en forurensende sak vil bli mindre smittet enn en voksen:
forskjellige rapporterte undersøkelser viser en mye lavere infeksjonsrate hos barn,
sammenlignet med det som er observert hos voksne.
Til slutt bør det huskes at selv om de blir smittet, er barn ofte
asymptomatisk.
Barninfeksjoner som krever sykehusinnleggelse er sjeldne, og utgjør 1% av
alle sykehusinnleggelser knyttet til COVID19 ”.

- WHO og UNICEF betinger den mulige avgjørelsen om å pålegge masken fra 6 år til
flere faktorer (kumulative forhold ) : 121

Disse organisasjonene anbefaler faktisk at beslutningen om å bruke en maske til
barn i alderen 6 til 11 år er basert på følgende faktorer:

• En høy overføring i området der barnet bor
• Den barnets evne til å bruke en maske riktig og trygt.
• Tilgang til masker, samt muligheten for å vaske dem eller erstatte dem i noen

sammenhenger (som skoler og barnepass)
• En skikkelig tilsyn av voksne og instruksjonene gitt til barnet i havnen og

sikker fjerning av masker
• Potensiell innvirkning av bruk av masker på læring og utvikling

psykososial, i samråd med lærere, foreldre / omsorgspersoner og / eller tilbydere
Helse

• Barnets spesifikke sammenhenger eller interaksjoner med andre mennesker
med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom, som eldre
og de med andre eksisterende forhold

- Ifølge mange eksperter fører bruk av maske til : 122

‣ Nød og fobi, psykologisk forstyrrelse,
‣ Utviklingsforstyrrelse (kognitive svikt), 
‣ Svekket immunforsvar, 
‣ Redusert oksygenering av hjernen og kroppen som helhet, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/121

qa-barn-og-masker-relatert-til-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Utvikling av dermatologiske sykdommer, 
‣ Økt sårbarhet fra bakterier, virus, sopp, stafylokokker

sannsynligvis å være inneholdt i feil brukte masker,
‣ Økt nærvær av stress hormon i blodet . 123

Bortsett fra plikten til å bruke maske, det faktum at de har påtvunget familier i Frankrike terror
og å ha isolert barna fra sine slektninger, ved å innpode dem ideen om at de er en fare for deres
familie og en helt kriminell prosess, som sannsynligvis vil etterlate alvorlige psykologiske konsekvenser.

KONKLUSJON (III) :

Mishandling og ydmykelse som er forbudt i straffeloven, er faktisk begått mot
barn fra Frankrike.
Handlinger som kvalifiserer som en forbrytelse mot menneskeheten, og som påvirker det fysiske, mentale og
barns moralske og mer generelt til deres velvære ble begått i Frankrike.

Ved en midlertidig pålegg, utstedt 3. desember 2020 (nr. 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), statsrådet
anser at bruk av en maske som er obligatorisk for barn fra 6 år ikke påvirker
barnas beste.

Denne avgjørelsen ble tatt uten instruksjon, uten formidling av foreldrenes forespørsler til
regjeringen, uten høring.

For statsrådet:

“Hvis foreldre hevder at masken sannsynligvis vil fremme læringsvansker,
denne omstendigheten kan ikke sees på som uforholdsmessig stor innvirkning på
barnet, med tanke på at det er veldig nylig å implementere det .

Forespørslene angir risikoen som bruk av maske vil skape for helsen til barnet. HCSP
bemerker for sin del, (..) at det ikke er noen reell kontraindikasjon for å bruke maske hos barn
over tre år. Han anslår at risikoen for hyperkapni forårsaket av langvarig bruk av en maske
ser ut til å ikke ha noen respiratoriske eller nevrologiske konsekvenser, og at hvis, hos barn med
alvorlig respiratorisk patologi, kan økt pustearbeid gjennom masken føre til
ubehag, utsetter deres helsetilstand dem for alvorlige former for Covid-19 og bruk av maske er en
viktige tiltak for å beskytte dem.  "

***

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
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
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


Oppdatert 19. desember 2020

Kan ikke reproduseres eller sendes uten
forhåndsgodkjenning fra forfatteren.

Me Virginie de Araujo-Recchia
Advokat 

Dr Eugen Janzen, barnelege: utførte medisinske diagnoser med blodprøver (studie123

12.12.2020).
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VEDLEGG 1 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VEDLEGG 2

Uttalelse av Harvey A. Risch, MD, PhD professor i epidemiologi, School of Public Health of
Yale

Senatorer og kolleger: Takk for at du organiserte denne høringen. Vi forstår alle sykdommen
endemisk som vi står overfor, at vi må møte den front på og ikke
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

é l iè li d é é l dé i C ' t i d



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
double aveugle, et le second est un essai non randomisé mais toujours contrôlé. Vous avez entendu
diverses personnalités gouvernementales et scientifiques dire que les essais contrôlés randomisés
constituent la forme de preuve la plus solide. Nombre de ces personnes ont également affirmé que les
essais randomisés constituent la seule forme de preuve digne de confiance. Il y a du vrai dans ces
affirmations, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Nous savons par exemple que la grande
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majorité des médicaments utilisés pour traiter les maladies cardiaques ont été établis à l'aide d'essais
non randomisés. Les médicaments hypocholestérolémiants étaient largement utilisés avant même que
des essais randomisés ne soient réalisés. L'azithromycine, l'antibiotique le plus couramment utilisé
chez les enfants, n'a pas été établi par des essais randomisés. L'idée que seuls les essais randomisés
fournissent des preuves fiables est une notion simpliste qui peut sembler bonne en théorie, mais la
comparaison entre les essais randomisés et non randomisés est quelque chose qui a en fait été
largement étudié dans la littérature médicale. Je suis épidémiologiste parce que, même si j'aime les
théories biologiques, je les développe tout le temps pour étudier le fonctionnement de la nature, mais
c'est à partir des données empiriques humaines que nous apprenons comment fonctionne
effectivement la nature.

Et nous disposons d'énormes quantités de données empiriques pour montrer que les essais
randomisés et les essais non randomisés correspondants donnent les mêmes réponses. Le Dr Tom
Frieden, ancien directeur du CDC, a écrit en 2017 un long essai dans le New England Journal of
Medicine montrant que les essais non randomisés peuvent fournir des preuves tout à fait
convaincantes, en particulier lorsqu'ils sont réalisés avec soin pour expliquer les raisons pour
lesquelles les patients ont reçu les médicaments et, surtout, lorsque les circonstances sont telles que
le coût de l'attente des essais randomisés implique une maladie et une mortalité importantes comme
celles que nous avons connues cette année. Mais l'essai du Dr Frieden, bien qu’il fasse autorité, ne
fournit que des instantanés des preuves empiriques de ses observations. Les véritables preuves
proviennent d'une méta-analyse réalisée par le Consortium de la Bibliothèque Cochrane, une



Britisk internasjonal organisasjon ble dannet for å organisere resultatene av medisinsk forskning
for å legge til rette for bevisbaserte valg om helseintervensjoner. De
Cochrane-forskere så på hva det innebærer titusenvis av sammenligninger mellom
randomiserte studier og deres ikke-randomiserte kolleger og fant at begge typer
studier kom til nesten identiske konklusjoner. Dette er et virkelig bevis på at det gode
ikke-randomiserte studier har like viktige bevis som forsøkene
randomisert. Store mengder konsistent empirisk bevis er bevis, ikke
plausible, men forenklede antagelser, uansett hvem som sier dem.

Så hva fant jeg ut om tidlig bruk av hydroksyklorokin hos pasienter
høyrisiko-polikliniske pasienter? Det første er at hydroksyklorokin er ekstremt trygt.
Sunn fornuft forteller oss at et stoff som har blitt brukt trygt i 65 år av hundrevis av
millioner av mennesker i titalls milliarder doser over hele verden, foreskrevet uten
rutinemessig screening elektrokardiogram, administrert til voksne, barn, kvinner
gravide og ammende mødre, bør være trygge når de brukes i den første replikasjonsfasen
virussykdom som på dette stadiet ligner på forkjølelse eller influensa. Faktisk en studie
utført av forskere ved University of Oxford viste at i 14 store databaser
internasjonale medisinske journaler over eldre pasienter med revmatoid artritt, nr
signifikant forskjell ble observert i dødelighet av alle årsaker hos pasienter
som har eller ikke har brukt hydroksyklorokin. Oxford-etterforskere undersøkte også
hjerterytmeforstyrrelser og fant ingen økning for brukerne
av hydroksyklorokin. Denne økningen er observert hos mer enn 900 000 brukere
av hydroksyklorokin. Dette spørsmålet er diskutert i detalj i artikkelen min publisert i
American Journal of Epidemiology i mai. I dag la FDA ut 1. juli på sitt nettsted
en advarsel om bruk av hydroksyklorokin hos ambulerende pasienter,
men vi kan diskutere det senere; FDA har ikke hatt systematiske bevis i
polikliniske pasienter og feilaktig ekstrapolert fra pasienter til polikliniske pasienter, noe som resulterer i
som jeg sa tidligere ikke var gyldig.

Om studier av tidlig bruk av hydroksyklorokin hos ambulerende pasienter
med høy risiko viste hver av dem, og det er nå syv, betydelig fordel:
636 polikliniske pasienter i São Paulo, Brasil; 199 pasienter på klinikk i Marseille, Frankrike; 717
pasienter gjennom et stort nettverk av HMO i Brasil; 226 pasienter i aldershjem i Marseille;
1 247 polikliniske pasienter i New Jersey; 100 pasienter i langtidsinstitusjoner
i Andorra (mellom Frankrike og Spania); og 7892 pasienter over Saudi-Arabia. Alle disse
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studier fokuserer på tidlig behandling av høyrisiko-polikliniske pasienter, og alle har vist
en reduksjon på sykehusinnleggelser eller dødsfall på omtrent 50% eller mer. Den saudiske studien var en
nasjonal studie og viste en femdoblet reduksjon i dødelighet for hydroksyklorokin pluss
sink kontra sink alene. Det ble ikke rapportert om en eneste dødelig hjertearytmi blant disse
tusenvis av pasienter, som kan tilskrives hydroksyklorokin. Dette er ikke-randomiserte studier, men
kontroller som er publisert.

Nå vet vi også at alle polikliniske randomiserte kontrollerte studier av dette
år sammen viser en statistisk signifikant fordel. Disse seks studiene dekket
vanligvis hos mye yngre pasienter, hvorav bare en brøkdel hadde høy risiko,
slik at de hver for seg hadde for få sykehusinnleggelser eller dødsfall til å være
Statistisk signifikant. Men de foreslo alle lavere risiko ved bruk av
hydroksyklorokin, og når de ble analysert sammen i en metaanalyse, som min
kollegaer og jeg fant at denne lavere risikoen var statistisk signifikant i



kollegaer og jeg fant at denne lavere risikoen var statistisk signifikant i
alle studier.

Vi har tilbrakt de siste seks månedene med formell regjeringspolitikk og
advarsel mot tidlig poliklinisk behandling, med betydelige investeringer
regjeringen i vaksiner og dyre nye behandlinger som ennå ikke har vært
bevist og nesten ingen støtte for billige, men nyttige medisiner, og en kvart million
Amerikanere har dødd av denne feiladministrerte tilnærmingen. Selv med lovende nye vaksiner,
vi har praktisk talt ingen informasjon om effektiviteten hos eldre og høye
risiko, der det er kjent at vaksiner mot luftveisvirus er dårlig effektive;
det vil ta flere måneder før de er allment tilgjengelige; og vi vet ikke
hvor lenge immuniteten mot vaksinen varer, eller til og med om vaksinene vil fungere
mutante stammer av viruset som øker. Som jeg har sagt mange ganger, er
bevis på fordelene med hydroksyklorokin brukt på et tidlig stadium hos pasienter
høyrisiko ambulerende omsorgssystemer er ekstremt sterke, og bevisene for skadelige effekter er like
fast. Dette beviset oppveier klart bevisene for risikoen / fordelene ved
remdesivir, monoklonale antistoffer eller det vanskelig brukbare bamlanivimab som FDA har
godkjent for autorisasjoner for nødbruk, samtidig som den nekter brukstillatelse
akutt hydroksyklorokin. Denne flagrante dobbeltstandarden for hydroksyklorokin må være
umiddelbart veltet og anmodningen om godkjenning av nødbruk godkjent. Dette er hvordan
at vi vil legge ut på veien til tidlig poliklinisk behandling og redusert
betydelig dødelighet. Takk skal du ha.
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VEDLEGG 3

Coronavirus på Sicilia, falsk diagnose. Codacons fordømmer:
"Uvaliderte prøver uten diagnostisk verdi".

SICILY - En pressemelding kommer direkte fra Codacons, og vi publiserer den i sin helhet her-
nedenfor, som belyser et spørsmål fordømt av noen anerkjente forskere
internasjonal. "Covid-19-prøvene er ikke validert og har ingen diagnostisk verdi".

“Dataene som ligger til grunn for Covid-19 nødproklamasjoner kan være helt upålitelige.
Diagnose av Covid-19 ved bruk av 78 forskjellige vattpinner, hvorav ingen er validert, evaluert og autorisert
på forhånd, og hvis upålitelighet til og med er sertifisert av EU-kommisjonen og instituttet
høyere helse.

Dette ble rapportert av Codacons og den italienske foreningen for pasientrettigheter - artikkel 32, med
en klage inngitt til ni statsadvokater på Sicilia (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani og Messina), og ber om tilstrekkelig etterforskning for svindelbrudd,
grovt svindel for å skaffe offentlige midler, falsk ideologi og drap.

Med en felles uttalelse, dr. Fabio Franchi Medico, spesialist i smittsomme sykdommer i virologi, Dr.
Antonietta Gatti, ekspertforsker i nanopatologi, Dr. Stefano Montanari, farmasøyt, forsker
forsker og nanopatolog, og prof. Stefano Scoglio, forsker-kandidat til Nobelprisen
of Medicine 2018, alt i sin egenskap av eksperter og vitenskapelige forskere, med henvisning til bruken
såkalte Covid-19-tester (som er i sentrum for den nåværende styringen av unntakstilstanden knyttet til det kjente problemet
av Covid-19), fant at testresultatene er helt upålitelige og at "fortsetter å
bruke tester for å skaffe data for å bestemme erklæringer om unntakstilstand,
individuelle eller kollektive karantene, og å innføre begrensninger og nedleggelser, fra skoler til
bedrifter og familier, er praktisk talt uten vitenskapelig grunnlag.

Spesielt, ifølge professor Stefano Scoglio, som koordinerte undersøkelsen og gjennomførte studien, "testene
Covid-19 produserer opptil 95% av falske positive: sertifisert av Higher Institute of Health ".

Dette betyr at det hittil ikke er noen spesifikk markør for viruset, og derfor ingen standard.
slik at pålitelige prøver kan tas.

I hovedsak ville Covid-19-vattpinnen, svelget eller nesen, ikke ha noen diagnostisk verdi.

Et stort selskap kan gjemme seg bak det høye antallet (falskt) positive prøver
gjestfri. I følge ordene til den tidligere sjefen for samfunnssikkerhet Guido Bertolaso   er det ikke sykehus
ikke frata pasienter med Covid på grunn av de høye godtgjørelsene som gis til sykehusinnleggelse.

Codacons Sicilia og artikkel 32 AIDMA - italiensk pasientrettighetsforening - sier Mr. Bertolaso.
Carmelo Sardella med klagen - be derfor om sannsynlig beslag av vattpinnene
Covid-19 til stede i territoriet, for å utføre passende ekspertise på de forskjellige testene i
sirkulasjon for å verifisere gyldigheten av vattpinneinstrumentet for å diagnostisere SARS-
CoV-2, identifisere forfalskede enheter som er ulovlig markedsført, verifiser at testene er gjort
brukes på en måte som er i samsvar med den tiltenkte bruken, og for å sikre overholdelse av alle andre forhold
gyldigheten av testene ".

Newssicilia.it -   11.17.2020 (DeepL-oversettelse)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
vattpinner-ikke-validert-og-uten-diagnostisk-verdi / 615489 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VEDLEGG 4

"  Nürnberg-koden  " er en liste over ti kriterier som ligger i dommen i rettssaken mot
Nürnberg-leger (desember 1946 - august 1947)

1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. Dette betyr at personen
berørte må ha juridisk kapasitet til å samtykke; at den må plasseres i en posisjon til å trene
fri valgmakt, uten inngrep av noe makt, svindel, begrensning,
bedrag, bedrag eller andre underhåndsformer for tvang eller tvang; og at hun må
ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av hva dette innebærer, slik at
la en informert beslutning tas. Dette siste punktet krever at før du aksepterer a
positiv beslutning av testpersonen, blir den gjort kjent for ham: naturen, varigheten og
erfaring; metodene og metodene det vil bli utført på; alle ulemper og risikoer
som med rimelighet kan forventes; og konsekvensene for hans helse eller person, som
muligens kunne skje som et resultat av hans deltakelse i eksperimentet. Forpliktelsen og
ansvaret for å vurdere kvaliteten på samtykke faller på hver person som tar
initiativ fra, styrer eller jobber med opplevelsen. Det er en forpliktelse og et ansvar
personlig som ikke kan delegeres straffri;

2. Opplevelsen må være slik at den gir gunstige resultater til beste for samfunnet,
umulig å oppnå ved andre metoder eller studiemetoder, og ikke tilfeldig eller overflødig av
natur ;

3. Eksperimentet må konstrueres og baseres på en slik måte på resultatene av dyreforsøkene
og kunnskap om den naturlige historien til sykdommen eller andre problemer som studeres, at resultatene
forventet rettferdiggjøre gjennomføring av eksperimentet;

4. Eksperimentet må gjennomføres på en slik måte at all lidelse og skade unngås,
fysisk og mental, ikke nødvendig;

5. Ingen eksperimenter skal utføres når det på forhånd er grunn til å tro at død eller
deaktiverende skader vil oppstå; bortsett fra kanskje i de eksperimentene der leger
eksperimenter fungerer også som fag;

6. Risikonivået som skal tas, skal aldri overstige nivået av humanitær betydning
problem som skal løses av erfaring;

7. Tiltak må treffes og tilveiebringes midler for å beskytte testpersonen mot
hendelser, uansett hvor små, skader, svakhet eller død;

8. Eksperimentene skal bare utføres av vitenskapelig kvalifiserte personer. mest
høy grad av profesjonell kompetanse bør kreves gjennom hele opplevelsen, av alle disse
som leder eller deltar i det;

9. I løpet av eksperimentet må mennesket være fritt til å avslutte eksperimentet.
hvis han har nådd den fysiske eller mentale tilstanden der fortsettelsen av opplevelsen ser ut til ham



umulig;

10. I løpet av eksperimentet må forskeren som har ansvaret for det være klar til å avbryte det kl
når som helst, hvis han har blitt ledet til å tro - på utøvelse av god tro, av kompetansen til
høyt nivå og nøye vurdering som kreves av ham - bare en fortsettelse av opplevelsen
kan føre til personskade, funksjonshemning eller død.
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