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Definicja pojęć prawnych:

✓ Porządek publiczny:

We francuskim prawie administracyjnym porządek publiczny to idealne państwo społeczne charakteryzujące się „ dobrym porządkiem ,
bezpieczeństwo, zdrowie publiczne i spokój ”, moralność publiczna i godność1 2

osoba ludzka . 3

Ustala Rada Konstytucyjna, która zapewnia zgodność ustaw z blokiem konstytucyjnym
definicja porządku publicznego bardzo zbliżona do tej stosowanej od tamtej pory we francuskim prawie administracyjnym
ponad dwa stulecia: porządek publiczny obejmuje „porządek, bezpieczeństwo, zdrowie i

kój bli ”



spokój publiczny ”.

Rada Konstytucyjna opowiada się za „ ochroną godności osoby ludzkiej
każda forma zniewolenia i poniżenia ”w pierwszym akapicie preambuły
Konstytucja z 1946 r. (CC 94-343 / 344 DC ): 4

„  W następstwie zwycięstwa wolnych ludów nad reżimami, które próbowały
aby zniewolić i poniżać osobę ludzką, Francuzi ponownie to głoszą
każda istota ludzka, bez względu na rasę, religię czy światopogląd, ma prawa
niezbywalne i święte. "

Wyrok KE z 28 marca 1919 r. Regnault-Desroziers w sprawach bezpieczeństwa publicznego w sprawie wprowadzenia do gry1

Odpowiedzialność państwa za ryzyko.

Wyrok KE, 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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Zasada poszanowania godności osoby ludzkiej jest zatem częścią tej blokady
konstytucyjne (tj. wszystkie zasady i przepisy, których prawo musi przestrzegać, to
razem ma pierwszeństwo przed traktatami, konwencjami i prawem europejskim w hierarchii
norm).

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


Konkretnie, zasada godności wymaga, by posłużyć się formułą Rady Konstytucyjnej
ochrona osoby ludzkiej „przed jakąkolwiek formą zniewolenia lub poniżenia”.

Godność oznacza, że   osoba pozostaje panem swojego ciała i samego siebie, co zakłada
że nie czuje się wyobcowana ani zniewolona z powodów obcych jej.

✓ Prawo karne, definicja i doktryna polityczna:

Odnosi się do gałęzi prawa, która tłumi zachowania aspołeczne i zapewnia reakcję
społeczeństwa wobec tych zachowań.

Ponadto „pierwotna doktryna polityczna, na której oparto kodeks karny, została sformułowana w ramach art
Składnik. Opiera się na nierozerwalnym charakterze wymiarów wolności i bezpieczeństwa, które
gwarantują dobro wspólne i są gwarantowane szeregiem praw i obowiązków
władcom i rządzonym. W tym sensie Deklaracja Praw Człowieka i
Obywatel i Konstytucja z jednej strony, z drugiej Kodeks karny należy traktować jako jedno i drugie
komplementarne aspekty instytucjonalizacji porządku publicznego. Pierwszy dokonuje tego „w
pełne ”poprzez oświadczenie o podstawowych interesach i wartościach, które państwo musi zagwarantować, po drugie
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fakt „w głębi” z definicji ataków, które wymagają sankcji społecznej i
formy tego. "5



Ta obserwacja ilustruje potrzebę karania przez prawo karne za wymierzone zachowanie
w jakikolwiek sposób zakłócać porządek, bezpieczeństwo, zdrowie, spokój, moralność
publiczne, a także godność osoby ludzkiej.

✓ Podstawowe interesy Narodu:

To pojęcie odpowiada wszystkim elementom składającym się na Naród, jego integralności
terytorium i jego bezpieczeństwa, chroniąc jego populację, przyrodę, gospodarkę i
kulturalny.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategoryzacja porządku publicznego: reforma francuskiego kodeksu karnego z 1992 r. W: Genèses, 27,5

1997. str. 5-29. doi: 10.3406 / genes.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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JA. AKTY TERRORYZMU I PRZESTĘPSTWA PRZECIW LUDZKOŚCIOM:

1.1. DOBROWOLNE NARUSZENIE ŻYCIA I INTEGRALNOŚCI OSÓB:

• Zasady obowiązujące w prawie karnym przy popełnianiu czynów

terroryzm:

Art. 421-1 Kodeksu karnego (zbrodnie i występki przeciwko narodowi, państwu i pokojowi publicznemu)

Stanowią akty terroryzmu, jeśli są celowo powiązane
indywidualne lub zbiorowe przedsięwzięcie, którego celem jest poważne zakłócenie porządku publicznego
przez zastraszanie lub terror, następujące przestępstwa:

1 ° Rozmyślne ataki na życie, dobrowolne ataki na integralność osoby [Uwaga
autora: psychologicznej, fizycznej i moralnej integralności] , porwania i sekwestracji jak również
że porwanie samolotu, statku lub innego środka transportu, określonego w
księga II tego kodu;
(…) »

• Zasady obowiązujące w prawie karnym w sprawach o przestępstwa przeciwko

ludzkość:

Artykuł 211-1 Kodeksu karnego (Zbrodnie przeciwko ludzkości - Ludobójstwo):

„Stanowi to ludobójstwo w wykonaniu wspólnego planu zmierzającego do zniszczenia
całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej albo grupy
określone na podstawie dowolnego innego arbitralnego kryterium zobowiązania lub spowodowania popełnienia zobowiązania
przeciwko członkom tej grupy, jeden z następujących aktów: 
- umyślne uszkodzenie życia; 
- poważne uszkodzenie integralności fizycznej lub psychicznej; 
- poddanie się warunkom istnienia, które mogą spowodować całkowite zniszczenie lub
część grupy; 
(…) 
- przymusowe przekazywanie dzieci. 
Ludobójstwo jest karane dożywotnim więzieniem. 
Pierwsze dwa paragrafy artykułu 132-23 odnoszące się do okresu bezpieczeństwa mają zastosowanie do
przestępstwo, o którym mowa w tym artykule ”.

Artykuł 212-1 Kodeksu karnego (Zbrodnie przeciwko ludzkości - Ludobójstwo):

„Stanowi również zbrodnię przeciwko ludzkości i podlega karze pozbawienia wolności.

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


„Stanowi ównież zb odnię p zeciwko ludzkości i podlega ka ze pozbawienia wolności.
na zawsze jeden z następujących czynów popełnionych w wykonaniu uzgodnionego planu przeciwko a

grupa ludności cywilnej w kontekście rozległego lub systematycznego ataku:

1 ° dobrowolny atak na życie ;
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(…)
4 ° deportacja lub przymusowy transfer ludności;
5 ° Kara pozbawienia wolności lub inna forma poważnego pozbawienia wolności fizycznej
naruszenie podstawowych przepisów prawa międzynarodowego;
6 ° tortury;
(…)
11 ° Inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące wielkie
cierpienie lub poważne uszkodzenie integralności fizycznej lub psychicznej. 

• Zastosowanie do faktów:

✓ Decyzje sprzeczne z podstawowymi interesami Narodu i obywateli:

• Rozdział uprawnień:

Od czasu publikacji ustawy nr 2020-290 z dnia 23 marca 2020 r. Pilnie stawić czoła
podczas epidemii COVID-19 zarządzenia, dekrety, prawa rozszerzenia były
zastosowane bez żadnej mocy, która mogłaby zakwestionować charakter
niekonstytucyjność tych środków.

Widzimy to w szczególności czytając decyzję Rady
Konstytucja nr 2020-808 DC z dnia 13 listopada 2020 r. Dotycząca ustawy upoważniającej do nadania
przedłużenie stanu zagrożenia zdrowia , przez który Rada Konstytucyjna odmawia6

cenzurować wspomniane prawo, gdy:

- rząd zastosował procedurę głosowania blokowanego (art. 44, al. 3 ust
Konstytucja), uniemożliwiając tym samym przyjęcie nowelizacji zmniejszającej
zamknięcie (poprawka przyjęta podczas pierwszego głosowania),
- od początku kryzysu władza wykonawcza łamie blokadę konstytucyjną.

- Decyzje podejmowane przez kierownictwo w Radzie Obrony za zamkniętymi drzwiami, zamiast być przyjmowane
Rady Ministrów, podczas gdy obecny kryzys nie wymaga interwencji
Rada Obrony.

Dla przypomnienia Rada Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (CDSN) ”określa
wytyczne w zakresie planowania wojskowego, odstraszania, prowadzenia
operacje zewnętrzne, planowanie reakcji na poważne kryzysy,
wywiad, bezpieczeństwo gospodarcze i energetyczne, programowanie bezpieczeństwa



wewnętrzne, przyczyniając się do bezpieczeństwa narodowego i walki z terroryzmem ”(dekret nr.
2009-1657 z dnia 24 grudnia 2009 r. W sprawie Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego
oraz Sekretariat Generalny ds. Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego).

- Decyzje zatwierdzone przez Parlament dzięki posłusznej większości prezydenckiej, wg
poprzez procedury przyspieszone i system głosów zablokowanych, a tym samym zakneblowanie
głos ludzi, których zwykle przewozi Parlament. Niektórzy członkowie opozycji
opisał ten rodzaj działań jako „utajony zamach stanu”.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Powołanie Komitetu Naukowego i Komitetu Analiz, Badań i Ekspertyz
(OPIEKA):

Niektórzy członkowie mają interesujące powiązania z przemysłem farmaceutycznym, a zatem 7

nie mogą być obiektywne, jeśli chodzi o decyzje dotyczące zdrowia
obywateli ( załącznik 1 ). Ten niewybrany komitet naukowy ma zbyt duże uprawnienia
biorąc pod uwagę, że pośrednio decyduje o przyszłości Narodu.

- Podpisanie przez Francję porozumienia dotyczącego europejskiego planu naprawy , który
otwiera drzwi do integracji europejskiej, tworząc europejski budżet bez żadnego
debata polityczna nie była prowadzona we Francji. Obywatele powinni teraz spodziewać się rozszerzenia
stworzenie podatku europejskiego.

Oczywisty brak rozdziału władz jest katastrofalny dla Narodu.

• Ogólna decyzja dotycząca zamknięcia, nieproporcjonalny środek:

- Na podstawie opinii komitetu naukowego,
- Na podstawie niedokładnych prac modelowych (w tym profesora Neila8

Ferguson , brytyjski epidemiolog z wpływowego Imperial College w Londynie,9

które doprowadziły wiele krajów do powstrzymania),

Cała francuska populacja została po raz pierwszy zamknięta w okresie
okres od 17 marca do 11 maja 2020 r . 10

Jeszcze inne kraje, takie jak Szwecja, miały takie same liczby zgonów
bez środków powstrzymujących.

Żadne badanie nie pokazuje, że uwięzienie prawdopodobnie spowolni a
epidemia.

Wręcz przeciwnie, pojawiające się badania pokazują to ograniczenie

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


W ęc  p ec w e, pojaw ające s ę bada a po a ują to og a c e e
nie prowadzi do zmniejszenia szybkości transmisji Covid-19 ani do zmniejszenia

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

covid-oni-nie-robią

Vincent Pavan. Potępienie fałszywej nauki epidemiologicznej: akt oskarżenia przeciwko artykułowi „Estimating the8

ciężar SARS-CoV-2 we Francji ”: 17 badaczy z 10 instytutów nie rozumie ani prawdopodobieństw, ani
matematyki i wymyślili „ogólne równanie prawdy”, które wcześniej rozwiązali „podwójnie ślepo”
żałośnie wymyśl prezentację i popełnij samobójstwo na podstawie teorii R0. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Wstępny wydruk przesłany 15 maja 2020 r.

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

Neil Ferguson już nękał kryzys związany z H1N1 (świńską grypą) z alarmistycznymi twierdzeniami10

skłoniły państwo do podjęcia całkowicie nieproporcjonalnych środków (miliardy euro na zakup szczepionek)
z korzyścią dla laboratoriów. Istnieje sprawozdanie parlamentarne na ten temat, które nie zawiera żadnych zaleceń
wspomniany w tym czasie nie został wdrożony.
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liczba zgonów . Uczestniczy nawet, podobnie jak w Australii, we wzroście11 12

martwić się samobójstwami - . »13

Ponadto należy zauważyć, że ogólny wskaźnik śmiertelności z powodu SARS-COV2 wynosi w przybliżeniu
0,07% wszystkich grup wiekowych łącznie.

Mediana wieku zgonów Covid-19 w większości krajów zachodnich jest wyższa
w wieku 80 lat - tj. 84 lata w Szwecji i Francji (co odpowiada medianie wieku
śmierć ogólna) i tylko około 4% zmarłych nie miało
brak poważnych warunków wstępnych . 14

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby dotrzeć do potencjalnych „pacjentów”, to:
znane wszystkim lekarzom. Są to w szczególności osoby prezentujące
choroby współistniejące iw bardzo zaawansowanym wieku (przyjęto średni wiek zgonów we Francji
covid-19: 82 lata). Nie dokonano jednak rozróżnienia między zagrożonymi obywatelami a
innych obywateli w celu dostosowania środków.

Do tej pory liczba „rzekomych” zgonów bezpośrednio związanych z COVID-19 wynosi w przybliżeniu
46 000.

Przypominamy, że następujące przyczyny śmierci nigdy nie spowodowały takiego planu
nieproporcjonalny (brak zamknięcia, brak maski):

- We Francji grypa sezonowa dotyka od 2 do 8 milionów ludzi.
- Na całym świecie grypa sezonowa powoduje od 290 000 do 650 000 zgonów
rok.

W F ji id i t i l i ż ł dk i j lit d t k 300 000 ób 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


- We Francji epidemia rotawirusowego zapalenia żołądka i jelit dotyka 300 000 osób, w tym
160 000 ciężkich przypadków.

- Na całym świecie epidemia zapalenia żołądka i jelit dotyka 700 milionów ludzi i
powoduje około 800 000 zgonów rocznie, w tym 500 000 dzieci poniżej 5 roku życia.
- We Francji każdego roku 30 000 ofiar śmiertelnych jest związanych z wypadkami domowymi.
- We Francji każdego roku 80 000 zgonów jest związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

SARS-CoV i Mers-CoV pojawiły się również na terytorium Francji
przy znacznie wyższych wskaźnikach śmiertelności niż SARS-CoV2, takie środki
jak dotąd libertycydy nie zostały wdrożone.

Pomimo tej obserwacji, w październiku 2020 r. Władza wykonawcza powtórzyła, podejmując działania mające na celu ukrycie
ogień i powstrzymywanie, ignorując inteligencję zbiorową i zdolność do tego
wnikliwości znacznej większości obywateli.

https://collateralglobal.org11

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

for-310565.html

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

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

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

cotygodniowe raporty-covid-19/2020 / covid-19-week-report-week-33-final.pdf
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Wykazano jednak, że liczba przypadków wyraźnie spadła przed tą samą datą
od początku drugiego porodu. Rzeczywiście, strażacy z Marsylii monitorują tempo
koronawirusa w kanałach. W porównaniu z liczbą zanieczyszczeń
covid-19, wyniki są zgodne z wynikami uzyskanymi ze ścieków w Paryżu:
spadek cyrkulacji wirusów zaczyna się na długo przed powstrzymaniem. Ograniczenie
jest, wręcz przeciwnie, początkowo odpowiedzialny za dalszy wzrost
Szybkość cyrkulacji SARS-CoV2 . 15

 
Konsekwencje tych blokad są katastrofalne dla zdrowia,16 17

życie obywateli i gospodarka kraju, a tym samym naruszenie praw ludu:

- Naruszenie wolności osobistej i zasady ochrony godności
osoba ludzka przeciw wszelkim formom zniewolenia i poniżenia.

- Naruszenie swobody przemieszczania się / przychodzenia i wychodzenia : w tym sensie państwo jest winne
arbitralne zatrzymania obywateli w czasie pokoju. Obywatele, którzy
Naruszenie środka powstrzymującego podlega karze grzywny.

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


Zarządzeniem tymczasowym, wydanym 23 października 2020 r. (Nr 445430), Rada Stanu
odrzuca odwołania od godziny policyjnej . 18

- gotowość do izolowania obywateli „pozytywnych” w teście, a nie chorych,
który będzie podobny do środków sekwestracji . 19

- Naruszenie ogólnej zasady prawa do normalnego życia rodzinnegoprzez 20

zakaz odwiedzania ukochanej osoby w EPHAD, aby ograniczyć możliwość
uczestniczyć w pogrzebie i zabronić jakiejkolwiek możliwości ponownego spotkania się z rodziną.

- Naruszenie swobody podejmowania i nierównego traktowania : MŚP są
handlowcy, osoby samozatrudnione, cały sektor kultury, gastronomia,
sektor odzieży, sektor estetyki, sektor turystyczny, sektor
wydarzenia itp. Krótko mówiąc, wszyscy niebędący urzędnikami (z wyjątkiem żywności,
farmacja, gazety i tytoń) cierpią z powodu tych drastycznych i śmiertelnych środków. Z
spodziewane są liczne sądowe postępowania likwidacyjne, ale środki
nie są zniesione pomimo uroku ludzi.

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

Decyzje Rady Stanu GISTI-CFDT-CGT z dnia 8 grudnia 1978 r. Nr 10097, 10677, 10679, opublikowane w20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Postanowieniem tymczasowym z dnia 16 października 2020 r
(445102-445186-445224-445225), Rada Stanu odmawia zawieszenia zamknięcia
zakłady sportowe . 21

Postanowieniem tymczasowym z dnia 13 listopada 2020 r
(nr 445883-445886-445899), Rada Stanu odmawia zawieszenia zamknięcia
księgarnie . 22

Zarządzeniem tymczasowym z 8 grudnia 2020 r. (Nr 446715) Rada
Stan odmawia zawieszenia zamknięcia barów i restauracji.23

- Naruszenie prawa do demonstracji i zgromadzeń: przemoc przeciwko
demonstrantów lub całkowity zakaz

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


demonstrantów lub całkowity zakaz.

- Naruszenie prawa do nauki podczas pierwszego i drugiego porodu
zamknięcie, wiedząc, że uniwersytety powinny pozostać zamknięte do 20 stycznia
2021. Uczniowie zmuszeni do uczenia się na odległość odpadają
masyw . 24

Zarządzeniem tymczasowym, wydanym 10 grudnia 2020 r. (Nr 447015), Rada
Państwo odmawia wstrzymania zamykania uczelni.

- Naruszenie wolności wyznania poprzez odmowę odprawiania mszy w kościołach
Francja, podczas gdy wierzący potrzebują uspokojenia.
Postanowieniem tymczasowym z 29 listopada 2020 r
(nr 446930-446941-446968-446975), Rada Stanu nakazuje rządowi
pilnie zawiesić limit 30 osób na zgromadzenia w
instytucje kultu. 25

• Decyzja, aby noszenie maski było obowiązkowe w każdych okolicznościach
dzieci (październik 2020) i dorośli (od lata 2020):

Maska obowiązkowa niezależnie od tego, czy dana osoba jest chora, czy nie. Jednak żadne badanie
naukowiec wykazuje przydatność maski w przypadku epidemii.

Komitet Naukowy nie uznał za stosowne przeanalizować używanych masek w celu sprawdzenia, czy
środek nie był, wręcz przeciwnie, szkodliwy dla obywateli.

Członkowie zarządu nie przedstawili żadnych badań naukowych, które na to pozwalały
wykazać, że użycie maski było użyteczne i bezpieczne.

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

księgarnie.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

Sacred-9203702.php

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

446930-446941-446968-446975.pdf
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Przypominamy, że niektóre kobiety musiały rodzić we Francji w koszulce
maska   wbrew ich woli, która kwalifikuje się jako akt tortury. (Sprawa dzieci i
młodzież jest przedmiotem punktu 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


Zauważamy, że badania naukowe wskazują na brak korzyści lub

szkodliwość noszenia maski, nawet dla profesjonalistów:

- Wstępny raport dotyczący deoksygenacji wywołanej przez maskę chirurgiczną podczas dużej
chirurgia (Journal Neurocirurgia, 19 kwietnia 2008 - PMID 18500410) : „  The report26

wstępna na maskach chirurgicznych indukuje deoksygenację w trakcie
główne operacje. Nasze badanie ujawnia spadek nasycenia tlenem
pulsacje tętnicze (Sp02).  "

- Stosowanie chirurgicznych masek na twarz w celu zmniejszenia częstości występowania przeziębienia
pracownicy służby zdrowia w Japonii: randomizowane badanie kontrolne (American Journal
of Infection Control, 12 lutego 2009 - PMID 19216002) : „  The use of 27

nie wykazano, aby maska   na twarz u pracowników służby zdrowia
zapewniające korzyści przy przeziębieniach lub przenoszeniu przeziębień.  "

- Losowa próba masek z materiału w porównaniu z maskami medycznymi w programie
pracownicy służby zdrowia (British Medical Journal, 22 kwietnia 2015 PMID: 25903751 ) : 28

„  Wirusy potwierdzone laboratoryjnie były znacznie wyższe w
grupa w maskach. Przenikanie masek przez cząsteczki było
blisko 97%. Badanie ostrzega przed użyciem masek. Plik
zatrzymywanie wilgoci, ponowne użycie masek i słaba filtracja
prowadzić do ryzyka infekcji.  "

- Skuteczność masek chirurgicznych i bawełnianych w blokowaniu SARS – CoV-2: A
Kontrolowane porównanie u 4 pacjentów (Annales de Médecine Internne, 6 kwietnia
2020) : „  Wydają się zarówno maski chirurgiczne, jak i bawełniane29

być nieskuteczne w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się SARS-CoV2 podczas kaszlu
pacjenci z COVID-19 w środowisku i na zewnętrznej powierzchni
maski.  "

- Uniwersalne maskowanie w szpitalach w erze Covid-19 (The New England Journal of
Medicine, 1 kwietnia 2020, PMID: 32237672) : „  Wiemy, że nosząc30

maska   poza placówkami służby zdrowia zapewnia niewielką lub żadną ochronę
przeciwko infekcjom. "

- Co należy wiedzieć o kwasicy oddechowej (Medical News Today, 3 décembre
2018, art. 313110)- : „  Kwasica oddechowa rozwija się, gdy powietrze31

wdychany i wydychany z płuc nie jest prawidłowo wymieniany między dwutlenkiem
węgiel w organizmie i tlen w powietrzu  ”.

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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- Bóle głowy związane ze sprzętem ochrony osobistej - przekrój poprzeczny
Badanie wśród pracowników służby zdrowia pierwszej linii podczas COVID-19 (Dz
Headache, 12 kwietnia 2020 r., PMID: 32232837) : „  Większość profesjonalistów w32

ludzie mają bóle głowy związane z maskami typu N95 lub
zaostrzenie istniejących wcześniej bólów głowy  ”.

- Osłony twarzy, rozpraszanie aerozoli i zmniejszanie ryzyka przenoszenia wirusa
(University of Edinburgh, 2020) : „I odwrotnie, maski chirurgiczne i fakty-33

ręka generuje znaczne strumienie wycieku, które mogą się rozproszyć
płyny i cząsteczki obciążone wirusami na przestrzeni kilku metrów. (...) Wszystkie się pokazują
intensywne wsteczne strumienie podczas ciężkiego oddechu lub kaszlu. to jest ważne
być świadomym tych strumieni, aby uniknąć fałszywego poczucia bezpieczeństwa
stojąc obok lub za osobą noszącą tego typu maskę. "

- Stosowanie masek i respiratorów w celu zapobiegania przenoszeniu grypy: a
systematyczny przegląd dowodów naukowych (Journal of Influenza i in
wirusy układu oddechowego, 21 grudnia 2011, PMID: 22188875) : „  Żadne z badań34

nie ustalił rozstrzygającego związku między używaniem maski a ochroną
przeciwko infekcjom grypy. "

- Maski medyczne (Journal of the American Medical Association, 4 marca 2020 r. ) : 35

„  Maski na twarz nie powinny być noszone przez osoby zdrowe
chronią przed infekcją dróg oddechowych, ponieważ nie ma na to dowodów
maski na twarz noszone przez zdrowe osoby skutecznie zapobiegają
ludzie chorują. "

- Skuteczność dodania zalecenia dotyczącego maski do innego zdrowia publicznego
Środki zapobiegające zakażeniu SARS-CoV-2 u duńskich użytkowników maski, A.
Randomizowana kontrolowana próba (18 listopada 2020 r.) : Ogólna nieskuteczność36

maska   do walki z chorobą Covid-19 .

Istnieją zatem naukowe dowody na niebezpieczeństwa związane z noszeniem maski i
specjaliści wielokrotnie przypominali nam na forach . 37

Dr Margareta Griesz-Brisson, lekarz medycyny, neurolog i neurofizjolog,
ostrzega przed poważnymi konsekwencjami i niebezpieczeństwem noszenia maski dla dzieci i
u dorosłych bardziej ogólnie : 38

Brak tlenu powoduje nieodwracalne uszkodzenia neurologiczne. 

„Ponowne wdychanie powietrza, którym oddychamy, bez wątpienia wygeneruje deficyt
nasycenie tlenem i dwutlenkiem węgla. Wiemy, że mózg

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

tlen powoduje nieodwracalne uszkodzenie neurologiczne /
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ludzie są bardzo wrażliwi na niedobór tlenu . Na przykład są komórki nerwowe
na przykład w hipokampie, bez którego nie może pozostać dłużej niż 3 minuty
tlen - nie mogą przeżyć.

Ostre objawy ostrzegawcze to ból głowy, senność, zawroty głowy,
problemy z koncentracją, wolniejszy czas reakcji - które są
reakcje układu poznawczego.

Jednakże, kiedy masz chroniczny niedobór tlenu, wszystko to
objawy ustępują, gdy się do nich przyzwyczaisz. Ale twoja operacja
pozostaje upośledzony, a niedobór tlenu w mózgu nadal się utrzymuje
postęp.

Wiemy, że choroby neurodegeneracyjne trwają nawet latami
dziesięcioleci, aby się rozwijać. Jeśli dzisiaj zapomnisz swojego numeru telefonu,
oznacza to, że proces degradacji mózgu rozpoczął się 20 lub 20
30 lat.

Możesz pomyśleć, że przyzwyczaiłeś się do noszenia maski i wdychania powietrza
że właśnie minął, ale faktem jest, że procesy degeneracyjne
w twoim mózgu wzmacniają się wraz z postępującym niedoborem tlenu.

Drugi problem polega na tym, że komórki nerwowe w twoim mózgu nie są w stanie tego zrobić
normalnie podzielić. A więc na wypadek, gdyby nasze rządy wystarczały
hojny, że pozwolił nam zdjąć maski i znów swobodnie oddychać
tlen za kilka miesięcy, utraconych komórek nerwowych już nie będzie
zregenerowany. To, co stracone, jest stracone.

Nie noszę maski, potrzebuję mózgu do myślenia. Chcę mieć
jasne pomysły podczas opieki nad pacjentami i nie poddawać się znieczuleniu
dwutlenek węgla.

Nie ma nieuzasadnionego medycznego zwolnienia dla masek na twarz, ponieważ
Niedobór tlenu jest niebezpieczny dla każdego mózgu . Każdy człowiek musi
móc swobodnie decydować, czy chce nosić absolutnie nieskuteczną maskę
chronić przed wirusami.

W przypadku dzieci i młodzieży maski są absolutnie zabronione. Dzieci i
nastolatki mają niezwykle aktywny i adaptacyjny układ odpornościowy i mają
potrzebują stałej interakcji z mikrobiomem Ziemi. Ich mózg jest
też niesamowicie aktywny, bo musi się wiele nauczyć. Mózg dziecka,
lub nastolatek, spragniony tlenu. Im organ jest bardziej aktywny metabolicznie, tym więcej ma
potrzebuje tlenu. U dzieci i młodzieży każdy organ jest
aktywny metabolicznie.

Pozbawiaj lub ograniczaj dostęp tlenu do mózgu dziecka lub nastolatka
w jakikolwiek sposób jest nie tylko niebezpieczny dla jego zdrowia, ale także

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/


w jakikolwiek sposób jest nie tylko niebezpieczny dla jego zdrowia, ale także
absolutnie kryminalny. Brak tlenu hamuje rozwój mózgu i

powstałych uszkodzeń NIE MOŻNA naprawić.

Dziecko potrzebuje mózgu, aby się uczyć, a mózg potrzebuje tlenu
funkcjonować. Nie potrzebujemy badania klinicznego, aby się tego dowiedzieć. To jest fakt
fizjologiczne proste i niepodważalne. Brak tlenu spowodowany
świadomie i celowo jest absolutnym zagrożeniem dla zdrowia i przeciwdziała
bezwzględne wskazanie medyczne.
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W medycynie bezwzględne przeciwwskazanie medyczne oznacza, że   lek ten,
ta terapia, metoda lub środek nie powinien być stosowany i nie jest dozwolony
być używana. Aby zmusić całą populację do korzystania z
bezwzględne przeciwwskazanie medyczne, muszą istnieć konkretne i poważne powody
do tego, a te powody należy przedstawić organom interdyscyplinarnym i
niezależne kompetentne osoby, które mają zostać zweryfikowane i upoważnione.

Kiedy za dziesięć lat demencja rośnie wykładniczo i
młodsze pokolenia nie będą w stanie wykorzystać swojego wrodzonego potencjału, to nie pomoże
powiedzieć, że „nie potrzebowaliśmy masek”.

W jaki sposób lekarz weterynarii, dystrybutor oprogramowania, biznesmen, a
Producent samochodów elektrycznych i fizyk decydują o pytaniach
dotyczące zdrowia całej populacji? Proszę, drodzy koledzy, my
wszyscy musimy się obudzić.

Wiem, jak szkodliwy dla mózgu jest brak tlenu,
kardiolodzy wiedzą, jak szkodliwe jest to dla serca, pulmonolodzy
wiem, jak szkodliwe jest to dla płuc. Niedobór tlenu
uszkadza wszystkie narządy.

Gdzie są nasze usługi zdrowotne, nasze ubezpieczenie zdrowotne, nasze stowarzyszenia medyczne? on
byłby ich obowiązkiem, by stanowczo przeciwstawić się powstrzymaniu i postawić go
koniec - od początku. "

Przypominamy, że u szczytu epidemii (tj. W kwietniu 2020 r.) Maski były
zabronione do sprzedaży w aptekach. Dziś jest obywatelem, który nie nosi maski
podlega grzywnie w wysokości 135 euro, grzywnie w wysokości 1500 euro w przypadku ponownego wykroczenia i ryzyka a
6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 3750 EUR w przypadku czwartej werbalizacji.

Być może nadal warto pamiętać, że:

- Producenci masek umieszczają maski ochronne na pudełkach
indywidualny układ oddechowy, następujące stwierdzenie lub równoważne:

To nie jest wyrób medyczny



„To nie jest wyrób medyczny.
Ten produkt nie chroni przed zanieczyszczeniami wirusowymi ani zakaźnymi ”.

Co oznacza, że   maska   nie chroni przed SARS-COV2 (choroba COVID-19)
ani ogólnie żadnej grypy.

- Minister Solidarności i Zdrowia w ramach interwencji przed
Senat z dnia 24 września 2020 r. Zadbał o wskazanie, że maska   jest
bezużyteczne przeciwko grypie .39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Wskazuje również, że : 40

„Dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego, koronawirus nie przechodzi przez aerozol: to jest to
jak mówią naukowcy z całego świata. Noszenie maski w populacji
w związku z tym ogólna zasada nie była konieczna, a nawet niekoniecznie zgodnie z zaleceniami
Wysoka Władza ds. Zdrowia ”.

Jest to zatem środek całkowicie nieproporcjonalny, który nie uwzględnia
zrównoważyć korzyści / ryzyko w stanie wiedzy naukowej wspomnianej powyżej i które
w związku z tym poważnie podważa życie i integralność obywateli.
Ten niebezpieczny krok został podjęty i utrzymany całkowicie celowo.

=> Brutalny atak na porządek publiczny i podstawowe interesy Narodu.

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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✓ Manipulowanie opinią publiczną w celu zapanowania terroru i zakłócenia porządku publicznego:

• Komunikacja od liderów szerzących strach:

Każdego dnia od stycznia 2020 roku jesteśmy świadkami powstawania strachu, terroru i
poczucie winy wśród ludności, zwłaszcza poprzez wielokrotne przemówienia
członkowie zarządu i interwencje Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia, przekazane
przez główne media.

Te powtarzające się interwencje i wywołujące niepokój reklamy, prawdopodobnie mające na celu stworzenie
trauma i zbiorowa hipnoza . 41

Dyrektor korzysta z usług agencji komunikacyjnej BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group to francuska firma badawczo-konsultingowa, ekspert naukowy
behawioralny, zaliczany do 20 najlepszych na świecie i do którego należy kapitał
Naxicap Partner (spółka zależna grupy bankowej Natixis ). 42

- Przemówienie prezydenckie pokazujące że jesteśmy w stanie wojny kiedy jej nie ma on

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


 Przemówienie prezydenckie pokazujące, że jesteśmy w stanie wojny, kiedy jej nie ma. on
To epidemia, którą od początku można było opanować.

- Wystąpienie prezydenta lub ministra przedstawiające wygórowane i bezpodstawne dane.

- Przemówienie prezydenckie z 24 listopada 2020 r. Z groźbą: „  Chciałbym, aby
rząd i parlament określają warunki zapewniające izolację
zarażonych ludzi, w tym w bardziej restrykcyjny sposób . ” i rachunek
towarzyszący posłowi Olivierowi Bechtowi, który miał na celu wyodrębnienie „na siłę” pozytywnych przypadków.

- Wystąpienia premiera używając niewłaściwych, agresywnych i infantylizujących określeń
w odniesieniu do obywateli:

„Do tej pory decyzje były dostosowywane lokalnie, polegając na burmistrzu,
prefekt, ale tutaj uważam, że musimy uderzyć mocniej, bo opinia nie idzie ...
Aby Francuzi otworzyli swoje, potrzebne są środki krwawienia
włazy ”(interwencja w RMC 07.10.2020).

- Biorąc pod uwagę osoby testowane jako „pozytywne”, a nie „chore” w celu przedstawienia
ważne postacie, wywołujące terror i osłabiające ludność.

- Kłamstwa dotyczące pacjentów w szpitalach: policzono chorych i zmarłych
covid-19, gdy śmierć lub choroba są konsekwencją innej patologii
w przeciwnym razie poważniejszy lub wypadek .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

zachowania-i-zdrowie-psychiczne-podczas-epidemii

Interwencja dr Laurenta Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43

V.DAR Strona włączona18 66

Strona 19

- Sekret wokół zmarłych pacjentów: brak sekcji zwłok i ołowianych trumien.

- Manipulacja częstością występowania lub presją epidemiczną (odpowiada liczbie
osób zakażonych na 100 000 mieszkańców w okresie siedmiu dni): Próg
epidemii dla każdej epidemii wirusa układu oddechowego (choroba podobna do grypy) od 1985 roku
i do 2018 roku (w zeszłym roku sieć Sentinelles opublikowała raport
roczna ) konsekwentnie wynosi od 150 do 200 przypadków na 100 000 mieszkańców . Nigdy44

próg epidemii nie został ustalony na 50 przypadków na 100 000 mieszkańców, jak ma to miejsce od tamtego czasu
Maja 2020.

- Tutaj znowu ta zmiana progu umożliwia manipulowanie opinią publiczną poprzez robienie
uważam, że sytuacja jest poważna co pozwala regionalnym agencjom zdrowia (ARS),45

prefektów i władzę wykonawczą do podjęcia drastycznych kroków.

- Manipulowanie poziomem wykorzystania łóżek intensywnej terapii: zdecydował rząd

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


obniżenie progu czujności z 60% do 40% pacjentów z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii oraz

próg alertu od 80 do 60%.Jednak według dr Martine Wonner, posłanki i psychiatry, wielu pacjentów
wymagają od 2 do 3 litrów tlenu i nie wymagają łóżek do reanimacji. Nie chodzi o
co więcej, nie mówiąc ściśle o „resuscytacji”.

- Postępowanie związane z testami przesiewowymi na SARS-CoV2: pozytywne testy są sfałszowane, a nie
nie jest w stanie określić, czy pacjent ma chorobę COVID-19
real. Testy te umożliwiają uzyskanie dużej liczby „pozytywów” i podjęcie
środki libertyobójcze, mające na celu wywołanie terroru wśród ludności, co jest szkodliwe
do godności ludzkiej i narusza porządek publiczny.

Le Panic Paper:

„  W tajnym, ale ujawnionym niemieckim raporcie podkreślono użycie
mnożenie się fałszywie pozytywnych testów w celu szerzenia strachu w Niemczech.
Oczywiście są to techniki użyte do uwierzenia w pandemię
nałożone przez WHO zgodnie z umowami podpisanymi przez 194 kraje w 2017 r. w przypadku
pandemia (którą WHO sama deklaruje, modyfikując kryteria
wcześniej) .

Fałszywe pozytywy podsycają strach w populacji i ją zwiększają
znaczna liczba depresji, samobójstw, hospitalizacji w latach
psychiatrii, której brak łóżek jest w dużej mierze tak samo rażący jak łóżek
reanimacja, ale mało wzmiankowana w mediach; spożycie anty
środki depresyjne również znacznie się podwoiły od czasu libertobójczych środków zdrowotnych
niż prośby o specjalistyczne konsultacje lub pomoc telefoniczną. Plik
Zamknięcie uczelni planowane do końca stycznia to także katastrofa
nie tylko do nauczania - demonstracja jest teraz na naszych oczach
że wirtualna nie zastępuje fizycznej obecności - ale psychologiczna czymś więcej
połowa uczniów miała depresję, czasem ciężką.

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

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

epidemic-for
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Strach wybrany jako sposób rządzenia prowadzi do zdziwienia ludzi i
wyjaśnia łatwość, z jaką rządy podporządkowały się wielkiej farmacji za pośrednictwem WHO
potrafili od miesięcy narzucać arbitralne środki, niezgodne z całością
zbiór obywateli.

Najnowszym przykładem jest zakaz otwierania wyciągów narciarskich.
ś dk h k h ób l b b ó

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


w ośrodkach narciarskich w inny sposób otwarte, ale bez restauracji i barów.
Francuski zakaz jazdy na nartach w Szwajcarii lub Austrii, podczas gdy Francja tak
zawsze odmawiano zamykania granic jest też zabawne lub strategia
mające na celu wywołanie dezorientacji umysłowej i dysonansu poznawczego.

To z pewnością częściowo tłumaczy nieprawidłową akceptację przez restauratorów
nieprawdziwe pomiary (odległość między stołami przy otwartym RER i
podróżnicy spakowani jak sardynki) i którzy są dziś zdumieni, że są zamknięte
brutalnie, gdy byli „mądrzy”. Akceptacja zgłoszenia nie
które zachęcają katów i prowadzą tylko do coraz większego uległości
intensywny. Doświadczenie małżonków, którzy są ofiarami narcystycznych zboczeńców, powinno było zaalarmować
różne zawody wyraźnie „źle traktowane” we właściwym sensie, bez żadnych
uzasadnienie zdrowotne. " 46

- Zaświadczenie własne dla każdego przemieszczania się obywateli ze wszystkich „uprawnionych” powodów
tylko i pod karą grzywny w wysokości 135 euro w przypadku niestawienia się: środek
poniżające i infantylizujące.

- Cenzura i wszelkiego rodzaju akcje były wykonywane przez władzę wykonawczą w celu uzyskania
wywiad i przyspieszenie inwigilacji obywateli: naruszenie wolności
wyrażanie i naruszanie prywatności osoby ludzkiej. Wreszcie rachunek
kompleksowe bezpieczeństwo jest obecnie przedmiotem dyskusji w izbach parlamentu.

- Publikacja trzech dekretów nr 2020-1510, nr 2020-1511, nr 2020-1512 z 2 grudnia
2020 w Dzienniku Urzędowym z 4 grudnia 2020, w tym dekret nr 2020-1511 z 2 grudnia
2020 zmieniająca przepisy Kodeksu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczące przetwarzania plików
dane osobowe : dekret ten upoważnia do rejestracji osób zgodnie z47

„Poglądy” polityczne, przekonania filozoficzne lub religijne lub a
unia. Dekrety te dodają również możliwość składania „danych dotyczących zdrowia”
ujawniające szczególne niebezpieczeństwo ”. Tak będzie dla służb wywiadowczych
zwróć uwagę na „dane dotyczące zaburzeń psychicznych lub psychiatrycznych
uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi ”.

Urzędnicy wywiadu terytorialnego mają teraz możliwość tworzenia list
elementy dotyczące „uprawiania sportu”, trzymania „niebezpiecznych zwierząt”
a nawet nowy element, dane odnoszące się do „czynników niestabilności”, takich jak
„Czynniki rodzinne, społeczne i ekonomiczne” lub „uzależnienia”.

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

__twitter_impression = true

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


• Metody, które mogą powodować zmiany w zachowaniu i metody
sprawdzić stopień posłuszeństwa osób podlegających władzy:

- Karta przymusu opisana przez Alberta Bidermana:

Już w 1962 roku dr Edgard Schein w wygłoszonym przemówieniu bez ogródek opisał metodologię
Waszyngton DC i skierowany do strażników w izolatkach w całym kraju: „  Produkować
zmiany w zachowaniu, konieczne jest osłabienie, podważenie lub usunięcie co
popierali stare postawy . Żałuję, że nie myślałeś już o praniu mózgu
z punktu widzenia etyki i morale, ale raczej w kategoriach celowych zmian w zachowaniu
człowieka przez grupę mężczyzn, którzy mają prawie całkowitą kontrolę nad środowiskiem, w którym
są jeńcami. [Te zmiany] mogą być wywołane izolacją, deprywacją
zmysłowe, oddzielenie od przywódców, szpiegostwo, oszukiwanie ludzi poprzez ich tworzenie
podpisać oświadczenia, które następnie zostaną pokazane innym, umieszczenie osób, których
wola została poważnie osłabiona przez bardziej reformistyczne jednostki, upokorzenia, deprywację
snu, nagroda uległości i strachu. "

Tabela Alberta Bidermana na temat przymusu kryminalnego (w raporcie Amnesty International na temat 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/


V.DAR Strona włączona21 66

Strona 22

- Eksperymenty Stanleya Milgrama przeprowadzone w celu zmierzenia poziomu posłuszeństwa rozkazowi
wbrew moralności:

„Ponad pół wieku temu młody badacz psychologii społecznej na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych
United), nawiedzany przez okrucieństwa Holokaustu, wpadł na pomysł bezprecedensowego eksperymentu
zrozumieć mechanizmy psychologiczne, które doprowadziły tysiące mężczyzn do torturowania i zabijania
miliony więcej. Pod pretekstem badania skuteczności kary w nauce, on
poprosił uczestników o podanie (fikcyjnych) wstrząsów elektrycznych osobie trzeciej. Cel
real to tak naprawdę mierzenie poziomu posłuszeństwa nieetycznemu nakazowi.

Wyniki opublikowane w 1963 roku w Journal of Abnormal and Social Psychology wstrząsnęły opinią publiczną
publiczność: dwie trzecie uczestników zadaje tę torturę, gdy jest autorytetem
żądanie. Nazwisko Stanleya Milgrama jest znane na całym świecie. Następnie młody naukowiec zdaje sobie sprawę
seria eksperymentów tego samego typu, których wyniki pokazują, że pod naciskiem
władze, większość ludzi wykonuje rozkazy, nawet jeśli są o tym poinformowani
może wycofać się z doświadczenia w dowolnym momencie i wiedzieć, że porażenie prądem
które wyrządzają drugiemu, może mieć poważny wpływ na jego zdrowie.  "

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



y p y

=> Brutalny atak na integralność obywateli (atak na fizyczny, psychiczny i
moralny) i atak na podstawowe interesy Narodu.
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✓ Zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko obywatelom Francji:

• Całkowicie nieproporcjonalne zarządzanie kryzysowe i niezgodnie z praktykami49

zwykle w tej dziedzinie:

Rzeczywiście, w przypadku epidemii eksperci zwracają uwagę, że konieczne jest odizolowanie wirusa
„Chorych” (nie „pozytywnych”) i ich leczenia. W szczególności jest to możliwe
rekwizycji gimnazjów i kontroli pasażerów na lotniskach.

Jednak na początku kryzysu nic nie zostało wprowadzone, obywatele nie byli leczeni,
lekarze miejscy nie byli w stanie zająć się chorymi.
Obywatelom poradzono, aby wzięli Doliprane i pozostali w domach do
sytuacja naprawdę się pogarsza. W tym przypadku pozostał tylko kontakt
nagłe przypadki szpitalne. 50 51

Jednak od samego początku leczenie pacjentów z COVID-19 było całkiem możliwe
objawy.

• Zakaz dostępnego leczenia anty-COVID-19 z naruszeniem praw pacjenta
i wolność przepisywania:

Od początku epidemii leczenie profilaktyczne na bazie hydoksychlorochiny,
azytromycyna i cynk były używane przez profesora Didiera Raoulta, dyrektora
zakażenie Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée w Marsylii, mikrobiolog,
wybitny badacz uznany przez międzynarodowe środowisko naukowe.

Oczywiście w miarę postępu badań wirusa rozszerzenie
Profesor Didier Raoult wdrożył również dodatkowe procedury pielęgnacyjne.

Jednak ogłoszenie o tym leczeniu wywołało prawdziwy skandal państwowy.
dotyczące stosowania hydroksychlorochiny:

- Fałszywa publikacja z 22 maja 2020 r. W prestiżowym czasopiśmie medycznym
Nazwa naukowego czasopisma medycznego,

- przerwanie badania Discovery, które wykazało przydatność leczenia,
- Lekarze nie mogą przepisywać hydroksychlorochiny.



 Lekarze nie mogą przepisywać hydroksychlorochiny.
- Systematyczny spór dotyczący leczenia przez lekarzy mediatyzowanych z powiązaniami interesów

z laboratoriami farmaceutycznymi w telewizorach iw większości
gazety i próby zdyskredytowania profesora Raoulta za wszelką cenę
głoska bezdźwięczna. Senat Stanów Zjednoczonych również był ostatnio zaskoczony tymi atakami
przeciwko profesorowi Raoultowi . 52

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

lekarze-i-chirurdzy-to-największa-mistyfikacja-kiedykolwiek-popełniona-na-niczego-nie podejrzewającego-publicznego /

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

who-pretend-to-abuse-heroes / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52

V.DAR Strona włączona23 66

Strona 24

Jednak wiele badań naukowych znanych na całym świecie
wykazują niezaprzeczalną przydatność tego leczenia od pierwszych objawów . 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


Prof. Dr hab. N. Med. Harvey Risch, specjalista ds. Epidemiologii i choróbprzewlekłe (Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Szkoły im
of Yale and Yale School of Medicine), wysłuchany przez Senat Stanów Zjednoczonych w dniu
19 listopada 2020 r. Zeznaje ( tłumaczenie w załączniku 2) :54

„  Jeśli chodzi o badania nad wczesnym zastosowaniem hydroksychlorochiny w
wszyscy pacjenci ambulatoryjni wysokiego ryzyka, a teraz są
siedem, wykazało znaczące korzyści : 636 pacjentów ambulatoryjnych w São Paulo w Brazylii;
199 pacjentów w klinice w Marsylii we Francji; 717 pacjentów za pośrednictwem dużej sieci
HMO w Brazylii; 226 pacjentów w domach spokojnej starości w Marsylii; 1247 pacjentów
ambulatoryjni w New Jersey; 100 pacjentów w placówkach opieki długoterminowej
en Andorre (entre la France et l'Espagne) ; et 7.892 patients à travers l'Arabie
Saoudite. Toutes ces études portent sur le traitement précoce des patients ambulatoires
à haut risque et ont toutes montré une réduction d'environ 50 % ou plus des
hospitalisations ou des décès. L'étude saoudienne était une étude nationale et a
montré une réduction de 5 fois de la mortalité pour l'hydroxychloroquine plus le zinc

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

https://hcqmeta.com

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

Nous avons passé les six derniers mois avec des politiques gouvernementales
formelles et des mises en garde contre les traitements ambulatoires précoces, avec
d'importants investissements gouvernementaux dans les vaccins et les nouveaux
traitements coûteux qui doivent encore être prouvés et presque aucun soutien de
médicaments peu coûteux mais utiles, et un quart de million d'Américains sont morts
de cette approche mal gérée. Même avec les nouveaux vaccins prometteurs, nous
n'avons pratiquement aucune information sur leur efficacité chez les patients âgés et
à haut risque, chez lesquels les vaccins contre les virus respiratoires sont connus
pour leur faible efficacité.

Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les preuves des avantages de
l'hydroxychloroquine utilisée à un stade précoce chez les patients ambulatoires à
haut risque sont extrêmement solides, et les preuves de ses effets nocifs sont tout
aussi solides. Cet ensemble de preuves l'emporte nettement sur les preuves de
risques/bénéfices du remdesivir, des anticorps monoclonaux ou du bamlanivimab,
difficile à utiliser, que la FDA a approuvés pour les autorisations d'utilisation
d'urgence, tout en refusant l'autorisation d'utilisation d'urgence de
l'hydroxychloroquine. Ce double standard flagrant pour l'hydroxychloroquine doit
être immédiatement renversé et sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence
approuvée. C'est ainsi que nous nous mettrons sur la voie d'un traitement
ambulatoire précoce et d'une réduction importante de la mortalité.»

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


Encore aujourd’hui, les autorités refusent au Pf Raoult un usage plus étendu de
l’hydroxychloroquine (Décision du 23 octobre 2020 de l’A.N.S.M.) et Sanofi a demandé
au ministre de la santé son avis concernant la fourniture de Plaquénil à l’IHU
Méditerranée Infection, de Marseille, ceci en pleine supposée « seconde vague ».

Par conséquent, en l’état des connaissances scientifiques de niveau international,
l’exécutif a délibérément fait obstacle à l’utilisation d’un traitement disponible et
efficace.

A ce titre, le Conseil d’Etat italien a rendu une ordonnance n°7097/2020 le 11 décembre
2020 , par laquelle il rétablit la liberté de prescrire aux médecins du pays, lesquels55

pourront désormais administrer un traitement contenant l’hydroxychloroquine afin de
soigner les patients atteints du virus covid-19.

 
D’autres traitements sont disponibles et auraient pu être envisagés mais le gouvernement
refuse de reconnaître un quelconque traitement en dehors du Remdesivir (laboratoire
Gilead) en ceci appuyé par la commission européenne, molécule qui n’a aucunement
démontré son efficacité contre la maladie covid-19 et qui est extrêmement coûteuse
contrairement à l’hydroxychloroquine (molécule tombée dans le domaine public) . 56

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

nodeRef=&schema=cds&nrg=202009070&nomeFile=202007097_15.html&subDir=Provvedimenti

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

passe-avec-le-laboratoire-gilead/
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Sama WHO właśnie zaprzeczyła przydatności Remdesivir w walce
choroba COVID-19 . Minister Zdrowia nie wydał komunikatu prasowego na ten temat.57

Iwermektyna jest również cząsteczką zalecaną przez niektórych lekarzy
Wydaje się, że cząsteczka ma duże korzyści w leczeniu choroby
covid-19 . 58

Stowarzyszenie ofiar koronawirusa COVID 19 złożyło odwołanie do Sądu Administracyjnego w Paryżu w
, o których mowa, aby zmusić ANSM do wydania tymczasowego zezwolenia na użytkowanie
iwermektyna. Ta cząsteczka, opanowana przez francuskie laboratorium, jest jedną z najbardziej
obiecująca ze wszystkich „starych” cząsteczek, które można wykorzystać przeciwko koronawirusowi. Złoto,
ANSM nie zachęca do jego stosowania.

Artemisia annua lub Artemisia afra, roślina, która wykazała bardzo dobre wyniki podczas
badania przeprowadzonego w Afryce w celu określenia jego skuteczności w walce z malarią
(z powodu konfliktów z firmami farmaceutycznymi), nie jest zalecane w 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/


Francji przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Leków („ANSM”) lub Akademię
medycyna narodowa.

Fakt zdyskredytowania takiego przymusowego traktowania poprzez uciekanie się do niego
wiele haniebnych planów, dzielących lekarzy i opinię publiczną
z pewnością skutkowało zniechęceniem innych krajów do stosowania wspomnianego leczenia. 

W związku z tym osoby z pewnością zmarły we Francji, ale także w
za granicą z powodu tej kampanii dyskredytacji. W tym sensie jest to przestępstwo przeciwko
ludzkość.

• Zakaz swobodnego ruchu lekarzy miejskich:

Wszyscy pacjenci, którzy prawdopodobnie byli nosicielami covid-19, musieli się zgłosić
szpital i nękanie mające na celu zniechęcenie ich do przepisania jedynego dobrego leczenia
znany.

• Aktywna eutanazja :60

W odniesieniu do starszych w EPHADs oraz w niektórych szpitalach przez administrację
Rivotril, lek, którego należy unikać, gdy pacjent cierpi na niewydolność oddechową, jeden
objawy choroby Covid-19. Ta recepta została zrealizowana bez
zgoda pacjenta, osoby zaufanej, rodziny lub znajomych.

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

pacjenci z covid-19

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

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

Def .: Celowe podawanie substancji śmiercionośnych z zamiarem spowodowania śmierci, na żądanie60

pacjent „u schyłku życia”, który chce umrzeć lub bez jego zgody z decyzji ukochanej osoby lub ciała
medyczny.
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Przynajmniej azytromycynę można było przepisać w celu ratowania życia.
Z dobrym skutkiem można było przepisać hydroksychlorochinę . 61

Wiele istnień można było uratować, ponownie popełniono zbrodnie . 62 63

Warto pamiętać, że we Francji aktywna eutanazja jest zabroniona (ustawa Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 z dnia 2 lutego 2016 r. o utworzeniu nowych praw na rzecz pacjentów oraz
ludzi u schyłku życia ). 64

Artykuł R4127-38 kodeksu zdrowia publicznego :

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


„Lekarz musi towarzyszyć umierającemu do ostatnich chwil, zapewniając

poprzez odpowiednią opiekę i środki ochrony jakości kończącego się życia
godność pacjenta i pocieszenie otaczających go osób.
Nie ma prawa celowo powodować śmierci ”.

• Eutanazja bierna bez zgody : 65

Przy sortowaniu pacjentów w szczycie epidemii starsi nie otrzymali niezbędnej opieki
ponieważ sortowanie odbywało się w szczególności według wieku (np. region Alzacji). Plik
zabiegi nie zostały podjęte lub zostały zawieszone (ustawa Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 z dnia 2 lutego 2016 r. o utworzeniu nowych praw na rzecz pacjentów oraz
ludzi u schyłku życia).

Uwaga : sam termin eutanazja jest kwestionowany w kontekście epidemii
covid-19, ponieważ niektórzy uważają, że to nie byli ludzie
koniec życia ”ściśle mówiąc. Wtedy byłoby to po prostu zabójstwem.
Konieczne będzie wówczas rozróżnienie każdego pacjenta na podstawie obrazu klinicznego
zmarły.

• Anulowanie interwencji szpitalnych i odroczenie leczenia w przypadku poważnych chorób
szczególnie:

Obywatele byli psychicznie zmuszani do rezygnacji ze wszystkich wizyt w
szpitale ze względu na zagrożenie i terror narzucony przez władzę wykonawczą.

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

mieszkanie-na-emeryturze-w-Marsylii /

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

covid-19-we-abrege-les-cierping-des-gens-j-named-ca-l-euthanasia-s-unworthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
domy-seniora-w-marseille / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

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

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

Def .: Odmowa lub zaprzestanie leczenia niezbędnego do utrzymania życia.65
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Badania przeprowadzone w Anglii pokazały, że biorąc pod uwagę66

terror psychologiczny nastąpił wyraźny spadek frekwencji w szpitalach

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/


terror psychologiczny, nastąpił wyraźny spadek frekwencji w szpitalach
zaobserwowano: do 27,8% dodatkowych zgonów mogło być spowodowanych nie przez

Covid-19, ale przez skutki powstrzymywania, paniki i strachu.

Na przykład leczenie zawałów serca i udarów mózgu ma
spadła nawet o 40%, ponieważ wielu pacjentów nie odważyło się już iść
Szpital.

• Zamknięcie usług szpitalnych:

Podczas gdy komunikacja od kierownictwa zwykle sugeruje, że wirus jest
niezwykle niebezpieczne dla zdrowia Francuzów, a fale łańcuchowe są
przedstawi na czas nieokreślony: zamknięcie izb przyjęć w Hôtel Dieu
Paryż, zamknięcie / przeniesienie Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, w którym
ekspert Pf Christian Perronne, autor książki „Czy jest błąd, że tego nie zrobili
nie popełniono? Covid-19: Święty związek niekompetencji i arogancji ”.

• Demontaż łóżek szpitalnych:

W 2018, 2019 i 2020: około 8000 łóżek w latach 2018-2019, 2000 łóżek w 2020 roku
podczas kryzysu.

• Odmowa ubiegania się o szpitale i prywatne kliniki.

• Masowa kampania fałszywych testów SARS-CoV-2 RT- PCR , wartość Ct> 30:67 68

Kampania generująca znaczną liczbę fałszywych alarmów, co pozwala
zamiast środków libertobójczych i śmiertelnych, w szczególności zamknięć, noszenia
obowiązkowa maska, kwarantanna, kody kolorów, zakaz podróżowania, namierzanie,
odległości społeczne.

Testy PCR stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych nie nadają się do samodzielnego diagnozowania
pod adresem covid-19.

„  Twórca PCR, Karys Mullis (zmarły w sierpniu 2019 r.) Sam miał od samego początku
ostrzegł, że nie jest to samodzielny test diagnostyczny. Tego testu często brakuje
specyficzności, w szczególności gdy wyszukuje tylko jeden marker (pojedynczy fragment
wirus). I ten pojedynczy marker może ostatecznie trafić do genomu innego
wirusy, takie jak inne koronawirusy, które są źródłem powszechnych sezonowych infekcji. Aby złagodzić
ta specyfika jest zbyt słaba, Chińczycy szukają kilku. Wrażliwość i
specyficzność w dużym stopniu zależy od liczby wykonanych cykli amplifikacji; gdy

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

analiza rejestracji śmierci nie dotyczykoronawirusacovid19Angliaandwales28grudzień2019do1maj2020 /
aneks techniczny

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

„PCR: reakcja łańcuchowa polimerazy”67

„  Ct: oszacowanie wiremii”68
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ta liczba jest niska, test jest specyficzny, ale niezbyt czuły; ale kiedy liczba
cykli amplifikacji wzrasta i przekracza 30, test jest bardzo czuły, ale
specyficzność gwałtownie spada. We Francji, podobnie jak w wielu innych krajach, rozszerzenie
liczba wzmocnień przekracza 40, co daje znaczną liczbę fałszywych
pozytywne .

I nawet jeśli test jest prawidłowy, nie oznacza to, że dana osoba jest chora, ale
tylko że napotkała wirusa (...) 

Wielkość globalnego rynku diagnostyki COVID-19 szacuje się na 19,8 miliarda
dolarów w 2020 r. i oczekuje się, że do 2027 r. wzrośnie o 3,1% rocznie, jeśli świat tego nie zrobi
nie kończy się szybko na tym oszustwie.

We Francji uogólnienie testów PCR, ich wykonywanie bez recepty i ich
Stuprocentowa opłata za ubezpieczenie społeczne kosztowała ponad miliard euro
odczuwalne korzyści zdrowotne, wręcz przeciwnie (uogólniony niepokój, zwolnienie lekarskie,
zamknięcie zajęć, depresja, paniczny strach przed deklarowanym pozytywnym podmiotem i jego rodziną
i przyjaciele). Zbiorowa histeria, której nie można kontrolować. Czy ten miliard nie byłby większy
przydatne, gdyby zostało poświęcone gruntownej przebudowie naszego systemu opieki zdrowotnej?

Jego koszty pośrednie są znacznie wyższe:

Koszty zdrowotne (dodatkowe ofiary testów): pilni pacjenci nie zgłaszają się
żaden znak Covid19 nie widzi opóźnienia opieki w oczekiwaniu na wyniki
test, który został im nałożony przy wejściu do służby dostosowanej do ich patologii, bez
ważny powód medyczny (badania powinny być wskazane tylko wtedy, gdy
klinicznego podejrzenia Covid19). „ 69

Doskonała analiza doktora Pascala Sacré, anestezjologa, resuscytatora,70

który pracuje na oddziale intensywnej terapii w Belgii i jest również ekspertem w dziedzinie
hipnoza woła nas w tym kierunku:

„ (…) To nadużywanie techniki RT-PCR jest używane jako
nieustępliwa i celowa strategia niektórych rządów , wspierana przez
porady naukowe i główne media, aby uzasadnić
nadmierne środki, takie jak naruszenie wielu praw konstytucyjnych,
zniszczenie gospodarki wraz z bankructwem całych sekcji aktywnych sektorów
społeczeństwa, pogorszenie warunków życia dużej liczby obywateli
zwyczajne, pod pretekstem pandemii, która opiera się na szeregu testów RT-PCR
pozytywne, a nie u wielu prawdziwych pacjentów .

Chociaż prawdą jest, że w medycynie lubimy specyficzność i czułość testów
wysoki, aby uniknąć fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych wyników w przypadku choroby COVID-19,
ta nadwrażliwość testu RT-PCR spowodowana liczbą cykli amplifikacji
używany obraca się przeciwko nam.

Ta zbyt wysoka czułość testu RT-PCR jest szkodliwa i wprowadza w błąd!



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

__twitter_impression = true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Oddziela nas od rzeczywistości medycznej, która musi opierać się na rzeczywistym stanie klinicznym
osoba: czy osoba jest chora, czy ma objawy? (…)

W medycynie zawsze zaczynamy od osoby: badamy go, my
zebrać jej objawy (dolegliwości-wywiad) i obiektywne objawy kliniczne
(badanie) i na podstawie refleksji klinicznej, w której
wiedzę naukową i doświadczenie, przyjmujemy założenia
diagnostyka.

Dopiero wtedy przepisujemy najbardziej odpowiednie testy na podstawie
tej klinicznej refleksji.

Stale porównujemy wyniki badań ze stanem klinicznym (objawy i
objawy) pacjenta, który ma pierwszeństwo przed wszystkim innym w naszych decyzjach i leczeniu.
(…)

Tak więc francuskie Narodowe Centrum Referencyjne (CNR), w ostrej fazie
pandemii, oszacowano, że szczyt wydalania wirusa wystąpił na początku
objawy, przy czym ilość wirusa odpowiada około 10 8 (100 milionów)
Średnio kopie wirusowego RNA SARS-CoV-2 (dane francuskiej kohorty COVID-19)
ze zmiennym czasem wydalania w górnych drogach oddechowych (od 5 dni do
więcej niż 5 tygodni).

Ta liczba 10 8 (100 milionów) kopii / μl odpowiada bardzo niskiemu Ct.
Ct 32 odpowiada 10-15 kopiom / μl .
Ct 35 odpowiada około 1 kopii / μl .

Powyżej Ct 35 niemożliwe staje się wyodrębnienie pełnej sekwencji wirusa i
umieścić to w kulturze!

We Francji i w większości krajów nadal używamy, nawet dzisiaj,
Ct większe niż 35, a nawet 40! (…)

Podsumowanie ważnych punktów:

za Test RT-PCR jest laboratoryjną techniką diagnostyczną słabo dostosowaną do
Medycyna kliniczna.

za Jest to binarna, jakościowa technika diagnostyczna, która potwierdza (pozytywny test)
lub nie (test negatywny) obecność pierwiastka w analizowanym podłożu. W tej sprawie
SARS-CoV-2, pierwiastek jest fragmentem genomu wirusa, a nie samym wirusem.
parzysty.

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


za W medycynie nawet w sytuacji epidemii lub pandemii jest to niebezpieczne

testy, egzaminy, techniki powyżej oceny klinicznej(objawy, oznaki). Wręcz przeciwnie, gwarantujemy jakość medycyny.

za Główne ograniczenie (słabość) testu RT-PCR w sytuacji pandemii
prąd, to jego ekstremalna czułość (fałszywie dodatnia), jeśli nie wybierzemy progu
dostosowany pozytywny (Ct). Dziś eksperci zalecają stosowanie progu
Maksymalny ct przy 30 .

za Ten próg Ct należy wprowadzić z dodatnim wynikiem RT-PCR, aby lekarz
umieć interpretować ten pozytywny wynik, zwłaszcza u osoby
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bezobjawowe, aby uniknąć izolacji, kwarantanny, urazów
psychologiczne niepotrzebne.

za Oprócz wzmianki o używanym Ct laboratoria muszą nadal gwarantować
specyficzność ich zestawów do wykrywania SARS-CoV-2, z uwzględnieniem jej
najnowszych mutacji i musi nadal wykorzystywać trzy geny w genomie
wirusy badane jako startery lub, jeśli nie, wspomnij o tym . "

Obwieszczeniem z dnia 25 września 2020 r. Francuskie Towarzystwo Mikrobiologiczne,
na zlecenie pana Jérôme Salomona i pani Bernadette Worms
zalecenia w celu dostosowania progów do obrazu klinicznego pacjenta . . 71

Stan Floryda w Stanach Zjednoczonych prosi o przeprowadzenie kilku testów PCR
ekspertyzy przeprowadzone w stanach Massachusetts, Nowym Jorku i Nevadzie . 72

„  1. Eksperci zebrali trzy zbiory danych z urzędnikami z
Stany Massachusetts, Nowy Jork i Nevada, w których stwierdza się: „Do 90%
osoby, które uzyskały wynik pozytywny, nie były nosicielami wirusa ”.

2. Wadworth Center, laboratorium w stanie Nowy Jork, przeanalizowało wyniki
jego lipcowe testy na prośbę NYT: 794 pozytywnych testów z Ct 40: „Z
Próg Ct 35, około połowy tych testów PCR nie jest już branych pod uwagę
pozytywne ”, powiedział NYT. „A około 70% nie byłoby już uważanych za pozytywne
z Ct 30. ”(…)

4. Nowe badanie przeprowadzone przez Infectious Diseases Society of America wykazało, że w wieku 25 lat
cykle amplifikacji, 70% „pozytywnych” testów PCR nie jest „przypadkami” od czasu
wirusa nie można hodować, jest martwy. A przy 35 cyklach: 97% pozytywów nie
kliniki . 73

5. PCR nie testuje choroby, testuje określony wzór RNA i jest kręgosłupem
klucz. Jeśli przejdziesz do 25 cykli amplifikacji, 70% pozytywnych wyników
nie są naprawdę „pozytywne” w klinicznym znaczeniu tego terminu, ponieważ nie mogą

ić ż l b k ś i h j



sprawić, że ty lub ktoś inny zachoruje. „ 74

Najnowsze orzecznictwo: portugalski sąd orzekł, że jest to całkowicie nielegalne
poddać obywatela kwarantannie na podstawie niewiarygodnego testu PCR . 75

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

Wersja-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

fałszywie fałszywie pozytywny

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

zawodny / amp /
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Ta ostatnia i ważna decyzja została wydana przez Sąd Apelacyjny w Lizbonie
(Portugalia) 11 listopada 2020 r (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Testy RT-PCR Pozbawienie wolności - Bezprawne zatrzymanie - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Regionalny Urząd Zdrowia Azorów.

Główne punkty Trybunału są następujące:

Diagnoza lekarska to czynność medyczna, w której tylko lekarz posiada kwalifikacje prawnicze
do podjęcia i za które ten lekarz będzie wyłącznie i całkowicie odpowiedzialny. Każdy
inna osoba lub instytucja, w tym agencje rządowe lub sądy,
ma taką władzę. Nie należy do Regionalnego Urzędu Zdrowia Azorów
zgłosić chorobę lub zagrożenie dla zdrowia. Może to zrobić tylko lekarz.
Nikt nie może zostać uznany za chorego lub niebezpiecznego dla zdrowia na mocy dekretu lub ustawy, ani też
jako automatyczna konsekwencja administracyjna związana z wynikiem a
laboratorium.

Jeżeli odbywa się bez uprzedniej obserwacji lekarskiej pacjenta, bez udziału
lekarz zatwierdzony przez Order Lekarzy, który oceniłby objawy i
wymagane badania uznane za konieczne, wszelkie procedury diagnostyczne lub jakiekolwiek inne
czujność w zakresie zdrowia publicznego narusza szereg przepisów i regulacji (w tym
Kodeksu karnego) i mogłoby zostać uznane za przestępstwo nielegalnego wykonywania zawodu lekarza w
hipotezę, że wspomniane czyny są dokonywane lub podyktowane przez osobę pozbawioną
zdolność do tego, czyli osoba, która nie jest licencjonowanym lekarzem.

Ponadto Azorski Urząd Zdrowia naruszył artykuł 6 Powszechnej Deklaracji
w sprawie bioetyki i praw człowieka przyjęty jednogłośnie 19 października 2005 r. przez
Państwa członkowskie UNESCO, ponieważ nie przedstawił dowodu, że zgoda77 78

ś i i d i ł k b d h 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


oświecone wymagane przez to stwierdzenie zostały przekazane przez badanych przez PCR
którzy skarżyli się na nałożone na nich środki przymusowej kwarantanny.

Nie ma żadnych dowodów ani nawet wskazania, że   cztery osoby, o których mowa, były
opinie lekarza nie zostały sporządzone ani przed, ani po badaniu.

Powyższe wystarczyłoby, aby rozważyć przymusową kwarantannę czterech osób
jako nielegalne.
Jednak sąd uznał za konieczne dodanie następujących motywów:

Opierając się na obecnie dostępnych dowodach naukowych, ten test RT-PCR sam w sobie jest
niezdolny do określenia ponad wszelką wątpliwość, że dopasowanie jest pozytywne
w rzeczywistości na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 z kilku powodów, między innymi
dwa są istotne: wiarygodność testu zależy od liczby zastosowanych cykli; the
wiarygodność testu zależy od obecnego obciążenia wirusem.

Sąd stwierdza, że „jeśli dana osoba zostanie pozytywnie przetestowana przez PCR
gdy stosuje się próg 35 lub więcej cykli (jak jest regułą w większości przypadków
laboratoria w Europie i Stanach Zjednoczonych), prawdopodobieństwo, że dana osoba jest
zakażonych wynosi <3%, a prawdopodobieństwo, że ten wynik jest fałszywie dodatni, wynosi 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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Sąd stwierdza dalej, że każdy test diagnostyczny należy interpretować w
kontekst rzeczywistego prawdopodobieństwa wystąpienia choroby, oszacowanego przed wykonaniem testu
sam i wyraża opinię, że „w obecnym krajobrazie epidemiologicznym
Wielka Brytania, testy Covid 19 mają coraz większe szanse powrócić
fałszywie pozytywne, z poważnymi implikacjami dla osób, systemu opieki zdrowotnej i
społeczność. "

W podsumowaniu:

Biorąc pod uwagę naukowe wątpliwości ekspertów dotyczące wiarygodności testów PCR,
biorąc pod uwagę brak informacji na temat parametrów analitycznych testów oraz
brak diagnozy lekarza uzasadniającej istnienie infekcji lub ryzyka, nie ma
nie ma możliwości ustalenia, czy obywatele poddani kwarantannie rzeczywiście byli
nosiciele wirusa SARS-CoV-2.

Postępowanie o zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z procesami o

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


Postępowanie o zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z procesami o
Norymberga jest obecnie w Niemczech w sprawie „pandemii

Testy PCR ”i mogą zostać rozszerzone na inne kraje (dr Reiner Fuellmich, prawnik adwokacki
z Berlina i Kalifornii oraz członek Niemieckiego Komitetu Śledczego Corona)- .79

Skarga za przestępstwa poważnego oszustwa, fałszywej ideologii i zabójstwa w
przeciwko włoskiemu rządowi wniesiono również do dziewięciu prokuratorów
Sycylia przez Consumers Association CODACONS i Włoskie Stowarzyszenie
prawa pacjentów, po odkryciu skandalu fałszywych testów PCR (przekład na
Załącznik 3 ) .80

• Znaczna liczba samobójstw i pacjentów z chorobami depresyjnymi:

Ten wzrost, bezpośrednio związany z zamknięciem i podjętymi środkami, jest
obecnie obserwowane przez psychiatrów . 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

wymazy-niezwalidowane-i-bez-wartości-diagnostycznej / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Eksplozja przemocy wewnątrzrodzinnej:

Delegacja Senatu ds. Praw kobiet wysłuchała Adriena Taqueta,
Sekretarz stanu ds. Dzieci i rodzin, 26 listopada 2020 r . : alert w dniu 82

dramatyczny wzrost przypadków przemocy wobec dzieci i młodzieży
podczas okresów odosobnienia (ta uwaga poczyniona we Francji jest taka sama jak w przypadku
jej odpowiedniki z innych krajów europejskich). Liczba przypadków dzieci i młodzieży
liczba hospitalizowanych wzrosła o 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


=> atak na życie obywateli i ich prywatność, zabójstwa, zagrożenie życia

inne, brak pomocy osobie w niebezpieczeństwie, zorganizowane oszustwa gangów. 

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

dzieciństwa i rodzin

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. AKTY TERRORYZMU: PRÓBA UZYSKANIA, UZYSKANIA,
SUBSTANCJE PRODUKCYJNE, KTÓRE STWORZĄ ZAGROŻENIE DLA INNYCH:

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


• Zasady obowiązujące w prawie karnym przy przygotowywaniu aktów terrorystycznych:

Art. 421-2-6 Kodeksu karnego (zbrodnie i występki przeciwko narodowi, państwu i
publiczny):

„  I. - Przygotowanie do popełnienia jednego z przestępstw stanowi akt terroryzmu
wspomnianej w II, ponieważ przygotowanie tego przestępstwa jest celowe
związek z jednoosobową działalnością gospodarczą mający na celu poważne zakłócenie porządku publicznego
przez zastraszanie lub terror i charakteryzuje się:

1 ° fakt posiadania, nabywania, usiłowania uzyskania lub wytworzenia przedmiotów lub
substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla innych ;

2 ° Oraz jeden z następujących istotnych faktów:

a) Zbierz informacje o miejscach lub osobach do przeprowadzenia
działania w tych miejscach lub szkodzenia tym ludziom lub sprawowania nadzoru
te miejsca lub ludzie ;
(…)

c) Zwykle sprawdzaj jedną lub więcej publicznych usług komunikacyjnych online lub
posiadać dokumenty bezpośrednio prowokujące do popełnienia aktów terroryzmu lub
przepraszanie ;
(…)

II. - I dotyczy przygotowania do popełnienia następujących przestępstw:

1 ° Lub jeden z aktów terroryzmu, o których mowa w 1 ° artykułu 421-1 ; (…) ”.

• Zasady obowiązujące w prawie karnym w sprawach o zbrodnie przeciwko ludzkości:

Artykuł 211-1 Kodeksu karnego (Zbrodnie przeciwko ludzkości - Ludobójstwo):

„Fakt ten stanowi ludobójstwo, w wykonaniu wspólnego planu zmierzającego do całkowitego zniszczenia
lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, lub grupy, do której dąży
na podstawie dowolnego innego arbitralnego kryterium popełnienia lub spowodowania popełnienia przeciwko
członków tej grupy, jeden z następujących aktów: 
- umyślne uszkodzenie życia; 
- poważne uszkodzenie integralności fizycznej lub psychicznej; 
- poddanie się warunkom istnienia, które mogą spowodować całkowite lub częściowe zniszczenie
z grupy ; 
(…) 
- przymusowe przekazywanie dzieci. 
Ludobójstwo jest karane dożywotnim więzieniem. 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Pierwsze dwa paragrafy artykułu 132-23 odnoszące się do okresu bezpieczeństwa mają zastosowanie do
przestępstwo, o którym mowa w tym artykule ”.

Artykuł 212-1 Kodeksu karnego (Zbrodnie przeciwko ludzkości - Ludobójstwo):

„Stanowi również zbrodnię przeciwko ludzkości i podlega karze pozbawienia wolności.
na zawsze jeden z następujących czynów popełnionych w wykonaniu uzgodnionego planu przeciwko a
grupa ludności cywilnej w kontekście rozległego lub systematycznego ataku:

1 ° dobrowolny atak na życie ;
(…)
4 ° deportacja lub przymusowy transfer ludności;
5 ° Kara pozbawienia wolności lub inna forma poważnego pozbawienia wolności fizycznej
naruszenie podstawowych przepisów prawa międzynarodowego;
6 ° tortury;
(…)
11 ° Inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące wielkie
cierpienie lub poważne uszkodzenie integralności fizycznej lub psychicznej.
Pierwsze dwa paragrafy artykułu 132-23 dotyczące okresu bezpieczeństwa mają zastosowanie do
przestępstwa, o których mowa w tym artykule ”.

• Zasady obowiązujące w prawie zdrowotnym i karnym:

Artykuł R4127-39 kodeksu zdrowia publicznego (obowiązek wobec pacjentów):

„Lekarze nie mogą oferować pacjentów lub ich otoczenia jako korzystnych lub
bez niebezpieczeństwa lekarstwo lub proces iluzoryczny lub niewystarczająco przetestowany.

Wszelkie praktyki szarlatanistyczne są zabronione ”.

Art. 223-1 Kodeksu karnego (narażanie osoby):

„Fakt bezpośredniego narażania innych na bezpośrednie ryzyko śmierci lub obrażeń ciała
spowodować rozczłonkowanie lub trwałą kalectwo przez oczywiste naruszenie
umyślnie w związku ze szczególnym obowiązkiem zachowania ostrożności lub bezpieczeństwa nałożonym przez prawo lub
podlega karze jednego roku więzienia i grzywny w wysokości 15 000 euro ”.

Art. 223-8 Kodeksu karnego (eksperymenty na osobie ludzkiej):

„Fakt przeprowadzenia lub przeprowadzenia na osobie badań, o których mowa w 1 °
lub 2 ° Artykuł L. 1121-1 lub w badaniu klinicznym, o którym mowa w artL. 1124-1 o kodzie z
zdrowia publicznego bez uzyskania bezpłatnej, świadomej i, w stosownych przypadkach, pisemnej zgody
osoba zainteresowana, osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekun lub inne osoby, organy
lub organy wyznaczone do wyrażania zgody na prowadzenie badań lub upoważnienia ich w przypadkach przewidzianych w
Kodeksu zdrowia publicznego lub art. 28–31 rozporządzenia (UE) nr 536/2014 z dnia

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


Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie badań klinicznych
narkotyków, podlega karze trzech lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości 45 000 euro.
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Te same kary obowiązują wtedy, gdy prowadzone są badania interwencyjne
ta zgoda została wycofana.
Te same kary obowiązują w przypadku prowadzenia badań nieinterwencyjnych
kiedy osoba wyraziła sprzeciw. "

• Zasady obowiązujące w prawie międzynarodowym:

- Kodeks Norymberski dotyczący dopuszczalnych doświadczeń medycznych:

W sprawach międzynarodowych „Kodeks Norymberski” dotyczący eksperymentów medycznych
do przyjęcia (wyrok z procesu lekarzy w Norymberdze - grudzień 1946 - sierpień 1947) .

Ta lista szybko rozpowszechniła się autonomicznie pod nazwą „Kod Norymberski /
Kod Norymberski ”; został odczytany w kręgach politycznych i medycznych jako zbiór
deontologiczne wskazania i maksymy moralne obowiązujące eksperymentatorów . 83

Kodeks norymberski z międzynarodowego orzecznictwa karnego przedstawia listę dziesięciu
kryteria, w tym następujące ( załącznik 4 ):84

1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna. To znaczy że
osoba, której dane dotyczą, musi mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; że należy go umieścić
sytuacja wykonywania wolnego wyboru bez udziału jakiegokolwiek elementu siły,
oszustwo, przymus, oszustwo, oszustwo lub inne podstępne formy
przymus lub przymus  ; i że musi mieć wiedzę i zrozumienie
wystarczająco dużo tego, co to oznacza, aby umożliwić mu podjęcie decyzji
oświetlony. Ten ostatni punkt wymaga tego, zanim podmiot zaakceptuje pozytywną decyzję
doświadczenia, zostaje ujawniony: natura, czas trwania i cel doświadczenia; the
metody i środki, za pomocą których będzie prowadzona; wszystkie niedogodności i ryzyko
można racjonalnie przewidzieć; i konsekwencje dla jego zdrowia lub osoby,
mogłoby się to zdarzyć w wyniku jego udziału w eksperymencie. Obowiązek i
odpowiedzialność za ocenę jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która
podejmuje inicjatywę, kieruje lub pracuje nad eksperymentem. Jest to obowiązek i
osobiste obowiązki, których nie można delegować bezkarnie.

2. Doświadczenie musi być takie, aby przynosiło korzystne skutki dla dobra wspólnoty.
społeczeństwo, niemożliwe do uzyskania innymi metodami lub środkami badań, a nie przypadkowe lub
zbędne z natury.

3. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby wszystkie cierpienia i
upośledzenie fizyczne i psychiczne, nie jest konieczne.



p y p y , j

4. Nie należy przeprowadzać żadnego eksperymentu, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że pliknastąpi śmierć lub obrażenia powodujące kalectwo  ; z wyjątkiem być może tych doświadczeń, w których
lekarze eksperymentalni również służą jako badani.

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

Philippe Amiel, François Vialla, Zaginiona prawda "Kodeksu Norymberskiego": Recepcja i deformacje84

„Norma norymberska” we Francji (1947-2007), ks. dr. sanit. i soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Poziom ryzyka, które należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać poziomu ważności
humanitarny problemu, który ma być rozwiązany przez doświadczenie.

6. Należy podjąć środki i zapewnić środki ochrony podmiotu.
doświadczenie wbrew ewentualnym, jakkolwiek nieznacznym, obrażeniom, kalectwu lub śmierci.

Ta wersja Kodeksu Norymberskiego jest stosowana przez Krajową Konsultacyjną Komisję Etyki pod adresem
wsparcie i załączone do opinii nr 2 z dnia 9 października 1984 r. w sprawie prób nowych metod leczenia w
człowiek . 85

Ta sama wersja jest używana bez źródła w raporcie Rady Stanu, który zawierał wstępną treść
ustawa z dnia 20 grudnia 1988 r. (ustawa „Huriet”) oraz prawo bioetyczne z 1994 r . 86

- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych przyjęty w Nowym Jorku i otwarty dla
podpisanie, ratyfikacja i przystąpienie przez Zgromadzenie Ogólne w rezolucji 2200 A
(XXI) z 16 grudnia 1966 r. (Wejście w życie: 23 marca 1976 r.) : 87

Artykuł 7

„Nikt nie może być poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.
W szczególności zabronione jest poddawanie osoby bez jej dobrowolnej zgody a
eksperyment medyczny lub naukowy. "

- Powszechna Deklaracja w sprawie bioetyki i praw człowieka przyjęta 19 października 2005 r
jednogłośnie przez państwa członkowskie UNESCO : 88

Artykuł 3 - Godność człowieka i prawa człowieka

„1. Godność człowieka, prawa człowieka i podstawowe wolności muszą być
w pełni szanowany.

2. Interesy i dobro jednostki powinny przeważać nad wyłącznym interesem nauki lub
społeczeństwa. "

A t k ł 6 Z d

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


Artykuł 6 - Zgoda

1. Żadna interwencja medyczna o charakterze zapobiegawczym , diagnostycznym lub terapeutycznym nie może mieć miejsca
realizacja wyłącznie za uprzednią, dobrowolną i świadomą zgodą osoby zainteresowanej,
na podstawie wystarczających informacji. W stosownych przypadkach zgoda powinna być wyraźna, a
osoba, której dane dotyczą, może je wycofać w dowolnym momencie iz dowolnego powodu bez skutku
nie ma żadnych wad ani uprzedzeń.

2. Badania naukowe powinny być przeprowadzane wyłącznie za dobrowolną, uprzednią zgodą.
wyrazić i poinformować osobę zainteresowaną. Informacje powinny być wystarczające, podane w

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

Rada Stanu, nauki o życiu. Od etyki do prawa, op. cit., 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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zrozumiała forma i wskazanie sposobu cofnięcia zgody. Osoba
zainteresowany może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie iz dowolnego powodu bez skutku
dla niej żadnej szkody i uprzedzeń. Nie należy czynić wyjątków od tej zasady
zgodne z normami etycznymi i prawnymi przyjętymi przez państwa i zgodne z
zasady i postanowienia zawarte w niniejszej Deklaracji, w szczególności w artykule 27, oraz
z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka.

3. W odpowiednich przypadkach badań prowadzonych na grupie osób lub społeczności,
może być również konieczne porozumienie przedstawicieli prawnych danej grupy lub społeczności
nagabywał. W każdym razie układ zbiorowy lub zgoda lidera społeczności lub
inny organ nie powinien zastępować świadomej zgody jednostki.

- Konwencja o ochronie praw człowieka i godności człowieka w
w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: konwencja o prawach człowieka i
biomedycyna, podpisana w Oviedo 4 kwietnia 1997 r : 89

«Artykuł 13
Interwencje na ludzkim genomie

Interwencja mająca na celu modyfikację ludzkiego genomu może być podjęta tylko w celu
ze względów zapobiegawczych, diagnostycznych lub terapeutycznych i tylko wtedy, gdy nie jest to zamierzone
wprowadzenie modyfikacji do genomu potomstwa.  "

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#


• Zastosowanie do faktów:

- Orientacja na zgodę populacji na szczepionkę:

• Jasna obserwacja interwencji organów ochrony zdrowia i mediów w firmie
terroryzmu zdrowotnego skierowanego przeciwko ludności w celu ukierunkowania ich zgody
polityka szczepień przewidziana wcześniej, z naruszeniem obowiązującego prawa.

Władze wykonawcze i instytucje europejskie zaopatrują się w laboratoria na całym świecie,
w szczególności od Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, w celu uzyskania dawek szczepionek przeciwko
SARS-COV2, który z pewnością będzie obowiązkowy dla całej populacji, czy
legalnie lub przy użyciu strachu i terroru.

• Celowy zakaz wprowadzania leczenia opartego na HCQ / azytromycynie (lub innej
dostępne leczenie) korzyści z protokołu terapii genowej:

Aby krótko przypomnieć historię, firma Sanofi, która sprzedaje hydroksychlorochinę pod swoją nazwą
of Plaquenil zwrócił się o klasyfikację cząsteczki hydroksychlorochiny w istocie
trujący pod koniec 2019 roku, aby nie był już swobodnie sprzedawany w aptekach, kiedy wirus
SARS-COV2 pojawia się na świecie (numer referencyjny „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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„  Gigant farmaceutyczny Sanofi bardzo szybko rozpoczął poszukiwania szczepionki
przeciwko Covid-19. Należy pamiętać, że w momencie epidemii SARS grupa już to robiła
wykonał pracę, aby spróbować pokonać Sars-CoV-1, ale ostatecznie się poddał
kiedy epidemia się skończyła . Obecnie grupa Sanofi prowadzi dwie ścieżki szczepionek
równolegle  ”. 91

W związku z tym dr Alexandra Henrion-Caude, genetyk, specjalista RNA i były
Dyrektor badań w INSERM wskazuje, że wirus ten jest prawdopodobnie manipulowany przez ludzi
(wywiad z 29 października 2020 roku magazynu NEXUS ) : 92

„Ta sekwencja obecna w sars-cov2 pociętej przez furynę w środku białek
błony wirusowe (tj. S1 i S2) były już przedmiotem patentu z dnia 29 maja 2007 r 93

(Patent nr US 7 223 390 B2) Tam ta sekwencja jest idealnie umiejscowiona, jak sugerowano w
ten patent. "

CNRS zastanawia się również nad pochodzeniem SARS-COV2 . 94

W związku z tym z ANSES w dniu 8 października 2019 r.skontaktowała się Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia
leków i produktów zdrowotnych w celu uzyskania opinii w sprawie proponowanego wykazu dekretu
hydroksychlorochina z wykazu II substancji trujących.

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


Ponadto stosowanie tej cząsteczki zostało zabronione lekarzom miejskim, aby nie uzyskać zezwolenia
w szpitalu z zaawansowaną chorobą Covid-19, podczas gdy protokół używany przez
Profesor Raoult został przepisany wcześnie, od pierwszych objawów, aby uszkodzenia nie wystąpiły
nie są nieodwracalne (choroba płuc, śmierć).

Równolegle armia zdobyła duże ilości tej cząsteczki HCQ, gdy została ona zakazana
recepty poza szpitalami.

Po oszukańczym badaniu Lancet, które zostało wycofane, minister Olivier Véran zakazał korzystania z
receptę cząsteczki HCQ i Zakon Lekarzy wysyłał maile do lekarzy
city, aby zakazać im przepisywania leczenia opartego na HCQ.

Celem nie może być inne niż zapewnienie, że nie ma leczenia, aby populacja
przerażony przyjmuje szczepionkę .95

Dlatego konieczne jest zaszczepienie strachu i przerażenia, aby szczepionka była dobra.
mile widziane przez ludność, podczas gdy choroba Covid-19 nie zabija więcej niż klasyczna grypa
leczymy pacjentów.

Obowiązek noszenia maski dla dorosłych i dla dzieci od 6 roku życia oraz
„Arbitralne przetrzymywanie” obywateli podczas wykonywania zamknięć, pomimo braku porozumienia
nawet od WHO, ma na celu wprowadzenie idei, że aż szczepionka została
po wstrzyknięciu życie nie będzie mogło wznowić swojego biegu.

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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Wskazała na to BVA Group, ekspert w dziedzinie nauk behawioralnych, o czym wspominaliśmy powyżej
już w maju 2020 roku obywatele wykazywali apetyt na szczepienia w
covid-19 . 96

Wreszcie WHO ogłosiła plan szczepień na połowę 2021 roku, który jest zgodny z wolą
francuskiej władzy wykonawczej do ograniczenia populacji przynajmniej do lata 2021 r.

- Stanowisko władz europejskich:

Ponadto oświadczenie Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji
Unia Europejska, podczas konferencji prasowej na zakończenie wirtualnego szczytu, który zebrał się w czwartek 29
Październik 2020 r. Dwadzieścia siedem państw w Brukseli sugeruje, że wszyscy obywatele Europy będą

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/


szczepione automatycznie w tym samym czasie:

„Drugim priorytetem jest zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji szczepionek między stanami
członków. Mam dobry nowy. Wszystkie państwa członkowskie otrzymają szczepionki w tym samym czasie
czas i na tych samych warunkach, w zależności od ich udziału w populacji w UE. "
„Europejska Agencja Leków nieustannie dokonuje przeglądu nowych
szczepionki. Oznacza to, że wyniki są prezentowane krok po kroku przez firmy
farmaceutyki ”.

W kwestiach umownych klauzule odszkodowawcze są zawarte w umowach kupna z wyprzedzeniem
podpisany z szeregiem krajów.
W dniu 27 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska potwierdziła, że   prowadzi rozmowy z laboratoriami w sprawie
ten temat. Klauzule te są zatem przedmiotem dyskusji, aby „zrekompensować podejmowane wysokie ryzyko
laboratoria ”. Dlatego„ umowy zakupu z wyprzedzeniem przewidują, że państwa członkowskie UE
rekompensować producentom zobowiązania poniesione pod pewnymi warunkami ”

Stan zagrożenia zdrowia podkreśla słabość państw, dla których szczepionki są warunkiem sine qua
nie do powrotu do „normalnego” życia.

Sytuacja, z której laboratoria chcą skorzystać i która skłania je do zwrócenia się o pomoc
oraz gwarancje dotyczące ewentualnych przyszłych roszczeń.
Sanofi wywarł nacisk na liderów, pokazując, że jest gotowy do dystrybucji swojej szczepionki w pierwszej kolejności
Stany Zjednoczone.
Inne laboratoria oczywiście działają, w tym Pfizer / BioNTech i Moderna TX, Inc (tworzenie
marzec 2019, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, cel: ocena wykonalności technologii mRNA
dostarczać kombinacje przeciwciał wybranym noworodkom przy niskich zasobach w celu zmniejszenia
wpływ sepsy noworodków w tej wrażliwej populacji). 
Te dwa laboratoria wskazują dostępność szczepionek od stycznia 2021 roku, a nawet grudnia 2020 roku
natomiast Sanofi ogłasza dostępność latem 2021 r.

Opublikowano Międzynarodowe Stowarzyszenie Niezależnej i Dobroczynnej Medycyny Naukowej
artykuł informacyjny dotyczący przygotowywanej kampanii szczepień . 97

„  Plotki, które krążyły pod koniec zimy o projektach realizowanych przez niektórych przemysłowców
próba przygody ze szczepionką mRNA nie była tak naprawdę rozważana w Europie,

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

financiere /
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chronione obowiązującymi przepisami w zakresie niekontrolowanego uwolnienia
organizmy zmodyfikowane genetycznie lub GMO.

Jednak dzięki latem Parlament Europejski, zgodnie z przeprowadzoną procedurą awaryjną
bez poprawek i debaty, zezwolił producentom szczepionek przeciwko Covid zawierających
GMO, aby zrezygnować z jakichkolwiek badań wpływu na środowisko i bezpieczeństwa biologicznego, aby zyskać

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 O, aby e ygnować  jakichkolwiek badań wpływu na ś odowisko i be piec eństwa biologic nego, aby yskać
czasu na wytwarzanie ich produktów, należy pamiętać, że absolutnie żadnych porad naukowych

o potwierdzenie tego wyjątkowego zezwolenia nie wnioskowano . 98

Dlatego sześć stowarzyszeń, a mianowicie AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Środowisko zdrowia medycznego, Europejskie Forum Nadzoru nad Szczepionkami, National League For
wolności szczepień, Terra SOS Tenible złożyła w październiku apelację o unieważnienie
z Sądem Unii Europejskiej (TSUE) w celu stwierdzenia nieważności tej decyzji
rozporządzenie nr 2020/1043 uwzględniające między innymi, że „uzyskanie użytecznej i bezpiecznej szczepionki
i nie jest niebezpieczne, jest nie do pogodzenia z pilnością i zniesieniem środków kontrolnych
ryzyko ”i oczywiście przez kilka miesięcy nie można oczekiwać żadnej reakcji.

Należy jednak pamiętać, że ten odstępujący przepis jest przedstawiony w artykule 4 jako
tymczasowe, o ile WHO klasyfikuje COVID-19 jako pandemię lub Komisja
Unia Europejska uzna stan zagrożenia zdrowia publicznego, ale
pamiętajmy, że kryterium pandemii zostało już zmodyfikowane w dół i że „pojęcie
awaryjne „w dziedzinie zdrowia publicznego nie można zdefiniować bardziej niejasno, dlatego
ten niebezpieczny stan przejściowy pokazuje, że może trwać wiele lat, a nawet
orzecznictwo dotyczące wszystkich późniejszych potrzeb zdrowotnych, rzeczywistych lub domniemanych  ”.

- Stanowisko Rady Orderu Lekarzy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Niezależnej i Dobroczynnej Medycyny Naukowej tak zrobiło
powiadomił również Radę Zakonu Francuskich Lekarzy o terapii genowej. tutaj jest
odpowiedź wspomnianego Stowarzyszenia na wiadomość e-mail przesłaną przez Radę Orderu Lekarzy : 99

„(…) 2- Mówisz mi o„ rządach prawa, wolnym i odpowiedzialnym wyborze odmowy
opieka ” : Myślę, że zapomniałeś o odcinku 2018, w którym szczepiono niemowlę
stał się obowiązkowy dla jedenastu szczepionek wbrew zaleceniom kolegium pracowników służby zdrowia,
Nie wydaje mi się, żeby rodzice mogli swobodnie wybierać, tak jak ty
Usłysz to. Jeśli chodzi o wolną wolę przyjmowania mieszkańców zinstytucjonalizowanych w EHPAD
szczepienie przeciwko Covid po jasnych i odpowiednich informacjach ... Czy to czarny humor
czy naprawdę jesteś przekonany o tym, co mówisz? Administracja się śmieje
astronomicznie, aby skrócić życie tej niewoli populacji i ponownie zabronione
wszelkie gromadzenie danych dotyczących poważnych długoterminowych działań niepożądanych. Kto poważnie

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1043 z dnia 15 lipca 2020 r. W sprawie98

prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie
zmodyfikowane lub składające się z takich organizmów i przeznaczone do leczenia lub zapobiegania chorobie koronawirusowej
(COVID-19), a także podaż tych leków
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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zbadał wpływ jednoczesnego szczepienia przeciwko grypie i Covidowi u osób starszych? To jest
nowa faza III ukryta, teoretycznie absolutnie zabroniona?

3- „Brak naprawdę skutecznego leczenia przeciwko Covid” : Twoja pozycja jest stronnicza,
pro-industrialne, idealnie zgodne z rządem, ale lata świetlne od niego
rzeczywistość naukowa opisywana na całym świecie. Wręcz przeciwnie, produktów jest mnóstwo
skuteczne przeciwko Covid, zarówno zapobiegawcze, jak i lecznicze, wszystkie dane są publikowane:
Witamina D3, HCQ, azytromycyna, cynk, artemizynina, iwermektyna i dziś nawet
kombinacja kwercetyna-wit.C-bromelaina ma tendencję do wykazywania wyniku co najmniej równego
Szczepionka Pfizera, tutaj jest oryginalny wydruk Lancetu dotyczący tureckiej pracy tutaj https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Możesz również przeczytać to, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... zawsze aktualne.

4- „Udokumentowane wyniki pokazują rzeczywistą skuteczność szczepionki” : Twoje oświadczenie
jest, wybacz mi, absolutnie straszny antynauki, upokarzający dla ciebie
instytucji, przeczytaj ponownie dwa ostatnie artykuły AIMSIB. (…)100

Nigdzie nie opublikowano niczego, absolutnie nic naukowo dopuszczalnego
Produkty mRNA, z których dwa są gotowe do dystrybucji w barnum lub medycynie
wesołe miasteczko . Mylisz autentyczną naukę z ulotką reklamową, sprawiedliwość nie zrozumie
nigdy, żeby Zakon nie był w stanie ratyfikować takiej rozgrywki. Przypominam, że był Pfizer
w 2009 roku ukarano grzywną w wysokości 2,3 miliarda dolarów za fałszywą reklamę i Ciebie
Potraktuj prezentację tej firmy jako gotówkę, jest to absolutnie przykro, ale
było to niestety przewidywalne, przewidywałem to od mojego pierwszego e-maila, ponieważ musimy zmusić Cię do rozmowy
więc.

5- „  Nawet jeśli szczepionka jest świeża, a rekolekcje krótkie”: Upewnij się, że wszyscy prawnicy
karnym nigdy nie zadowoli się taki wyrok, aby uniknąć odpowiedzialności
przytłaczająca liczba osób wykonujących szczepienia, gdy tylko pojawią się pierwsze skargi dotyczące wady
informacji i naruszenia art. 39, na które uważnie unikasz cytowania. Do tej pory te
szczepionki nie są nowe, ponieważ nadal nie istnieją, nie mają nawet pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
w Europie, a CNOM już je wspiera, ale na czyje rozkazy? Następnym krokiem jest
odbędzie się na sali sądowej, będziesz musiał wtedy bronić takiej pozycji przed
prawnicy.
Nie jestem optymistą na przyszłość, skandal zdrowotny wybuchnie bardzo szybko, bo sędziowie tak zrobili
już podjęli pracę w zakresie dochodzeń i rewizji na najwyższym szczeblu w państwie. W
umysły wielu sędziów, a także wielu karnych w sprawie Covid-masks-
Szczepionki HCQ-remdesivir będą skandalem stulecia, tysiąc razy większym niż krew
zanieczyszczone.  "

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

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

k 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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- Dlaczego szczepionkę sars-cov2 można uznać za substancję zdolną do tworzenia domeny
zagrożenie dla innych?

- Opracowanie notatki eksperta dla ogółu społeczeństwa w sprawie szczepionek wykorzystujących technologie GMO
przez dr Christian welur, genetyk molekularny z Uniwersytetu Paris-Saclay, prezes
Rada Naukowa CRIIGEN : 101

„Stosowanie szczepionek dostarczających wirusowy materiał genetyczny (DNA lub RNA) jest nowością
lub niedawno. Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych wirusów jako wektorów, w szczególności do
Cele terapii genowej lub immunoterapii wykazały, jak niekorzystne skutki
są zróżnicowane, nie opanowane i mogą być poważne. Jeśli próby immunoterapii są
stosunkowo niedawno, niepowodzenia terapii genowej od prawie 35 lat są tutaj
Przypomnij nam. Te niepowodzenia są w dużej mierze wyjaśnione przez poszukiwanie czerpaka
ze szkodą dla wydajności i / lub bioasekuracji . Takie podejście nigdy nie pozwoli
spełniać oczekiwania i potrzeby w zakresie opieki.

Ale użycie tych samych wektorów do szczepień przybiera jeszcze inny wymiar
wymiar. Rzeczywiście, terapia genowa czy immunoterapia dotyczą nie tylko
ograniczona liczba osób, ale ciężko chorych. Dlatego nie
tylko możliwe skutki uboczne dotyczą niewielkiej liczby osób, ale
ciężkość ich stanu zdrowia i stan zagrożenia zdrowia, w którym się znajdują
bez wątpienia pozwala zaakceptować pewne ryzyko. W przypadku szczepionek my
jesteśmy w trakcie procesu zapobiegania. Dlatego dotyczy to znacznej liczby
osób, z których zdecydowana większość jest w dobrym stanie zdrowia (przynajmniej ze względu na patologię
przed którym szczepionka ma nas chronić). Niekontrolowane skutki uboczne miałyby
w związku z tym znaczny opad, zwłaszcza w przypadku kampanii masowych szczepień, takich jak
niż ten przeznaczony do walki z Covid-19. Te opady mogą być katastrofalne
oczywiście na poziomie zdrowotnym, ale także środowiskowym (w przypadku
przykład rozprzestrzeniania się nowych rekombinowanych wirusów: patrz sekcja IV.3.1.). I fakt
czy jest to podejście zapobiegawcze, nie pozwala na żadne ryzyko .

Dlatego kandydaci na szczepionki wymagają oceny stanu zdrowia i
głębokość środowiska niezgodna z sytuacją awaryjną, niezależnie od tego, czy jest ona wynikiem
presja ze strony organów decyzyjnych i zdrowotnych lub zysków przemysłu
leki na pokładzie w tym wyścigu szczepionek. W notatce z ramką 23
Lipiec 2020 w sprawie strategii szczepień przeciwko Covid-19, Wysokiemu Urzędowi ds.Zdrowia (HAS)
oświadcza: „W kontekście pandemii Covid-19 wyzwaniem jest zatem zaprojektowanie
najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza szczepionka w rekordowym czasie ”. To roszczenie jest
nonsens i aberracja ze strony organu, takiego jak HAS . 102

Zagrożenia związane z cechami genetycznie zmodyfikowanych wektorów wirusowych lub ich
ewentualne rozproszenie lub rozprzestrzenianie się powinno być uwzględnione w ramach oceny
wyjątkowo restrykcyjne zagrożenia dla środowiska.

Wręcz przeciwnie, artykuły 2 i 3 najnowszego europejskiego rozporządzenia 2020/1043, zgodnie z którym
wszelkie badania kliniczne produktów leczniczych zawierających lub składających się z GMO
i przeznaczony do leczenia lub zapobiegania Covid-19 wymyka się wcześniejszym ocenom na

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

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_frame_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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zdrowie i środowisko otwierają drzwi do największej swobody w zakresie oceny i
całkowicie wbrew zasadzie ostrożności.

Ponadto niniejsze rozporządzenie kwestionuje w rzeczywistości obowiązujące przepisy dotyczące odosobnienia
mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie i wirusy. Niniejsze rozporządzenie definiuje 4
poziomy zamknięcia (określone od 1 do 4, izolacja jest jeszcze bardziej restrykcyjna
że liczba jest wyższa). Obchodzenie się z chorobotwórczymi wirusami wymaga ograniczenia
minimum 2, bardzo często 3, a nawet 4. Przepisy rozporządzenia 2020/1043 otwierają
drzwi do zera nawet przed przedstawieniem dowodu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz
wpływ na środowisko danych genetycznie zmodyfikowanych wirusów.

- Raport eksperta dla ogółu społeczeństwa w sprawie nowych szczepionek przeciwko Covid 19 - szczepionki mRNA -
Szczepionki GMO, od grudnia 2020 r zawarta w następujący sposób:103

"  Podsumowując, pojawienie się na rynku szczepionek przeciw COVID19 wymaga informacji
przejrzyste, kompletne i aktualne, które nie zostały jeszcze udostępnione opinii publicznej, oraz
co pozwala mu w szczególności zrozumieć bardzo nową klasę szczepionek, które są „
eksperymentalne szczepionki genowe ”(tabela poniżej). Nawet gdy Anglia rozpoczęła
szczepienia ludności i że we Francji mówi się o szczepieniach osób starszych w
EHPAD-y do końca grudnia 2020 r. Chcieliśmy za pośrednictwem tej notatki
udostępniać aktualną wiedzę naukową, szczególnie w epigenetyce.

Ta notatka odzwierciedla aktualny stan naszej wiedzy i zrozumienia, nasz cel
istnienie przejrzystego informowania opinii publicznej. Gdy podajemy elementy,
ta kampania szczepień przeciwko Covid-19 z użyciem „szczepionek mRNA” lub „szczepionek”
GMO ”wyraźnie pokazuje również zdolność do modyfikowania genomu zaszczepionych osób
ich potomków i to w zupełnie nieprzewidywalny sposób. W trudnych do zidentyfikowania kontekstach
w populacji ogólnej modyfikacja jest możliwa przynajmniej na poziomie epigenetycznym,
lub nawet przez integrację z naszymi chromosomami. Ryzyko trwałej transformacji genomu
niektórych komórek jest zatem bardzo realne, na co nie pozwalają żadne dane naukowe
aby wyraźnie wykluczyć to ryzyko, wręcz przeciwnie.

W przypadku eksperymentalnej szczepionki genowej mRNA , szczepiony podmiot jest modyfikowany,
które można asymilować do GMO, a raczej do człowieka zmodyfikowanego genetycznie, ponieważ tak jest
przekształcony w „narzędzie do produkcji” białka wirusowego, z ryzykiem reakcji
autoimmunologiczne. Ta zmiana jest błędnie przedstawiana jako „przejściowa”. Jednak,
przejściowy aspekt modyfikacji nie został wykazany w kontekście
MRNA lub GMO lub ich skutki genetyczne, a nawet epigenetyka.

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


Wreszcie te modyfikacje genów / epigenetyki mogą mieć miejsce na naszym poziomie

plemniki, podobnie jak nasze jaja, mogą być przenoszone na potomstwo. To
ryzyko musi być przedmiotem fundamentalnej, szerokiej i dogłębnej dyskusji etycznej.

Niniejszy raport podkreśla stan wiedzy naukowej na temat tych narzędzi, które stanowią
fundamentalne kwestie etyczne, szczególnie w odniesieniu do zasad Konwencji
d'Oviedo, podpisane przez Francję w 1997 r., a następnie ratyfikowane 13 grudnia 2011 r. (…). "

Nota ekspercka dla ogółu społeczeństwa w sprawie nowych szczepionek przeciwko COVID 19 - szczepionki mRNA - szczepionki GMO,103

Grudzień 2020 - Seminarium RITA - PIIx - Grudzień 2020 Francuskojęzyczni lekarze i naukowcy
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- Dotyczy wielu lekarzy, lekarzy i profesorów:

Ta całkowicie eksperymentalna szczepionka (którą określilibyśmy dokładniej jako „terapia genowa”,
termin „szczepionka” nie jest naprawdę odpowiedni) zostanie wkrótce zaszczepiony siłą
lekceważenie prawa pacjenta do swobodnego wyboru leczenia i lekceważenie zasad prawa
międzynarodowy.
Wielu specjalistów wyraża swoje zaniepokojenie.

- Dr Alexandra Henrion-Caude, genetyk, specjalista RNA , podczas wymiany
dotyczące przyszłej szczepionki zawierały również następujące wyjaśnienia (transkrypcja
fragmenty wywiadu wideo ) : 104

„Laboratoria opracowują obecnie szczepionkę w nagłych wypadkach.
Przyszła szczepionka zostanie wykonana przy użyciu nowej technologii, która nigdy nie była używana
wcześniej ze względu na łatwość produkcji: są to szczepionki RNA.

RNA to cząsteczka, która jest podstawą wirusa, stan pośredni między cząsteczką a
białko, które zakłóca działanie wielu cząsteczek.

Kiedy RNA dostanie się do komórki, nie można przewidzieć, które
będą efektami kaskadowymi i obecnie nie można ich kontrolować.

Ta szczepionka SARS-CoV2 jest szczepionką eksperymentalną. Obecnie INSERM poszukuje 25 tys
„Ochotnicy”, żeby nie powiedzieć „świnki morskie”, aby przetestować tę szczepionkę.

Żadna szczepionka nie została wyprodukowana w ciągu roku, w zasadzie potrzeba dziesięciu do piętnastu lat
aby uzyskać szczepionkę spełniającą standardy.

Należy zauważyć, że żadna szczepionka nie została opracowana ani nie została sprzedana
SARS-CoV lub MersCov, ten ostatni jest znacznie bardziej zabójczy. "



Inni mówcy potwierdzają niebezpieczny potencjał przyszłych szczepionek / tej przyszłej terapii
gen:

- Doktor Odile Launay, specjalista chorób zakaźnych : „ Poproszono o dwumiesięczny okres obserwacji

mediana dotycząca niekorzystnych skutków szczepionki  ”(…) Jeżeli specjalista chorób zakaźnych stwierdzi bardzo krótkie opóźnienie,
osoby, które zostaną zaszczepione w pierwszej kolejności, są najbardziej narażone na rozwój
ciężka postać choroby. „ Możemy zatem zaakceptować, że istnieją niepożądane skutki  ”. 105

- Doktor Louis Fouché, anestezjolog-resuscytator, alarmujący o braku odrzutu

oraz ryzyko „retrotranspozonu” (gdy RNA jest retro-transkrybowane), określając, że 8% naszego
genom składa się z wirusów odwrotnej transkrypcji . 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

infectiologue-7800927507

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

reakcje-w-sieci-spolecznościowych-po-jego-przejściu-w-morandini-na-żywo-tego-poranka-video.html
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- Profesor Jean-Daniel Lelièvre, kierownik oddziału chorób zakaźnych w Henri Hospital

Mondor w Créteil , specjalista ds. Szczepień : 107

„Nie jestem tutaj, aby przekonać, jestem tutaj, aby wyjaśnić. To kwestia równowagi
korzyść / ryzyko i obecnie nie mamy wszystkich elementów do zapewnienia
absolutne bezpieczeństwo tych szczepionek. (…)

Musimy być przeciwni obowiązkowym szczepieniom. (…) Przede wszystkim każdy ma prawo się szczepić
albo nie. W takim razie obowiązkowe szczepienie to oczywiście perspektywa szczepień
że ta szczepionka jest w 100% skuteczna, że   nie ma skutków ubocznych, że będzie
chronić, a także chronić innych. Brakuje nam wszystkich tych elementów, aby powiedzieć, że musimy
obowiązkowa szczepionka. "

- Profesor Eric Caumes, kierownik oddziału chorób zakaźnych w szpitalu Pitié-
Salpêtrière w Paryżu wskazuje, że nie ma badań toksyczności i skuteczności tych dwóch
szczepionek w toku, ale tylko komunikaty prasowe z laboratoriów
farmaceutyki . Nie możemy uczynić szczepionki obowiązkową. To jest nowy typ108

rewolucyjna szczepionka, która modyfikuje DNA i która do tej pory nie była używana.

- Profesor Christian Perronne, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Tropikalnych im
Szpital Garches (92) oświadczył w liście otwartym z dnia 30 listopada 2020 r., Że:

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
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„Najgorsze jest to, że pierwsze oferowane nam„ szczepionki ”nie są szczepionkami, ale

produkty terapii genowej. Wstrzykujemy kwasy nukleinowe, które spowodująwytwarzanie składników wirusów przez nasze własne komórki. Absolutnie nie znamy
konsekwencje tego zastrzyku, ponieważ jest to pierwsze u ludzi. A jeśli komórki
niektóre „szczepione” wytwarzały zbyt wiele elementów wirusowych, wywołując reakcje
niekontrolowany w naszym ciele? Pierwszą terapią genową będzie RNA, ale tam
są projekty z DNA. Zwykle w naszych komórkach wiadomość pochodzi z DNA
do RNA, ale w pewnych okolicznościach możliwe jest odwrotne, zwłaszcza w przypadku naszych komórek
istoty ludzkie zawierają od zarania dziejów zintegrowane z nimi tzw. „endogenne” retrowirusy
DNA naszych chromosomów. Są to „udomowione” retrowirusy, które nas zamieszkują
zwykle nieszkodliwe (w przeciwieństwie do HIV, na przykład retrowirusów AIDS), ale one
może produkować enzym, odwrotną transkryptazę, zdolny do transkrypcji wstecznej,
RNA na DNA. Tak więc RNA obce dla naszego organizmu i podawane przez wstrzyknięcie mogłoby
kod DNA, tak samo jak obcy, który może następnie zintegrować się z naszymi chromosomami. on
istnieje zatem realne ryzyko trwałej transformacji naszych genów. Istnieje również możliwość,
poprzez modyfikację kwasów nukleinowych w naszych komórkach jajowych lub nasieniu w celu przekazywania
te zmiany genetyczne u naszych dzieci. Ludzie, którzy je promują
terapie genowe, fałszywie nazywane „szczepionkami”, są uczniami czarnoksiężników i biorą
Francuzi i bardziej ogólnie obywatele świata, dla świnek morskich . Nie chcemy
nie stać się, jak pomidory lub kukurydza, transgenicznymi GMO (organizmami
modyfikowany genetycznie). Kierownik medyczny z jednego z laboratoriów farmaceutycznych
producenci powiedzieli kilka dni temu, że mają nadzieję na efekt ochrony osobistej,
ale nie należy mieć zbytniej nadziei na wpływ na przenoszenie wirusa, a zatem na
dynamika epidemii. To ukryte przyznanie się, że to nie jest szczepionka. ZA
wypełnia.

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

szczepienia /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Profesor Jacques Cohen, profesor medycyny w immunowirusologii, ekspert prawny
zatwierdzony przez Sąd Kasacyjny , powiedział w wywiadzie z 4 grudnia
2020 :109

„  Z serii 150 szczepionek, jako pierwsze są dostępne szczepionki RNA
Laboratoria Moderna i Pfizer: te firmy poszły bardzo szybko dzięki szczepionce tego typu
jest łatwy w produkcji. Ale to jest zupełnie nowe rozwiązanie. Ci, którzy są na czele, tak robią
niekoniecznie w pełni przestrzegają zasad gry, a to wszystko kończy się kilkoma
ryzyko. Ale mając wrażenie, że szczepionka jest bezpiecznym rozwiązaniem, istnieje wielkie niebezpieczeństwo
spieszyć się z tymi pierwszymi szczepionkami. (…)

W przypadku wiodących szczepionek RNA istnieje ryzyko nieskuteczności lub powikłań.
Na razie nie wiemy. Nie ma również dowodów na ich toksyczność u ludzi
czas trwania przeciwciał i zapewnianą przez nie ochronę. To pierwsze ryzyko nieefektywności
należy postrzegać na poziomie zbiorowym i indywidualnym Istnieje też inne rzadkie ryzyko

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/


należy postrzegać na poziomie zbiorowym i indywidualnym. Istnieje też inne rzadkie ryzyko
powikłania wynikające z samego szczepienia.

Jeśli chodzi o potencjalne skutki uboczne , należy pamiętać, że RNA samo w sobie jest pro
zapalny   : został zaproponowany w leczeniu niektórych chorób, w których działa jak
induktor interferonu lub jako adiuwant do innych szczepionek. Główny lekarz
Moderna, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, podjęła środki ostrożności, aby powiedzieć „ nie mamy”
Gwarantujemy, że nasza szczepionka będzie w stanie na razie powstrzymać epidemię ” , ale mówimy
że i tak należy go przyjmować, ponieważ łagodzi chorobę lub powoduje jej zniknięcie
więcej osób zaszczepionych niż osób niezaszczepionych. (…)

Te dwie szczepionki mają w swoich próbach kryterium oceny, kto jest chory, czy nie
pacjentów, co jest tylko kliniczne. Te laboratoria są lżejsze, co im na to pozwala
biegnij przed siebie w peletonie i trochę mniej obciążony skrupulatami i środkami ostrożności.
Jedyne, co jest pewne, to spadek występowania ciężkich postaci w grupie szczepionej.
Moderna wskazuje, że nie możemy wiedzieć, jak długo będzie trwać ochrona ani czy ta szczepionka
zmniejszyć lub nie krążenie wirusowe . Cokolwiek by to nie było na poziomie teoretycznym, jedynym sędzią będzie
przychodni oraz za 4 do 5 miesięcy, kiedy obserwacja zaszczepionych przejdzie od producenta laboratorium do
całej społeczności medycznej, będziemy wtedy skupieni na możliwych skutkach ubocznych. "
Odnośnie innych opcji szczepień:

„  Chińska szczepionka jest niewątpliwie bezpieczniejsza, ponieważ najbardziej sprawdzona: jest kopią szczepionki
antipolio z lat 50. Jest szeroko rozpowszechniany w Chinach przez dwie firmy i zaczyna być
eksportowane. Sprzedaliby to nam, gdybyśmy ich poprosili…. Szczepienie powinno
start, na przykład, w dzisiejszych czasach niedaleko domu w Maroku.
We Francji małe i średnie przedsiębiorstwo firmy Valneva również produkuje inaktywowaną szczepionkę zawierającą cały wirus, ale tak jest
Anglicy, którzy zamówili w przedsprzedaży 60 mln dawek, a ja nie słyszałem w zapowiedziach
władzom rządowym, że dla tej szczepionki spodziewany był udział w rynku we Francji, który w godz
weź wszystko, wydaje mi się bezpieczniejsze niż pozostałe dwie Moderna i Pfizer zatrzymane przez
Rząd francuski.
Istnieje również firma Sanofi, która sprzymierzyła się z inną dużą firmą, GSK, w celu wyprodukowania szczepionki i związanego z nią MSD
w Institut-Pasteur, który niewątpliwie w czerwcu będzie gotowy do dystrybucji na całym świecie: oni wiedzą
robić. To inny proces niż w przypadku wiodących szczepionek. Te laboratoria mają
zdecydowaliśmy się powiedzieć: „ nie lubimy tego w pośpiechu, nie wiemy, jak to zrobić, zachowujemy
bardzo duże rynki. Zmiażdżymy naszą siłą produkcyjną tych, którzy uciekli
zbyt szybko, jeśli nie mają doskonałych rezultatów ”, a statystycznie jest mało prawdopodobne, że
wyniki pierwszych imprez w wyścigu są doskonałe. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Jeśli chodzi o strategię rządu:

„Dla polityków, skoro sytuacja gospodarcza jest tragiczna, rozumowanie jest takie
powiedz: „nie wiemy zbyt dobrze, więc bierzemy tych, którzy wychodzą na szczyt”. Rezerwujemy wstępnie
wiele dawek szczepionek. Rząd francuski polegał wyłącznie na
polecam 2 szczepionki RNA : kogut galijski wkłada wszystkie swoje jajka do tego samego koszyka. W
mniej do czerwca 2021 r. ”(…)

Odnośnie prawdopodobieństwa, że szczepionka może zatrzymać epidemię :

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.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.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


Odnośnie prawdopodobieństwa, że   szczepionka może zatrzymać epidemię :

„Nie należy sobie wyobrazić, że szczepionka rozwiąże wszystko to w pierwszych dniach 2021 roku Inie jestem nawet przekonany, że szczepionka, cokolwiek by to było, na taką skalę jest zdolna
potencjalnie powstrzymać epidemię ” .

- Dotychczas znane skutki uboczne szczepionki Pfizer & BioNTech:

W raporcie z 10 grudnia 2020 r. Wymienia FDA (Food and Drug Administration)110

potencjalne skutki uboczne szczepionki Pfizer & BioNTech:

- zespół Guillain-Barré
- Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia
- Myélite poprzeczne
- Zapalenie mózgu / zapalenie rdzenia kręgowego / zapalenie mózgu i rdzenia /
- Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych / zapalenie opon mózgowych /
- encefalopatia
- Konwulsje / kryzysy
- udar
- Narkolepsja i katapleksja
- Anafilaksja
- Ostry zawał mięśnia sercowego
- Miokardyt / péricardyt
- Choroba autoimmunologiczna
- Śmierć
- poronienie
- Inne ostre choroby demielinizacyjne
- Nieanafilaktyczne reakcje alergiczne
- trombocytopenia
- Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
- Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
- Zapalenie stawów i bóle stawów / bóle stawów
- choroba Kawasaki
- Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci
- Choroba wzmocniona szczepionką 

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

śmierć / #
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- Szczególny punkt dotyczący szczepień dzieci lub studentów w placówkach oświatowych:

Jeśli chodzi o ewentualne utworzenie przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej
Zdrowie razem, obowiązkowa akcja szczepień w szkołach
i szkoły średnie, jak pamiętamy, nie jest to dozwolone przez prawo, a fortiori w przypadku, gdy
przedstawiciel prawny nie wyraził zgody. 
 
Rzeczywiście, w ramach dyskusji w pierwszym czytaniu przed Senatem nad projektem
nr 1481 dla szkoły zaufania (ustawa ogłoszona nr 2019-791 z 26 lipca 2019 r.),
rząd zgłosił poprawkę nr 508 zmieniającą artykuł 16 ter projektu (art111

wersja ostateczna 53) w brzmieniu:
 
„Artykuł L. 541-1 kodeksu oświatowego uzupełnia się dwoma akapitami o następującym brzmieniu:

Krajowi lekarze oświatowi mogą przepisać procedury diagnostyczne, a jako
produkty profilaktyczne, zdrowotne. Dekret określa listę i warunki ich przepisywania
procedury i produkty zdrowotne. Koszty tych działań i produktów są refundowane przez fundusze ubezpieczeniowe
choroba na warunkach przewidzianych w kodeksie zabezpieczenia społecznego.
„  Pielęgniarki edukacji narodowej mogą udzielać uczniom lub studentom
leki niewymagające recepty lekarskiej. Wyjątkowo iw
protokoły awaryjne, którym mogą podawać leki
obowiązkowa recepta lekarska. Dekret określa warunki stosowania
niniejszy ustęp i ustala wykazy leków wydawanych i niewymagających recepty
obowiązkowe, które pielęgniarki krajowej edukacji mogą podawać uczniom i
studentów. "

Podczas sesji dyskusyjnej 17 maja 2019 roku w Senacie Minister Edukacji uzasadnia
w szczególności tę zmianę w następujący sposób, powtarzając oświadczenie o zmianie :  112

„  Panie Jean-Michel Blanquer, panie ministrze. Ta poprawka ma dwojaki cel.
Przede wszystkim obejmuje art. 16 ter, wprowadzony w komisji, poprzez dodanie
ulepszenia redakcyjne w celu wyjaśnienia ram wystawianych przez lekarzy
edukacja ogólnokrajowa w zakresie niektórych procedur i produktów zdrowotnych.
(…)
Odnośne akty będą działaniami lub produktami zapobiegawczymi, takimi jak bilans
terapia logopedyczna lub ortoptyczna, szczepionka , antykoncepcja. Dekret określi listę.
(…)
Celem drugiego akapitu poprawki jest prawne zabezpieczenie administracji
do uczniów lub studentów, przez pielęgniarki krajowej edukacji, leków nie
podlega obowiązkowej recepcie lekarskiej, której lista zostanie ustalona w drodze dekretu.
Wykonywane, chyba że lekarz lub opiekunowie prawni wskazali inaczej ,
nadzorowane podawanie niektórych leków umożliwia szybki powrót do zajęć lub
pozwala odciążyć ucznia w oczekiwaniu na zaadaptowaną opiekę.
(…)
Wreszcie, ten ustęp prawnie zabezpiecza administrowanie przez pielęgniarki pedagogiczne
krajowe leki wydawane na receptę obowiązkową w ramach
protokoły, w szczególności krajowy protokół opieki i ratownictwa opracowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej z Ministerstwem Zdrowia.
W związku z tym poprawka ta ma tendencję do pożytecznego zabezpieczenia tych ważnych codziennych czynności
zdrowie i edukacja uczniów, z należytym uwzględnieniem prawa do sprzeciwu
oczywiście prawni przedstawiciele dziecka . Jest to zatem poprawka pragmatyczna ”.

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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Jednak art. 16 ter tej ustawy, który stał się ostatnim art. 53, został ocenzurowany przez Radę.
konstytucyjny, decyzją nr 2019-787 DC z dnia 25 lipca 2019 r. (paragrafy 13-15 ) , as 113

jest niezgodny z konstytucją, biorąc pod uwagę, że ten artykuł był nawet wtedy niepowiązany
pośrednio, z postanowieniami zawartymi w projekcie pierwotnie złożonym w kancelarii
Zgromadzenie narodowe.

Dlatego dochodzimy do wniosku, że krajowi lekarze i pielęgniarki nie mogą
nie ma przypadku legalnego podania szczepionki uczniom lub studentom, z lub bez
zgoda opiekuna prawnego.

W żadnym wypadku nie mogą wykonywać czynności medycznych, takich jak testy PCR na studentach lub
studenci wbrew temu, co zdają się wskazywać niektóre rektory pocztą
niedawno.

***

Dlatego próbując uzyskać dawki szczepionki, które prawdopodobnie stworzą plik
zagrożenie dla obywateli francuskich i czynienie ich obowiązkowymi dla wszystkich, choćby terrorem
i strach, gdy istnieją terapie medyczne i są wystarczające do wyleczenia choroby
covid-19, wykonawca może być winny aktu terroryzmu i zbrodni przeciwko ludzkości.
Osoba wykonawcza może być winna narażania osoby i zdrowia innych.

Ofiary mogły również dochodzić winy lekarza szczepiącego za niepowodzenie
informacji, naruszenia artykułów 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz stosowania artykułów
223-1 i 223-8 Kodeksu karnego.

***

WNIOSEK (I):

Te czyny jako całość kwalifikują się jako akty terrorystyczne popełnione w zorganizowanym gangu i
zbrodnia przeciwko ludzkości.

Czyny te potępia Kodeks karny i zgodnie z art. 422-6 Kodeksu karnego oraz
Artykuły 213-1 i 213-3 Kodeksu karnego, oprócz kar przewidzianych dla każdego z zarzutów
aktu oskarżenia (dożywocie), winni popełnienia czynów
terroryzm i zbrodnie przeciwko ludzkości zostaną skonfiskowane.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113

V.DAR Strona włączona51 66

Strona 52

II. APOLOGIA TERRORYZMU PRZEZ MEDIÓW I NAUKOWCÓW
KONFLIKT INTERESÓW

• Obowiązujące zasady:

Art. 421-2-5 Kodeksu karnego:

„  Fakt bezpośredniego prowokowania aktów terroryzmu lub dokonywania aktów
za usprawiedliwienie tych czynów grozi kara pięciu lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 75 000 euro.
Kary zwiększono do siedmiu lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości 100 000 euro, gdy
fakty zostały popełnione za pośrednictwem publicznych usług komunikacyjnych online.

Gdy czyny są popełnione za pośrednictwem prasy pisemnej lub audiowizualnej lub
publicznego udostępniania w Internecie, szczególne przepisy ustaw, które je regulują
sprawy mają zastosowanie przy ustalaniu osób odpowiedzialnych ”.

Artykuł R4113-110 kodeksu zdrowia publicznego :

Informowanie opinii publicznej o istnieniu bezpośrednich lub pośrednich powiązań między profesjonalistami
zdrowie oraz firmy lub zakłady wymienione w art. L. 4113-13 (z
firmy i zakłady produkujące lub obsługujące produkty zdrowotne lub z udziałem
organizacjom konsultingowym pracującym nad tymi produktami), przy okazji prezentacji
tego specjalisty, albo na piśmie, jeśli jest to artykuł przeznaczony dla prasy drukowanej
lub rozpowszechniane w Internecie, na piśmie lub ustnie na początku przemówienia, kiedy on
to wydarzenie publiczne lub komunikat skierowany do prasy
audiowizualny.

Artykuł L4113-13 kodeksu zdrowia publicznego:

„Członkowie zawodów medycznych, którzy są powiązani z biznesem i
zakłady produkujące lub obsługujące produkty zdrowotne lub współpracujące z organizacjami zdrowotnymi
porady dotyczące tych produktów są wymagane, aby te linki były znane publicznie, kiedy
wypowiadać się na tych produktach podczas publicznego wydarzenia, nauczania
uniwersytet lub działanie w zakresie kształcenia ustawicznego lub edukacji terapeutycznej, w
w prasie pisemnej lub audiowizualnej albo w jakiejkolwiek publikacji pisemnej lub internetowej

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


w prasie pisemnej lub audiowizualnej albo w jakiejkolwiek publikacji pisemnej lub internetowej.
Warunki stosowania tego artykułu określa dekret Rady Stanu.

Naruszenia zasad, o których mowa w powyższym paragrafie, podlegają karze.
ogłoszone przez właściwy porządek zawodowy ”. 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• Zastosowanie do faktów:

Media głównego nurtu odegrały kluczową rolę w szerzeniu terroru i strachu w społeczeństwie
Populacja francuska.
W ten sposób zachęcali i współpracowali w podejmowanych działaniach i środkach. Mogą być zatrzymani
odpowiedzialny .114

Lekarze i inni naukowcy, którzy przyczynili się do terroru, nie ujawniając swoich konfliktów
interesy w mediach (lobbyści firm farmaceutycznych) mogą być uzasadnione
pociągnięty do odpowiedzialności.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. AKTY WYKORZYSTYWANIA I TORTUR / LECZENIA
NIELUDZIEK WOBEC DZIECI: PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO
LUDZKOŚĆ

• Zasady mające zastosowanie w prawie karnym do aktów przemocy fizycznej i / lub
psychologiczny:

Przemoc fizyczna:
Przemoc fizyczna to użycie siły lub przemocy wobec dziecka,
w taki sposób, że jest kontuzjowany lub może doznać kontuzji: bicie, gryzienie, pieczenie, zatrucie, odurzenie lub
zachęcać do spożywania niebezpiecznych substancji (alkohol, tytoń, narkotyki itp.), udusić , udusić,
trząść się, przepychać, topić ... Przemoc wobec dzieci nie musi być
zwykle lub powtarzające się, aby wchodzić w zakres prawa.

Przemoc wobec dzieci jest surowo karana przez prawo.

Każdy organ administracyjny wspierający przedmiotowe środki zdrowotne prawdopodobnie to zauważy
zaangażowana odpowiedzialność.

Co lo mówię 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


Ofiara poniżej 15 roku życia
Przemoc (zwykła lub odosobniona) wobec nieletniego poniżej 15 roku życia popełniona przez jego ojca, jego
matka, jego dziadkowie lub jakakolwiek osoba sprawująca nad nim władzę podlega karze do:

• 30 lat więzienia, kiedy spowodowały śmierć ofiary;
• 20 lat więzienia, gdy spowodowały trwałe inwalidztwo;
• 10 lat więzienia i grzywna w wysokości 150 000 euro, jeżeli są przyczyną poważnych obrażeń;
• 5 lat więzienia i 75 000 euro grzywny, jeśli obrażenia są mniej poważne.

Ofiara powyżej 15 lat
Przemoc (zwykła lub odosobniona) popełniona wobec małoletniego powyżej 15 roku życia przez jego ojca lub
matki są karane do:

• 15 lat więzienia, gdy spowodowały trwałe inwalidztwo;
• 5 lat więzienia i grzywna w wysokości 75 000 euro, jeśli są przyczyną poważnych obrażeń;
• 3 lata więzienia i grzywna w wysokości 45 000 euro, jeśli obrażenia są mniej poważne.

Przemoc psychiczna:
Przemoc psychiczna nigdy nie jest trywialna, a fortiori, gdy ofiarą jest dziecko.
Bezpieczeństwo emocjonalne i relacyjne należą do podstawowych potrzeb dziecka .

Co mówi prawo
Kodeks karny karze przemoc, bez względu na jej naturę, i karze ją tymi samymi karami.
rozumiane, jeśli jest to przemoc psychiczna.

Konsekwencje dla ofiar:
Przemoc zawsze ma poważne konsekwencje dla dzieci, które są jego ofiarami.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Następstwa złego traktowania są nie tylko fizyczne: blizny lub ból, zaburzenia
zaburzenia czucia, snu, utrata sprawności, trwałe pogorszenie stanu zdrowia, niepełnosprawność,
nawet przedwczesna śmierć. Rzeczywiście, wpływ przemocy na mózg, psychologię i nie tylko
Rozwój dzieci jest szeroko udokumentowany, a specjaliści posuwają się nawet do rozmowy
psycho-trauma.

Nadużycie może generować trudności w związku, złość, niepokój lub
wciąż w niebezpieczeństwie. W każdym razie ten stres może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie:

• „Zakłócenia rozwoju mózgu, szczególnie w przetwarzaniu informacji,
zwiększenie ryzyka zaburzeń uwagi, emocji, poznania i
zachowanie,

• zmieniony rozwój biologicznego systemu zarządzania stresem generujący ryzyko
zwiększony niepokój, depresja i problemy sercowo-naczyniowe, a także inne problemy
zdrowie w wieku dorosłym,

• znaczące ryzyko trudności emocjonalnych i interpersonalnych, w tym wysokiego poziomu
negatywność, słaba kontrola impulsów i związane z nimi zaburzenia osobowości

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 y , p ą
słaba motywacja, pewność siebie i asertywność,

• słabe zdolności uczenia się i wyniki w nauce, w tym braki w nauce
funkcje wykonywania i regulacji uwagi, niskie IQ, trudności w czytaniu
i niski poziom wykształcenia. "

Im młodsze dziecko, tym bardziej jest zależne od swojego otoczenia. Tak więc zaniedbanie
popełnione na wczesnym etapie życia mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla rozwoju
dziecko.

• Zasady obowiązujące w prawie karnym w sprawach o zbrodnie przeciwko ludzkości:

Artykuł 211-1 Kodeksu karnego (Zbrodnie przeciwko ludzkości - Ludobójstwo):

„Fakt ten stanowi ludobójstwo, w wykonaniu wspólnego planu zmierzającego do całkowitego zniszczenia
lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, lub grupy, do której dąży
na podstawie dowolnego innego arbitralnego kryterium popełnienia lub spowodowania popełnienia przeciwko
członków tej grupy, jeden z następujących aktów: 
- umyślne uszkodzenie życia; 
- poważne uszkodzenie integralności fizycznej lub psychicznej; 
- poddanie się warunkom istnienia, które mogą spowodować całkowite lub częściowe zniszczenie
z grupy ; 
(…) 
- przymusowe przekazywanie dzieci. 
Ludobójstwo jest karane dożywotnim więzieniem. 
Pierwsze dwa paragrafy artykułu 132-23 odnoszące się do okresu bezpieczeństwa mają zastosowanie do
przestępstwo, o którym mowa w tym artykule ”.

Artykuł 212-1 Kodeksu karnego (Zbrodnie przeciwko ludzkości - Ludobójstwo):

„Stanowi również zbrodnię przeciwko ludzkości i podlega karze pozbawienia wolności.
na zawsze jeden z następujących czynów popełnionych w wykonaniu uzgodnionego planu przeciwko a
grupa ludności cywilnej w kontekście rozległego lub systematycznego ataku:
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1 ° dobrowolny atak na życie ;
(…)
4 ° deportacja lub przymusowy transfer ludności;
5 ° Kara pozbawienia wolności lub inna forma poważnego pozbawienia wolności fizycznej
naruszenie podstawowych przepisów prawa międzynarodowego;
6 ° tortury;
(…)
11 ° Inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące wielkie
cierpienie lub poważne uszkodzenie integralności fizycznej lub psychicznej.
Pierwsze dwa paragrafy artykułu 132-23 dotyczące okresu bezpieczeństwa mają zastosowanie do

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


przestępstwa, o których mowa w tym artykule ”.

• Zasady obowiązujące w prawie międzynarodowym:

Artykuł 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Rzym, 4 listopada 1950 r. Oraz protokoły nr 11 i 14) zabraniają państwom stosowania tortur, lub
poddać osobę podlegającą ich jurysdykcji nieludzkiemu traktowaniu lub karaniu, lub
poniżający. Jest to jedno z nielicznych postanowień Konwencji, których nie zawiera
d'exceptions.

„Artykuł 3 - Zakaz tortur
Nikt nie może być poddawany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu ”.

Sekcja 15 jest klauzulą   odrębną. Daje umawiającym się państwom możliwość w przypadku
wyjątkowych okolicznościach, w celu odstąpienia, w sposób ograniczony i pod nadzorem, od ich obowiązku
gwarantują określone prawa i wolności chronione Konwencją.

Jednakże art. 15 ust. 2 chroni niektóre prawa przed zastosowaniem odstępstwa. Według
W brzmieniu tego przepisu są to prawa gwarantowane przez: Art. 2 (prawo do życia), z wyjątkiem przypadku
śmierć będąca wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych; artykuł 3 (zakaz tortur i
zabiegi); Art. 4 ust. 1 (zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej); i artykuł 7 (brak kary
bez prawa).

„Artykuł 15 - Odstępstwo w przypadku stanu wyjątkowego

1. W przypadku wojny lub jakiegokolwiek innego stanu wyjątkowego zagrażającego życiu narodu,
Umawiająca się Strona może podjąć środki stanowiące odstępstwo od zobowiązań przewidzianych w
niniejszej Konwencji, w zakresie, w jakim wymaga tego sytuacja i pod warunkiem, że powyższe
środki nie stoją w sprzeczności z innymi obowiązkami wynikającymi z prawa
międzynarodowy.

2 Postanowienie poprzedzające nie zezwala na jakiekolwiek odstępstwo od art. 2, z wyjątkiem przypadku
śmierć będąca wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych oraz art. 3, 4 (ust. 1) i 7.

3. Każda Wysoka Umawiająca się Strona, która korzysta z tego prawa odstępstwa, posiada Sekretarza Generalnego
Rady Europy w pełni poinformowany o podjętych środkach i ich powodach
natchniony. Musi również poinformować Sekretarza Generalnego Rady Europy o dacie
do których środki te przestały obowiązywać, oraz postanowienia Konwencji
ponownie otrzymać pełny wniosek ”.
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Ponadto Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne dnia
Organizacja Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. I podpisana przez Francję 26 stycznia 1990 r . Parlament, przez116

ustawa z 2 lipca 1990 r. zezwalała na ratyfikację, która miała miejsce 7 sierpnia



1990. Zgodnie z artykułem 49 Konwencji, weszła w życie we Francji w dniu 6
Wrzesień 1990.

• Jak przypomniano w okólniku nr 2014-088 z dnia 9 lipca 2014 r. Dotyczącym przepisów wewnętrznych
wydziałowy typ publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (BO de l'Education
Krajowa nr 28 z dnia 10 lipca 2014 r.) , Art. 28 Konwencji o prawach człowieka117

dziecko zapewnia, że:

„Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe kroki w celu zapewnienia dyscypliny
szkoła jest stosowana w sposób zgodny z godnością dziecka jako istoty
człowieka i zgodnie z niniejszą konwencją ”.

W konsekwencji regulamin wewnętrzny szkoły musi określać, że „wszelkie kary cielesne lub
poniżające traktowanie jest surowo zabronione ”.

Uczniowie powinni być chronieni przed poniżającymi słowami lub zachowaniem i szanowani
ich osobliwość. Ponadto muszą korzystać z gwarancji ochrony przed jakąkolwiek przemocą
fizyczne lub moralne (…) ”.

• Artykuł 36 Konwencji o prawach dziecka stanowi, że:

„Państwa-Strony będą chronić dziecko przed wszelkimi innymi formami wyzysku szkodzącymi
każdy aspekt jego dobrego samopoczucia ”.

• Artykuł 37 Konwencji o prawach dziecka stanowi, że:

„  Państwa-Strony zapewnią, że:
a - Żadne dziecko nie będzie poddawane torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniżające ”(…).

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „Przemoc wobec dzieci obejmuje wszystko
formy fizycznego i / lub emocjonalnego znęcania się, wykorzystywania seksualnego, zaniedbania lub
niedbałe traktowanie, komercyjne lub inne wykorzystywanie powodujące rzeczywistą szkodę lub
potencjał dla zdrowia, przeżycia, rozwoju lub godności dziecka w kontekście
związek odpowiedzialności, zaufania lub władzy . " 118

• Zastosowanie do faktów:

Obowiązek noszenia maski został nałożony na dzieci przez artykuł 36 dekretu nr 2020-1310 z dnia
29 października 2020 r., Określając ogólne środki niezbędne do zwalczania epidemii
COVID-19 w ramach stanu zagrożenia zdrowia oraz Protokołu zdrowia z 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

czy dziecko wykorzystuje

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Październik 2020 na zaleceniach Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Młodość.

Środek ten prowadzi do popełniania aktów znęcania się i poniżania dzieci
z Francji z następujących powodów:

- Francuskie Towarzystwo Pediatryczne w komunikacie prasowym z dnia 27 sierpnia 2020 r. Potwierdza, że:120

„  Nasza wiedza na temat tego wirusa znacznie się poprawiła, nawet jeśli utrzymuje się
niepewności. Obecnie panuje zgoda co do tego, że dzieci, aw szczególności dzieci
mniej niż 10 lat, nie przyczyniają się znacząco do przenoszenia COVID19. Plik
Transmisja między dziećmi lub dziećmi na dorosłych jest bardzo rzadka. To dorosły
który jest najczęstszym przekaźnikiem tej infekcji. Jest też bardzo
prawdopodobne, że dziecko narażone na zakażenie będzie mniej zakażone niż osoba dorosła:
różne badania pokazują znacznie niższy wskaźnik infekcji u dzieci,
w porównaniu z obserwowanym u dorosłych.
Na koniec należy pamiętać, że nawet gdy zarażają się, często są to dzieci
bezobjawowy.
Zakażenia pediatryczne wymagające hospitalizacji są rzadkie i stanowią 1% przypadków
wszystkie hospitalizacje powiązane z COVID19 ”.

- WHO i UNICEF warunkują ewentualną decyzję o nałożeniu maski od 6 lat do
kilka czynników (warunki łączne ) : 121

Rzeczywiście, organizacje te zalecają podjęcie decyzji o użyciu maski
dzieci w wieku od 6 do 11 lat opiera się na następujących czynnikach:

• Wysokiej transmisji w obszarze której znajduje się dziecko
• Zdolność dziecka do prawidłowego i bezpiecznego używania maski .
• Dostęp do masek, a także możliwość ich umycia lub wymiany w niektórych

konteksty (takie jak szkoły i opieka nad dziećmi)
• Właściwego nadzoru dorosłych i instrukcje podane dziecku na porcie i

bezpieczne zdejmowanie masek
• Potencjalny wpływ noszenia maski na naukę i rozwój

psychospołeczne, po konsultacji z nauczycielami, rodzicami / opiekunami i / lub opiekunami
zdrowie

• Specyficzne konteksty dziecka lub interakcje z innymi ludźmi
z wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób, takich jak osoby starsze
i tych z innymi istniejącymi wcześniej schorzeniami

- Według wielu ekspertów noszenie maski prowadzi do : 122

‣ Stres i fobia, zaburzenia psychiczne,
‣ zaburzenia rozwojowe (zaburzenia poznawcze), 
‣ Osłabiony układ odpornościowy, 
‣ Zmniejszone dotlenienie mózgu i całego organizmu, 

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-children-and-mask-related-to-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Rozwój chorób dermatologicznych, 
‣ Zwiększona podatność na bakterie, wirusy, grzyby, gronkowce

prawdopodobnie zawarte w nieprawidłowo używanych maskach,
‣ Zwiększona obecność hormonu stresu we krwi . 123

Oprócz obowiązku noszenia maski fakt terroryzowania rodzin we Francji
i odizolować dzieci od ich krewnych, wpajając im myśl, że są dla nich zagrożeniem
rodzina i proces całkowicie karny, który może pozostawić poważne konsekwencje psychologiczne.

WNIOSEK (III) :

Akty znęcania się i poniżania zabronione przez Kodeks karny rzeczywiście zostały popełnione
dzieci z Francji.
Czyny kwalifikujące się jako zbrodnia przeciwko ludzkości, wpływające na fizyczne, psychiczne i
moralność dzieci, a bardziej ogólnie, ich dobrobyt zostały zaangażowane we Francji.

Postanowieniem tymczasowym z dnia 3 grudnia 2020 r. (Nr 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), Rada Stanu
uważa, że   noszenie maski, które jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od 6 lat, nie ma wpływu
dobro dzieci.

Decyzja ta została podjęta bez instrukcji, bez przekazywania wniosków rodziców do
rządu, bez przesłuchania.

W imieniu Rady Stanu:

„Jeśli rodzice twierdzą, że maska   może promować trudności w uczeniu się,
ta okoliczność nie może być postrzegana jako nieproporcjonalnie wpływająca na interesy
dziecko, biorąc pod uwagę wciąż bardzo niedawny charakter jego realizacji .

We wnioskach określono zagrożenia, jakie noszenie maski stanowiłoby dla zdrowia dziecka. HCSP
zauważa ze swojej strony, (...) że nie ma realnych przeciwwskazań do noszenia maski u dzieci
ponad trzy lata. Ocenia, że   istnieje ryzyko hiperkapnii wywołanej długotrwałym noszeniem maski
wydaje się nie mieć następstw oddechowych ani neurologicznych, a jeśli u dzieci z
ciężka patologia układu oddechowego, może to spowodować wzmożoną pracę oddychania przez maskę
dyskomfort, ich stan zdrowia naraża je na ciężkie formy Covid-19, a noszenie maski jest
niezbędne środki ich ochrony.  "

***

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
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Nie można reprodukować ani nadawać bez rozszerzenia
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Me Virginie de Araujo-Recchia
Prawnik 

Dr Eugen Janzen, pediatra: wykonał diagnozy lekarskie z badaniami krwi (Study123

12.12.2020).

V.DAR Strona włączona59 66

Strona 60

ANEKS 1 



V.DAR Strona włączona60 66

Strona 61

ZAŁĄCZNIK 2

Oświadczenie dr n. Med. Harveya A. Rischa, profesora epidemiologii, School of Public Health of
Yale

Senatorowie i koledzy: Dziękuję za zorganizowanie tego przesłuchania. Wszyscy rozumiemy tę chorobę
endemiczny, z którym mamy do czynienia, że   musimy stawić temu czoła i nie
ukryj to w nadziei, że zniknie. Chciałbym przedstawić swój punkt widzenia.

W maju tego roku odkryłem, że wyniki badań nad lekiem sugerują leczenie
Covid, hydroksychlorochina, zostały zniekształcone przez to, co wtedy uważałem za raport
niechlujny. Dr McCullough powiedział nam, jak choroba Covid rozwija się w fazach od
florida pneumonia replikacja wirusa poprzez atak na kilka narządów. Replikacja
wirusowe jest stanem ambulatoryjnym, ale zapalenie płuc wypełniające płuca resztkami z
układ odpornościowy jest gościnny i może zagrażać życiu. Słyszeliśmy też
powiedzieć, że każda faza, każdy patologiczny aspekt choroby musi mieć swoje własne leczenie
które odnoszą się do jej własnych mechanizmów biologicznych. Więc szczerze mówiąc
zdumiony, że badania dotyczące leczenia szpitalnego zostały przedstawione jako mające zastosowanie
ambulatoryjnie, z naruszeniem tego, czego nauczyłem się w szkole medycznej o tym, jak leczyć
pacjenci.

W końcu zaczynamy rozumieć, dlaczego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nasz
Badania rządowe zainwestowały miliardy dolarów w rozwój
opatentowane leki i drogie szczepionki, ale prawie nic w leczeniu ambulatoryjnym

t i i li i d i d i d i Ni h d i t ż b k j



na wczesnym etapie, pierwsza linia odpowiedzi na pandemię. Nie chodzi o to, że nam brakuje
kandydatów na leki w badaniu mieliśmy wielu obiecujących agentów. Ale ja

wierzą, że wczesne zamieszanie między chorobami szpitalnymi i ambulatoryjnymi umożliwiło to
wywnioskować, że ambulatoryjne leczenie chorób było badane i potwierdzone
nieskuteczny. Ta nielogiczna przesłanka skłoniła mnie do zbadania dowodów na skuteczność leczenia.
ambulatoryjny.

Powtarzam: dokonujemy przeglądu dowodów na wczesne leczenie pacjentów wymagających częstych chodzenia.
ryzyko, aby zapobiec hospitalizacji i śmiertelności. To wszystko. Leczenie powinno rozpocząć się w ciągu
pierwsze pięć dni po pojawieniu się objawów. Leczenie starszych pacjentów lub
cierpiących na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, otyłość, choroby serca,
choroby płuc, choroby nerek, choroby układu odpornościowego, osoby, które przeżyły chorobę
rak itp. To są ludzie, którzy najprawdopodobniej umrą z powodu Covid i to są ci, którzy to zrobili
najbardziej potrzebuje ochrony. Starałem się uzyskać raporty ze wszystkich badań dotyczących wszystkich
Leki do wczesnego leczenia pacjentów ambulatoryjnych wysokiego ryzyka. Oglądam
literatura codzienna. I to, co znalazłem, jest naprawdę niezwykłe. Co zauważyłem,
jest to, że pomimo pozytywnych raportów na temat wielu leków, każde badanie dotyczyło
ambulatoryjne stosowanie leku, hydroksychlorochiny, z lekami lub bez nich
wsparcia, wykazał znaczną przewagę w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji
i śmiertelność.

Badania te dzielą się na dwa główne typy. Pierwsza to randomizowane badanie kontrolowane w
podwójnie ślepa, a druga to badanie nierandomizowane, ale nadal kontrolowane. Słyszałeś
różne postacie rządowe i naukowcy twierdzą, że randomizowane kontrolowane próby
są najsilniejszą formą dowodu. Wiele z tych osób też to powiedziało
Badania z randomizacją są jedyną wiarygodną formą dowodów. Jest w tym trochę prawdy
twierdzeń, ale jest też wiele kłamstw. Wiemy na przykład, że duże
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większość leków stosowanych w leczeniu chorób serca została opracowana w drodze prób
nie randomizowane. Leki obniżające poziom cholesterolu były szeroko stosowane już wcześniej
nie przeprowadza się badań z randomizacją. Azytromycyna, najczęściej stosowany antybiotyk
u dzieci, nie zostało potwierdzone w badaniach z randomizacją. Pomysł, że tylko badania z randomizacją
dostarczenie wiarygodnych dowodów to uproszczone pojęcie, które może brzmieć dobrze w teorii, ale
Porównanie między badaniami randomizowanymi i nierandomizowanymi to coś, czym faktycznie było
obszernie zbadany w literaturze medycznej. Jestem epidemiologiem, bo chociaż lubię
teorie biologiczne, rozwijam je cały czas, aby badać, jak działa natura, ale
to z ludzkich danych empirycznych uczymy się, jak to zrobić
rzeczywiście natura.

Mamy olbrzymie ilości danych empirycznych, które potwierdzają te próby
randomizowane i odpowiadające im badania nierandomizowane dają te same odpowiedzi. Dr Tom
Frieden, były dyrektor CDC, napisał długi esej w New England Journal of
Medycyna wykazująca, że   badania nierandomizowane mogą zapewnić całkiem
przekonujące, zwłaszcza jeśli jest zrobione dokładnie, aby wyjaśnić przyczyny
którzy pacjenci otrzymali leki, a zwłaszcza gdy okoliczności są takie
koszt oczekiwania na badania z randomizacją wiąże się ze znaczną chorobą i śmiertelnością, np
te, które widzieliśmy w tym roku. Ale esej dr Friedena, choć autorytatywny, nie
dostarcza jedynie migawek dowodów empirycznych dla swoich obserwacji. Prawdziwy dowód
pochodzą z metaanalizy przeprowadzonej przez Cochrane Library Consortium, a



Brytyjska organizacja międzynarodowa powstała w celu organizowania wyników badań medycznych
ułatwianie opartych na dowodach wyborów dotyczących interwencji zdrowotnych. Plik
Badacze Cochrane przyjrzeli się temu, co obejmuje dziesiątki tysięcy porównań
z randomizacją i ich nierandomizowanymi odpowiednikami i stwierdzono, że oba typy
badania doszły do   praktycznie identycznych wniosków. To prawdziwy dowód na to, że dobre
badania nierandomizowane mają równie ważne dowody jak badania
randomizowane. Dowodem nie są duże ilości spójnych dowodów empirycznych
wiarygodne, ale uproszczone założenia, bez względu na to, kto je powie.

Czego więc dowiedziałem się o wczesnym stosowaniu hydroksychlorochiny u pacjentów
Pacjenci ambulatoryjni wysokiego ryzyka? Po pierwsze, hydroksychlorochina jest wyjątkowo bezpieczna.
Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że to lek, który był bezpiecznie używany od 65 lat przez setki
miliony ludzi na całym świecie w dziesiątkach miliardów dawek, przepisywanych bez
rutynowy elektrokardiogram przesiewowy, podawany dorosłym, dzieciom, kobietom
matki w ciąży i karmiące powinny być bezpieczne w przypadku stosowania w początkowej fazie replikacji
choroba wirusowa, która na tym etapie przypomina przeziębienie lub grypę. W rzeczywistości badanie
przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazały, że w 14 dużych bazach danych
międzynarodowa dokumentacja medyczna starszych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, nr
zaobserwowano istotną różnicę w śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów
którzy stosowali lub nie stosowali hydroksychlorochiny. Śledczy z Oksfordu również zbadali sprawę
zaburzenia rytmu serca i nie stwierdzono wzrostu u użytkowników
hydroksychlorochiny. Wzrost ten zaobserwowano u ponad 900 000 użytkowników
hydroksychlorochiny. To pytanie jest szczegółowo omówione w moim artykule opublikowanym w
American Journal of Epidemiology w maju. Dzisiaj FDA opublikowała 1 lipca na swojej stronie
web ostrzeżenie dotyczące stosowania hydroksychlorochiny u pacjentów ambulatoryjnych,
ale możemy to omówić później; FDA nie ma systematycznych dowodów w
pacjentów ambulatoryjnych i błędnie ekstrapolowanych z pacjentów stacjonarnych do ambulatoryjnych, w wyniku czego
które powiedziałem wcześniej, nie było ważne.

O badaniach nad wczesnym zastosowaniem hydroksychlorochiny u pacjentów ambulatoryjnych
przy wysokim ryzyku, każdy z nich, a jest ich teraz siedem, wykazał znaczące korzyści:
636 pacjentów ambulatoryjnych w São Paulo w Brazylii; 199 pacjentów w klinice w Marsylii we Francji; 717
pacjenci za pośrednictwem dużej sieci HMO w Brazylii; 226 pacjentów w domach spokojnej starości w Marsylii;
1247 pacjentów ambulatoryjnych w New Jersey; 100 pacjentów w placówkach opieki długoterminowej
w Andorze (między Francją a Hiszpanią); i 7 892 pacjentów w całej Arabii Saudyjskiej. Wszystkie te
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Badania koncentrują się na wczesnym leczeniu pacjentów ambulatoryjnych wysokiego ryzyka i wszystkie to wykazały
zmniejszenie o około 50% lub więcej hospitalizacji lub zgonów. Badanie saudyjskie było
badanie krajowe i wykazało 5-krotne zmniejszenie śmiertelności w przypadku hydroksychlorochiny plus
cynk w porównaniu z samym cynkiem. Wśród nich nie odnotowano ani jednej śmiertelnej arytmii serca
tysiące pacjentów, co można przypisać hydroksychlorochinie. Są to badania nierandomizowane, ale
kontrole, które zostały opublikowane.

Teraz wiemy również, że wszystkie ambulatoryjne randomizowane kontrolowane badania tego
lat razem pokazują statystycznie istotną korzyść. Te sześć badań objęło
zwykle u znacznie młodszych pacjentów, z których tylko ułamek był w grupie wysokiego ryzyka,
tak, że indywidualnie mieli za mało hospitalizacji lub zgonów
statystycznie istotny. Ale wszyscy sugerowali mniejsze ryzyko przy użyciu
hydroksychlorochinę, a gdy zostały przeanalizowane razem w metaanalizie, takiej jak my
współpracownicy i ja stwierdziliśmy że to niższe ryzyko było istotne statystycznie w



współpracownicy i ja stwierdziliśmy, że to niższe ryzyko było istotne statystycznie w
wszystkie studia.

Spędziliśmy ostatnie sześć miesięcy z formalną polityką rządu i
ostrzeżenie przed wczesnym leczeniem ambulatoryjnym, przy znacznych inwestycjach
rząd w szczepionkach i drogich nowych metodach leczenia, których jeszcze nie było
sprawdzone i prawie bez wsparcia dla niedrogich, ale użytecznych leków i ćwierć miliona
Amerykanie zginęli z powodu tego źle zarządzanego podejścia. Nawet z obiecującymi nowymi szczepionkami,
nie mamy praktycznie żadnych informacji na temat ich skuteczności u osób starszych i na wysokim poziomie
ryzyko, w przypadku którego wiadomo, że szczepionki przeciwko wirusom układu oddechowego są mało skuteczne;
minie kilka miesięcy, zanim staną się powszechnie dostępne; i nie wiemy
jak długo utrzyma się odporność na szczepionkę lub nawet jeśli szczepionki będą działać
zmutowane szczepy wirusa, których liczba rośnie. Jak mówiłem wiele razy, plik
dowody korzyści ze stosowania hydroksychlorochiny we wczesnym stadium u pacjentów
Systemy opieki ambulatoryjnej wysokiego ryzyka są niezwykle silne, podobnie jak dowody na ich szkodliwe skutki
solidny. Ten zbiór dowodów wyraźnie przewyższa dowody dotyczące ryzyka / korzyści
remdesivir, przeciwciała monoklonalne lub trudny w użyciu bamlaniwimab, który FDA ma
zatwierdzone do zezwoleń na użytkowanie w sytuacjach awaryjnych, podczas odmowy autoryzacji użytkowania
awaryjna hydroksychlorochina. Ten rażący podwójny standard dla hydroksychlorochiny musi być
natychmiast obalony i zatwierdzony wniosek o zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych. Oto jak
że wyruszymy na ścieżkę do wczesnego leczenia ambulatoryjnego i zmniejszenia
znaczna śmiertelność. Dziękuję Ci.
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ZAŁĄCZNIK 3

Koronawirus na Sycylii, fałszywa diagnoza. Codacons potępia:
„Niezwalidowane próbki bez wartości diagnostycznej”.

SYCYLIA - Komunikat prasowy pochodzi bezpośrednio od Codacons i publikujemy go w całości tutaj-
poniżej, co rzuca światło na kwestię potępioną przez niektórych znanych naukowców
międzynarodowy. „Próbki Covid-19 nie są zwalidowane i nie mają wartości diagnostycznej”.

„Dane leżące u podstaw nagłych proklamacji Covid-19 mogą być całkowicie niewiarygodne.
Rozpoznanie Covid-19 przy użyciu 78 różnych wymazów, z których żaden nie został zweryfikowany, oceniony i zatwierdzony
wcześniej, a którego zawodność została nawet poświadczona przez Komisję Europejską i Instytut
wyższe zdrowie.

Zostało to zgłoszone przez Codacons i Włoskie Stowarzyszenie Praw Pacjentów - artykuł 32, z
skarga wniesiona do dziewięciu prokuratorów na Sycylii (Palermo, Katania, Syrakuzy, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani i Messina), zwracając się o odpowiednie dochodzenie w sprawie przestępstw oszustwa,
zaostrzone oszustwa w celu uzyskania funduszy publicznych, fałszywa ideologia i zabójstwo.

Wspólnym oświadczeniem dr Fabio Franchi Medico, specjalista chorób zakaźnych w dziedzinie wirusologii, dr
Antonietta Gatti, ekspert w dziedzinie nanopatologii, dr Stefano Montanari, farmaceuta, badacz
naukowiec i nanopatolog oraz prof. Stefano Scoglio, naukowiec, kandydat do Nagrody Nobla
of Medicine 2018, wszyscy w charakterze ekspertów i naukowców, w odniesieniu do stosowania
tak zwane testy Covid-19 (które są w centrum bieżącego zarządzania stanem wyjątkowym związanym ze znanym problemem
Covid-19), stwierdził, że wyniki testów są całkowicie niewiarygodne i że „nadal
wykorzystanie testów do uzyskania danych do ustalenia zgłoszeń stanu wyjątkowego,
indywidualne lub zbiorowe kwarantanny oraz nakładanie ograniczeń i zamknięć od szkół do
firm i rodzin praktycznie nie ma podstaw naukowych.

W szczególności, według profesora Stefano Scoglio, który koordynował ankietę i przeprowadził badanie, „testy
Covid-19 daje do 95% fałszywie pozytywnych wyników: certyfikowane przez Wyższy Instytut Zdrowia ”.

Oznacza to, że do tej pory nie ma określonego markera wirusa, a zatem nie ma standardu.
umożliwiające pobranie wiarygodnych próbek.

Zasadniczo wymaz Covid-19 z gardła lub nosa nie miałby wartości diagnostycznej.

Duża firma może ukrywać się za dużą liczbą (fałszywie) pozytywnych próbek
gościnny. Według słów byłego szefa ochrony ludności Guido Bertolaso, szpitale nie są
nie pozbawiać pacjentów z Covid ze względu na wysokie zasiłki przyznane na hospitalizację.

Codacons Sicily i artykuł 32 AIDMA - Włoskie Stowarzyszenie Praw Pacjenta - mówi Bertolaso.
Carmelo Sardella ze skargą - wnosi zatem o tymczasowe zajęcie wymazów
Covid-19 obecny na terytorium, aby przeprowadzić odpowiednią ekspertyzę dotyczącą różnych testów w
krążenie w celu zweryfikowania ważności wymazówki do zdiagnozowania SARS-
CoV-2, do identyfikacji podrobionych urządzeń nielegalnie wprowadzonych do obrotu, w celu sprawdzenia, czy testy są
używane w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz w celu zapewnienia zgodności z wszystkimi innymi warunkami
ważność testów ”.

Newssicilia.it -   11.17.2020 (tłumaczenie DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
wymazy-niezwalidowane-i-bez-wartości-diagnostycznej / 615489 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ZAŁĄCZNIK 4

„  Kodeks norymberski  ” to lista dziesięciu kryteriów zawartych w orzeczeniu sądu
Lekarze w Norymberdze (grudzień 1946 - sierpień 1947)

1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna. Oznacza to, że osoba
zainteresowany musi mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; że musi być umieszczone w pozycji do ćwiczeń
wolność wyboru, bez udziału jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, przymusu,
oszustwo, oszustwo lub inne podstępne formy przymusu lub przymusu; i że musi
mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie tego, co to pociąga za sobą
umożliwić podjęcie świadomej decyzji. Ten ostatni punkt wymaga, aby przed zaakceptowaniem pliku
pozytywna decyzja podmiotu testu, jest mu znana: charakter, czas trwania i cel
doświadczenie; metody i środki, za pomocą których będzie przeprowadzane; wszystkie niedogodności i zagrożenia
można się tego racjonalnie spodziewać; oraz konsekwencje dla jego zdrowia lub osoby, które
mogło się zdarzyć w wyniku jego udziału w eksperymencie. Obowiązek i
odpowiedzialność za ocenę jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która ją przyjmuje
inicjatywa, kieruje lub pracuje nad doświadczeniem. To obowiązek i odpowiedzialność
osobiste, których nie można delegować bezkarnie;

2. Doświadczenie musi być takie, aby przyniosło korzystne skutki dla dobra społeczeństwa,
niemożliwe do uzyskania innymi metodami lub środkami badań, a nie przypadkowe lub niepotrzebne przez
Natura ;

3. Doświadczenie musi być tak skonstruowane i oparte na wynikach doświadczeń na zwierzętach.
oraz znajomość historii naturalnej choroby lub innego badanego problemu, że wyniki
oczekiwane uzasadnienie przeprowadzenia eksperymentu;

4. Eksperyment należy przeprowadzić w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego cierpienia i krzywdy,
fizyczne i psychiczne, niekonieczne;

5. Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzany, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że śmierć lub
wystąpią obrażenia powodujące kalectwo; może z wyjątkiem tych eksperymentów, w których lekarze
eksperymentatorzy są również podmiotami;

6. Ryzyko, jakie należy podjąć, nie powinno nigdy przekraczać poziomu humanitarnego znaczenia
problem do rozwiązania przez doświadczenie;

7. Należy podjąć środki i zapewnić środki ochrony przed badanym
ewentualności, choćby niewielkie, zranienia, kalectwa lub śmierci;

8. Eksperymenty powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. większość
od wszystkich tych osób wymagany jest wysoki poziom kompetencji zawodowych
którzy kierują nim lub w nim uczestniczą;

9. W trakcie eksperymentu osoba ludzka musi mieć swobodę zakończenia eksperymentu.
jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan, w którym wydaje mu się kontynuacja doświadczenia



niemożliwy ;

10. W trakcie eksperymentu prowadzący go naukowiec musi być gotowy do jego przerwania o godz
w dowolnym momencie, jeśli został przekonany - w dobrej wierze, że kompetencje
wysoki poziom i ostrożny osąd, które są od niego wymagane - tylko kontynuacja doświadczenia
może spowodować obrażenia, kalectwo lub śmierć osoby badanej.
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