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ŠTÁTNY TERORIZMUS VPLYV NA ZÁKLADNÉ ZÁUJMY NÁRODA
A ZLOČIN proti ľudskosti

Úvodné poznámky:

Tento dokument sumarizuje všetky údajné skutočnosti, ako aj hlavné osi
trestného stíhania.
Tento dokument si nemyslí, že je vyčerpávajúci a bude pravidelne aktualizovaný.

Original text

Contribute a better translation

Translated to: Slovak Show original Options ▼

https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


V.DAR Stránka ďalej1 66

Strana 2

Zhrnutie:

Úvodné poznámky: 1

Zhrnutie: 2

Definícia právnych pojmov: 4

✓ Verejný poriadok: 4

✓ Trestné právo, definícia a politická doktrína: 5

✓ Základné záujmy národa: 6

I. AKTY TERORIZMU A ZLOČINU PROTI ĽUDSTVU: 7

1.1. DOBROVOĽNÉ PORUŠENIE ŽIVOTA A INTEGRITY OSÔB: 7

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve pri páchaní teroristických činov: 7

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve vo veciach trestných činov proti ľudskosti: 7

• Uplatnenie na skutočnosti: 8

✓ Rozhodnutia odporujúce základným záujmom národa a občanov: 8

• Rozdelenie síl: 8

• Všeobecné rozhodnutie o zadržaní, neprimerané opatrenie: 9

• Rozhodnutie ustanoviť pre deti za každých okolností povinné nosenie masky
(Október 2020) a dospelí (od leta 2020): 12

✓ Manipulácia s verejnou mienkou za účelom vládnutia teroru a narušenia verejného poriadku: 18

• Komunikácia vodcov šíriacich strach: 18

• Metódy, ktoré pravdepodobne spôsobia zmeny správania, a metóda testovania
stupeň poslušnosti jednotlivcov podliehajúcich autorite: 21

✓ Zločiny proti ľudskosti, zločin proti občanom Francúzska: 23

• Krízový manažment je úplne neprimeraný a nie je v súlade s obvyklou praxou v roku 2006
materiál: 23



materiál: 23

• Zákaz dostupnej liečby anti-covid-19 v rozpore s právami pacientov a

sloboda predpisovania: 23
• Zákaz mestských lekárov slobodne cvičiť: 26

• Aktívna eutanázia: 26

• Pasívna eutanázia bez súhlasu: 27

• Zrušenie nemocničných zásahov a odloženie liečby závažných chorôb
hlavne: 27

• Uzavretie nemocničných služieb: 28

• Sťahovanie nemocničných postelí: 28

• Odmietnutie žiadať nemocnice a súkromné   kliniky. 28

• Masívna kampaň falošných testov SARS-CoV-2 RT-PCR s hodnotou Ct> 30: 28

• Veľký počet samovrážd a pacientov s depresívnym ochorením: 33

• Výbuch násilia v rodine: 34

1.2. AKTY TERORIZMU: POKUS O ZÍSKANIE, ZÍSKANIE, VÝROBU
LÁTKY PRÍRODY, ABY SA VYTVORILI NEBEZPEČENSTVO PRE OSTATNÝCH: 35

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve pri príprave teroristických činov: 35

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve vo veciach trestných činov proti ľudskosti: 35

V.DAR Stránka ďalej2 66

Strana 3

• Zásady uplatniteľné v zdravotníctve a trestnom práve: 36

• Zásady uplatniteľné v medzinárodnom práve: 37

- Norimberský kódex týkajúci sa prijateľných lekárskych skúseností: 37

- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach prijatý v New Yorku a otvorený na podpis,
ratifikácia a pristúpenie Valného zhromaždenia vo svojej rezolúcii 2200 A (XXI) zo 16. decembra 2006
1966 (nadobudnutie účinnosti: 23. marca 1976): 38

- Všeobecná deklarácia o bioetike a ľudských právach prijatá 19. Októbra 2005 v
jednomyseľnosť členských štátov UNESCO: 38

- Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka, pokiaľ ide o
biológia a medicína: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne,
podpísaná v Oviede 4. apríla 1997: 39

• Uplatnenie na skutočnosti: 39

- Orientácia súhlasu obyvateľstva s vakcínou: 39

- Pozícia európskych orgánov: 41

- Pozícia rady rádu lekárov: 42

- Prečo možno vakcínu sars-cov2 považovať za látku schopnú vytvoriť a
nebezpečenstvo pre ostatných? 44

- Obavy mnohých lekárov, lekárov a profesorov: 46

- Vedľajšie účinky známe v súvislosti s vakcínami Pfizer a BioNTech: 49

- Osobitný bod týkajúci sa očkovania detí alebo študentov vo vzdelávacích inštitúciách: 50

II APOLÓGIA TERORIZMU V MÉDIÁCH A VEDECI V ROKU 2006



II. APOLÓGIA TERORIZMU V MÉDIÁCH A VEDECI   V ROKU 2006
KONFLIKT ZÁUJMOV 52

• Uplatniteľné zásady: 52

• Uplatnenie na skutočnosti: 53

III. AKTY ZNEUŽÍVANIA A Umučenia / neľudského zaobchádzania
PROTI DETI: ZLOČIN proti ľudskosti 54

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve na činy fyzického násilia a / alebo
psychologické: 54

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve vo veciach trestných činov proti ľudskosti: 55

• Zásady uplatniteľné v medzinárodnom práve: 56

• Uplatnenie na skutočnosti: 57

PRÍLOHA 1 60

DODATOK 2 61

DODATOK 3 65

DODATOK 4 66

V.DAR Stránka ďalej3 66

Strana 4

Definícia právnych pojmov:

✓ Verejný poriadok:

Podľa francúzskeho správneho práva je verejný poriadok ideálnym sociálnym štátom, ktorý sa vyznačuje „ dobrým poriadkom ,
bezpečnosť, verejné zdravie a pokoj “, verejná morálka a dôstojnosť1 2

ľudská osoba . 3

Ústavná rada, ktorá zabezpečuje súlad zákonov s ústavným blokom, dáva
- definícia verejného poriadku veľmi blízka definícii použitej vo francúzskom správnom práve od roku 2006;
viac ako dve storočia: verejný poriadok sa vzťahuje na "dobrý poriadok, bezpečnosť, zdravie a bezpečnosť"

j ý k j “



verejný pokoj “.

Ústavná rada zakladá „ záruku dôstojnosti ľudskej osoby proti“
akákoľvek forma otroctva a degradácie “uvedený v prvom odseku preambuly
Ústava z roku 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

"  Po víťazstve, ktoré zvíťazili slobodné národy nad pokusmi o režimy."
aby zotročili a degradovali ľudskú osobu, francúzsky ľud to opäť vyhlasuje
každý človek, bez rozdielu rasy, náboženstva alebo viery, má práva
neodcudziteľný a posvätný. „

Rozsudok ES z 28. marca 1919 Regnault-Desroziers vo veciach verejnej bezpečnosti o uvedení do hry1

Zodpovednosť štátu za riziko.

Rozsudok ES, 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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Zásada rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby je preto súčasťou bloku
ústavné (t.j. všetky zásady a ustanovenia, ktoré musia zákony rešpektovať, toto
majú spoločne v hierarchii prednosť pred zmluvami, dohovormi a európskym právom
normy).

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


Princíp dôstojnosti konkrétne vyžaduje, aby sa podľa vzorca ústavnej rady stalo
chrániť ľudskú osobu „pred akoukoľvek formou zotročenia alebo degradácie“.

Dôstojnosť znamená, že človek zostáva pánom svojho tela a seba samého, čo predpokladá
že sa neocitne odcudzená alebo zotročená pre svoje cudzie ciele.

✓ Trestné právo, definícia a politická doktrína:

Vzťahuje sa na odvetvie práva, ktoré potláča asociálne správanie a zabezpečuje reakciu
spoločnosti smerom k tomuto správaniu.

Okrem toho „pôvodná politická doktrína, na ktorej bol založený trestný zákon, bola formulovaná v rámci
Konštituent. Je založená na neoddeliteľnej povahe dimenzií slobody a bezpečnosti, ktoré
zaručujú spoločné dobro a sú zaručené súborom práv a povinností, ktoré sa týkajú
vládcom a vládol. V tomto zmysle Deklarácia práv človeka a
Občan a ústava na jednej strane a trestný zákon na strane druhej sa považujú za obidve
komplementárne aspekty inštitucionalizácie verejného poriadku. Prvý to dosiahne „v
úplné “vyhlásením o základných záujmoch a hodnotách, ktoré musí štát zaručiť, druhým
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skutočnosť "v medzere" definíciou útokov, ktoré si vyžadujú sociálnu sankciu a
jej formy. „5



Toto pozorovanie ilustruje potrebu trestného práva trestať správanie, ktorého sa to týka
narušiť, v každom prípade, dobrý poriadok, bezpečnosť, zdraviu prospešnosť, pokoj, morálka
ako aj dôstojnosť ľudskej osoby.

✓ Základné záujmy národa:

Táto predstava zodpovedá všetkým prvkom, ktoré tvoria národ, jeho celistvosť
územie a jeho bezpečnosť, ochrana jeho obyvateľstva, prírodná, hospodárska a
kultúrne.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategorizácia verejného poriadku: reforma francúzskeho trestného zákonníka z roku 1992. In: Genèses, 27,5

1997. s. 5-29. doi: 10,3406 / gény.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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I. AKTY TERORIZMU A ZLOČINU PROTI ĽUDSTVU:

1.1. DOBROVOĽNÉ PORUŠENIE ŽIVOTA A INTEGRITY OSÔB:

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve pri páchaní činov

terorizmus:

Článok 421-1 Trestného zákona (Trestné činy a priestupky proti národu, štátu a verejný mier)

Predstavujú teroristické činy, ak s nimi úmyselne súvisia
individuálny alebo kolektívny podnik s cieľom vážne narušiť verejný poriadok
zastrašovaním alebo terorom tieto trestné činy:

1 ° Úmyselné útoky na život, dobrovoľné útoky na integritu osoby [pozn
autora: psychologická, fyzická a morálna integrita] , únos a sekvestrácia tiež
že únos lietadla, lodí alebo iných dopravných prostriedkov vymedzených v
kniha II tohto kódexu;
(…) »

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve vo veciach trestných činov

ľudstvo:

Článok 211-1 trestného zákona (Zločiny proti ľudskosti - genocída):

„Predstavuje genocídu, ktorá je skutočnosťou pri uskutočňovaní spoločného plánu smerujúceho k zničeniu
celkom alebo čiastočne národnostnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny alebo skupiny
určené na základe akéhokoľvek iného svojvoľného kritéria spáchať alebo spôsobiť spáchanie
proti členom tejto skupiny jeden z nasledujúcich aktov: 
- úmyselné zranenie na živote; 
- vážne poškodenie fyzickej alebo duševnej integrity; 
- podrobenie sa podmienkam existencie, ktoré pravdepodobne spôsobia úplné zničenie alebo
čiastočná skupina; 
(…) 
- násilné premiestňovanie detí. 
Genocída je potrestaná doživotným väzením. 
Prvé dva odseky článku 132-23 týkajúce sa bezpečnostnej doby sa vzťahujú na
trestný čin ustanovený v tomto článku “.

Článok 212-1 trestného zákona (Zločiny proti ľudskosti - genocída):

„Predstavuje tiež trestný čin proti ľudskosti a trestá sa odňatím slobody.

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


„ edstavuje tiež t estný čin p oti ľudskosti a t está sa odňatím slobody.
na večné časy jeden z nasledujúcich činov spáchaných pri vykonávaní spoločného plánu proti a

skupiny civilného obyvateľstva v kontexte rozsiahleho alebo systematického útoku:

1 ° Dobrovoľný útok na život ;
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(…)
4 ° deportácia alebo násilný presun obyvateľstva;
5 ° uväznenie alebo akákoľvek iná forma vážneho pozbavenia fyzickej slobody
porušenie základných ustanovení medzinárodného práva;
6 ° mučenie;
(…)
11 ° Iné neľudské činy podobného charakteru, ktoré sú úmyselne veľké
utrpenie alebo vážne zranenie fyzickej alebo duševnej integrity. 

• Uplatnenie na skutočnosti:

✓ Rozhodnutia odporujúce základným záujmom národa a občanov:

• Rozdelenie síl:

Od uverejnenia zákona č. 2020-290 z 23. marca 2020 o núdzových situáciách
počas epidémie covid-19 boli nariadenia, vyhlášky, zákony o predĺžení platnosti
aplikovaná bez akejkoľvek moci, ktorá by bola schopná spochybniť charakter
protiústavné z týchto opatrení.

Vidíme to najmä z čítania rozhodnutia Rady
Ústavné č. 2020-808 DC z 13. Novembra 2020, ktoré sa týka zákona povoľujúceho
rozšírenie stavu zdravotného stavu , ktorý ústavná rada odmieta6

cenzurovať uvedený zákon, zatiaľ čo:

- vláda použila postup blokovaných hlasov (čl. 44, ods. 3 PDN);
Ústavy), čím sa zabráni prijatiu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorým sa
uväznenie (pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijatý počas prvého hlasovania),
- výkonná moc od začiatku krízy neprestajne opovrhovala ústavným blokom.

- Rozhodnutia prijaté výkonnou mocou v Rade obrany za zatvorenými dverami namiesto toho, aby boli prijaté
Rada ministrov, zatiaľ čo súčasná kríza si nevyžaduje intervenciu
Rada obrany.

Pre pripomenutie, Rada národnej obrany a bezpečnosti (CDSN) „definuje
usmernenia týkajúce sa vojenského plánovania, zastrašovania, správania sa
vonkajšie operácie, plánovanie reakcií na veľké krízy,
spravodajstvo, ekonomická a energetická bezpečnosť, bezpečnostné programovanie



vnútra, prispieva k národnej bezpečnosti a boju proti terorizmu “(vyhláška č.
2009-1657 z 24. decembra 2009 o Rade pre obranu a národnú bezpečnosť
a Generálny sekretariát pre obranu a národnú bezpečnosť).

- Rozhodnutia, ktoré parlament schválil vďaka poslušnej prezidentskej väčšine, do
prostredníctvom zrýchlených postupov a prostredníctvom systému blokovaných hlasov, čím sa roubík
hlas ľudí, ktorých parlament bežne nesie. Niektorí členovia opozície
opísal tento typ akcie ako „latentný puč“.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Založenie vedeckého výboru a výboru pre analýzu, výskum a odborné znalosti
(STAROSTLIVOSŤ):

Niektorí členovia majú zaujímavé záujmy s farmaceutickým priemyslom, a preto 7

nemôžu byť objektívne, pokiaľ ide o rozhodnutia o zdraví
občanov ( príloha 1 ). Tento nevolený vedecký výbor má príliš veľkú moc
vzhľadom na to, že nepriamo rozhoduje o budúcnosti národa.

- Francúzsko podpísalo dohodu o európskom pláne obnovy , ktorá
otvára dvere európskej integrácii vytvorením európskeho rozpočtu, a to bez akýchkoľvek výdavkov
politická diskusia sa vo Francúzsku neuskutočnila. Občania by teraz mali očakávať
vytvorenie európskej dane.

Zjavný nedostatok deľby moci je pre národ katastrofálny.

• Všeobecné rozhodnutie o zadržaní, neprimerané opatrenie:

- na základe odporúčania vedeckého výboru,
- Na základe nepresných modelovacích prác (vrátane profesorov Neila8

Ferguson , britský epidemiológ na vplyvnej Imperial College London,9

ktoré viedli mnohé krajiny k izolácii),

Celé francúzske obyvateľstvo bolo po prvýkrát obmedzené
obdobie od 17. marca do 11. mája 2020 . 10

Ostatné krajiny, napríklad Švédsko, mali rovnaké čísla úmrtí
bez ochranných opatrení.

Žiadna štúdia nepreukazuje, že väzenie pravdepodobne spomalí a
epidémia.

Naopak, vznikajúce štúdie majú tendenciu preukazovať toto obmedzenie

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


Naopa , v ajúce štúd e ajú te de c u p eu a ovať toto ob ed e e
nevedie k zníženiu prenosových rýchlostí Covid-19 ani k zníženiu

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

covid-oni-nerobia

Vincent Pavan. Odsudzovanie nepravdivých epidemiologických vied: obžaloba proti článku “Odhad8

bremeno SARS-CoV-2 vo Francúzsku “: 17 výskumníkov z 10 ústavov nechápe pravdepodobnosť ani
matematiku a vymyslieť „všeobecnú rovnicu pravdy“, ktorú predtým riešili „dvojito zaslepene“
žalostne vymyslieť prezentáciu a spáchať samovraždu na teórii R0. 2020. hal-02568133v3
Id HAL: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Predtlač predložená 15. mája 2020

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

Neil Ferguson už krízu H1N1 (prasaciu chrípku) sužoval poplašnými tvrdeniami10

viedli štát k prijatiu úplne neprimeraných opatrení (miliardy EUR na nákup vakcín)
v prospech laboratórií. K tejto téme existuje parlamentná správa, ktorá neobsahuje žiadne z odporúčaní
v tom čase uvedené nebolo implementované.
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počet úmrtí . Podieľa sa dokonca na zvýšení, podobne ako v Austrálii11 12

starosti o samovraždy - . »13

Ďalej je potrebné poznamenať, že celková miera úmrtnosti v prípade SARS-COV2 je približne
0,07% všetkých vekových skupín dohromady.

Stredný vek úmrtí podľa Covid-19 je vo väčšine západných krajín vyšší
vo veku 80 rokov - t. j. 84 vo Švédsku a vo Francúzsku (čo zodpovedá strednému veku roku 2006);
všeobecná smrť) a iba asi 4% z tých, ktorí zomreli, nemali žiadne
žiadne vážne predpoklady . 14

Faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri zacielení na potenciálnych „pacientov“, sú
známe všetkým lekárom. Jedná sa najmä o osoby predstavujúce faktory
komorbidita a vo veľmi pokročilom veku (predpokladaný priemerný vek úmrtí vo Francúzsku
covid-19: 82 rokov). Nerozlišuje sa však medzi rizikovými občanmi a
ostatných občanov s cieľom prispôsobiť tieto opatrenia.

K dnešnému dňu je počet „predpokladaných“ úmrtí priamo spojených s covid-19 približne
46 000.

Pripomíname, že nasledujúce príčiny smrti takýto plán nikdy nespustili
neprimerané (žiadne obmedzenie, žiadna maska):

- Vo Francúzsku postihuje sezónna chrípka 2 až 8 miliónov ľudí.
- Celosvetová sezónna chrípka spôsobí do roku 290 000 až 650 000 úmrtí
rok.

V F ú k idé i t í j t t itíd tih j 300 000 ľ dí át

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


- Vo Francúzsku epidémia rotavírusovej gastroenteritídy postihuje 300 000 ľudí vrátane
160 000 závažných prípadov.

- Celosvetovo epidémia gastroenteritídy postihuje 700 miliónov ľudí a
spôsobí približne 800 000 úmrtí ročne, vrátane 500 000 detí do 5 rokov.
- Vo Francúzsku je každý rok 30 000 úmrtí spojených s domácimi nehodami.
- Vo Francúzsku každý rok súvisí so znečistením ovzdušia 80 000 úmrtí.

SARS-CoV a Mers-CoV sa tiež objavili na francúzskom území
s oveľa vyššou mierou úmrtnosti ako SARS-CoV2, takéto opatrenia
liberticídy sa doteraz nikdy neimplementovali.

Napriek tomuto pozorovaniu v októbri 2020 výkonná moc zopakovala prijatím opatrení na ich krytie
oheň a zadržiavanie, ignorovanie kolektívnej inteligencie a schopnosti
rozlišovanie veľkej väčšiny občanov.

https://collateralglobal.org11

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

pre-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-
koronavírus / dokumenty / bulletin-národné / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

týždenné správy-covid-19/2020 / covid-19-týždenné-správy-týždeň-33-final.pdf
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Ukazuje sa však, že počet prípadov jednoznačne klesol pred skutočným dátumom
od začiatku druhého zadržania. Rýchlosť skutočne monitorujú hasiči z Marseille
koronavírusu v stokách. V porovnaní s počtom kontaminácií
covid-19, výsledky sú v súlade s výsledkami získanými z odpadových vôd v Paríži:
pokles cirkulácie vírusu začína dlho pred zadržaním. Zadržiavanie
je naopak pôvodne zodpovedný za ďalšie zvyšovanie
Rýchlosť obehu SARS-CoV2 . 15

 
Dôsledky týchto výluk sú katastrofické pre zdravie,16 17

života občanov a hospodárstva krajiny, čím sa porušujú práva ľudí:

- Porušenie osobnej slobody a zásady ochrany dôstojnosti
proti všetkým formám otroctva a degradácie.

- Porušenie slobody pohybu / prichádzať a odchádzať : v tomto zmysle je vinný štát
svojvoľné zadržiavanie občanov v čase mieru. Občania, ktorí
v rozpore s bezpečnostným opatrením sú pokutovaní.

Š

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


Predbežným uznesením, vydaným 23. októbra 2020 (č. 445430), Štátna rada
odmieta odvolania proti zákazu vychádzania . 18

- ochota izolovať občanov „pozitívnych“ na test a nie chorých,
ktoré budú podobné sekvestračným opatreniam . 19

- Porušenie všeobecnej zásady práva viesť normálny rodinný životod 20

zákaz navštíviť milovanú osobu v EPHAD, aby sa obmedzila možnosť
zúčastňovať sa pohrebov a zakázať akúkoľvek možnosť zlúčenia rodiny.

- Porušenie slobody podnikania a nerovnaké zaobchádzanie : MSP sú
živnostníci, celé kultúrne odvetvie, stravovanie,
- odevný priemysel, estetický priemysel, cestovný ruch,
udalosti a pod. Stručne povedané, všetci neverejní zamestnanci (okrem potravín,
farmácia, noviny a tabak) trpia týmito drakonickými a smrtiacimi opatreniami. Z
Očakáva sa veľa súdnych konaní o likvidácii, ale opatrení
napriek odvolaniu ľudí nie sú zrušené.

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

Rozhodnutia Štátnej rady GISTI-CFDT-CGT z 8. decembra 1978 č. 10097, 10677, 10679, uverejnené v20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Dočasným príkazom vydaným 16. októbra 2020
(445102-445186-445224-445225), Štátna rada odmieta pozastaviť uzavretie
športové zariadenia . 21

Dočasným príkazom vydaným 13. novembra 2020
(č. 445883-445886-445899), Štátna rada odmieta pozastaviť uzatvorenie
kníhkupectvá . 22

Predbežným uznesením vydaným 8. decembra 2020 (č. 446715) Rada
Štát odmieta pozastaviť zatváranie barov a reštaurácií.23

- Porušenie práva demonštrovať a zhromažďovať sa: násilie proti
demonštrantov alebo úplný zákaz

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


demonštrantov alebo úplný zákaz.

- Porušenie práva na vzdelanie počas prvého zadržania a počas druhého zadržania
uväznenie s vedomím, že univerzity by mali zostať zatvorené do 20. januára
2021. Študenti, ktorí sú nútení diaľkovo študovať, predčasne ukončujú štúdium
masív . 24

Predbežným uznesením vydaným 10. decembra 2020 (č. 447015) Rada
Štát odmieta pozastaviť zatváranie vysokých škôl.

- Porušenie slobody uctievania odmietnutím zadržiavania omší v kostoloch v
Zatiaľ čo veriaci potrebujú zmierenie vo Francúzsku.
Dočasným príkazom vydaným 29. novembra 2020
(č. 446930-446941-446968-446975), štátna rada nariaďuje vláde, aby:
naliehavo pozastaviť limit 30 osôb pre zhromaždenia v
bohoslužobné ustanovizne. 25

• Rozhodnutie ustanoviť za každých okolností povinné nosenie masky pre
deti (október 2020) a dospelí (od leta 2020):

Maska je nutná, či už sú jednotlivci chorí alebo nie. Avšak žiadna štúdia
vedec demonštruje užitočnosť masky v prípade epidémie.

Vedecký výbor nepovažoval za vhodné analyzovať použité masky s cieľom overiť, či
opatrenie naopak nebolo pre občanov škodlivé.

Členovia exekutívy nepredložili žiadnu vedeckú štúdiu umožňujúcu
preukázať, že použitie masky bolo užitočné a bezpečné.

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

telocvične.pd f

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

kníhkupectvá.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

obete-9203702.php

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

446930-446941-446968-446975.pdf
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Pripomíname, že niektoré ženy museli vo Francúzsku rodiť s oblečením
maska   proti ich vôli, ktorá sa kvalifikuje ako akt mučenia. (Prípad detí a detí)
dospievajúcich je predmetom bodu 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


Poznamenávame, že vedecké štúdie poukazujú na absenciu výhod alebo

škodlivosť nosenia masky, dokonca aj pre profesionálov:

- Predbežná správa o chirurgickej maske vyvolanej odkysličenie počas major
chirurgia (Journal Neurocirurgia, 19. apríla 2008 - PMID 18500410) : „  Správa 26

prípravok na chirurgické masky indukuje počas
hlavné operácie. Naša štúdia odhaľuje pokles saturácie kyslíkom
arteriálne pulzácie (Sp02).  „

- Používanie chirurgických tvárových masiek na zníženie výskytu bežného nachladnutia
zdravotnícki pracovníci v Japonsku: randomizovaná kontrolovaná štúdia (American Journal
kontroly infekcie, 12. februára 2009 - PMID 19216002) : „  Používanie 27

u zdravotníckych pracovníkov sa nepreukázalo
poskytujúce výhody pri prechladnutí alebo prenose prechladnutia.  „

- Klastrová randomizovaná štúdia látkových masiek v porovnaní s lekárskymi maskami v USA
zdravotnícki pracovníci (British Medical Journal, 22 avril 2015 PMID: 25903751 ) : 28

„  Laboratórne potvrdené vírusy boli významne vyššie v
skupinové masky. Penetrácia masiek časticami bola
takmer 97%. Štúdia varuje pred použitím masiek. The
zadržiavanie vlhkosti, opätovné použitie masiek a slabá filtrácia
viesť k riziku infekcie.  „

- Účinnosť chirurgických a bavlnených masiek pri blokovaní SARS – CoV-2: A
Kontrolované porovnanie u 4 pacientov (Annales de Médecine Internne, 6. apríla
2020) : „  Zdá sa, že sú to chirurgické aj bavlnené masky29

byť neúčinné pri prevencii šírenia SARS-CoV2 pri kašli
pacientov s COVID-19 v prostredí a na vonkajšom povrchu
masky.  „

- Univerzálne maskovanie v nemocniciach v ére Covid-19 (The New England Journal of
Medicine, 1. apríla 2020, PMID: 32237672) : „  Vieme, že nosenie a30

maska   mimo zdravotníckych zariadení ponúka malú alebo žiadnu ochranu
proti infekciám. „

- Čo treba vedieť o respiračnej acidóze (Medical News Today, 3 décembre
2018, článok 313110)- : „  Respiračná acidóza sa vyvíja, keď je vzduch31

inhalovaný a vydychovaný z pľúc sa medzi oxidom nevymieňa správne
uhlík v tele a kyslík vo vzduchu  “.

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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- Bolesti hlavy spojené s osobnými ochrannými prostriedkami - prierezové
Štúdia medzi zdravotníckymi pracovníkmi v prvej línii počas štúdie COVID-19 (vestník
Bolesť hlavy, 12. apríla 2020, PMID: 32232837) : „  Väčšina profesionálov v32

ľudia trpia bolesťami hlavy spojenými s maskami typu N95, príp
zhoršenie už existujúcich porúch bolesti hlavy  “.

- Kryty na tvári, disperzia aerosólu a zmiernenie rizika prenosu vírusov
(University of Edinburgh, 2020) : „Naopak, chirurgické masky a fakty -33

generujú významné únikové trysky, ktoré sa môžu rozptýliť
kvapaliny a častice nabité vírusmi na viac ako niekoľko metrov. (...) Všetky ukazujú
intenzívne spätné trysky počas ťažkých dychov alebo kašľa. to je dôležité
byť si vedomí týchto prúdov, vyhnúť sa falošnému pocitu bezpečia
státím vedľa alebo za osobou nosiacou tento typ masky. „

- Používanie masiek a respirátorov na zabránenie prenosu chrípky: a
systematické preskúmanie vedeckých dôkazov (Journal of Influenza a ďalšie
respiračné vírusy, 21. decembra 2011, PMID: 22188875) : „  Žiadna zo štúdií34

nezaviedol presvedčivý vzťah medzi použitím masky a ochranou
proti chrípkovým infekciám. „

- Lekárske masky (vestník Americkej lekárskej asociácie, 4. marca 2020 ) : 35

„  Masky na tvár by nemali nosiť zdravé osoby
chrániť pred infekciou dýchacích ciest, pretože o tom neexistujú dôkazy
pleťové masky, ktoré nosia zdraví jedinci, účinne bránia
ľudia ochorejú. „

- Efektívnosť pridania masky k odporúčaniu o ďalšom verejnom zdraví
Opatrenia na zabránenie infekcie SARS-CoV-2 u dánskych nositeľov masiek, A
Randomizovaná kontrolovaná štúdia (18. Novembra 2020) : všeobecná neúčinnosť36

maska   na boj proti chorobe covid-19 .

Existujú teda vedecké dôkazy o nebezpečenstvách spojených s nosením masky a masky
špecialisti nám to mnohokrát pripomínali na fórach . 37

Dr. Margareta Griesz-Brisson, lekárka, neurologička a neurofyziologička,
varuje pred vážnymi následkami a nebezpečenstvom nosenia masky pre deti a
u dospelých všeobecnejšie : 38

Nedostatok kyslíka spôsobuje nezvratné neurologické poškodenie. 

„Opätovné dýchanie vzduchu, ktorý dýchame, nepochybne spôsobí deficit
nasýtenie kyslíkom a oxidom uhličitým. Vieme, že mozog

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/fullar Article/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

kyslík-spôsobuje-ireverzibilné-neurologické-poškodenie /

V.DAR Stránka ďalej14 66

Strana 15

ľudia sú veľmi citliví na nedostatok kyslíka . Existujú nervové bunky, pretože
napríklad v hipokampe, ktorý nemôže zostať dlhšie ako 3 minúty
kyslík - nemôžu prežiť.

Akútnymi varovnými príznakmi sú bolesť hlavy, ospalosť, závraty,
problémy s koncentráciou, pomalší reakčný čas - ktoré sú
reakcie kognitívneho systému.

Keď však trpíte chronickým nedostatkom kyslíka, všetky tieto
príznaky ustúpia, ako si na ne zvyknete. Ale tvoja prevádzka
zostáva narušený a nedostatok kyslíka vo vašom mozgu pokračuje
pokrok.

Vieme, že neurodegeneratívne choroby dokonca trvajú roky
desaťročia rozvíjať. Ak dnes zabudnete svoje telefónne číslo,
to naznačuje, že proces degradácie vášho mozgu začal 20 alebo
30 rokov.

Možno si myslíte, že ste si zvykli nosiť masku a vdychovať vzduch
že ste práve skončili, ale faktom zostáva, že degeneratívne procesy
v mozgu sa zosilňuje, ako pokračuje vaša deprivácia kyslíka.

Druhým problémom je, že nervové bunky vo vašom mozgu nie sú schopné
normálne rozdeliť. Teda v prípade, že našich vlád bude dosť
veľkorysý, ktorý nám umožňuje dať si dole masky a znova slobodne dýchať
kyslíka za pár mesiacov, stratené nervové bunky už nebudú
zregenerovaný. Čo je stratené, je stratené.

Nenosím masku, potrebujem svoj mozog, aby som premýšľal. Chcem mať
pri starostlivosti o mojich pacientov mať jasné nápady a nebyť v anestézii
oxid uhličitý.

Neexistuje žiadna neopodstatnená lekárska výnimka pre pleťové masky, pretože
nedostatok kyslíka je nebezpečný pre každý mozog . Každý človek musí byť
byť schopný slobodne sa rozhodnúť, či chce nosiť absolútne neúčinnú masku
chrániť pred vírusom.

Pre deti a dospievajúcich sú masky absolútne zakázané. Deti a
dospievajúci majú mimoriadne aktívny a adaptívny imunitný systém a majú
potrebujú stálu interakciu s mikrobiómom Zeme. Ich mozog je
tiež neuveriteľne aktívny, pretože sa má čo učiť. Mozog dieťaťa,
alebo dospievajúci, smädný po kyslíku. Čím je orgán metabolicky aktívnejší, tým má viac
potrebujú kyslík. U detí a dospievajúcich je každý orgán
metabolicky aktívny.

Zbavte alebo obmedzte mozog dieťaťa alebo dospievajúceho kyslíkom
v žiadnom prípade nie je nebezpečný nielen pre jeho zdravie, ale aj

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/


v žiadnom prípade nie je nebezpečný nielen pre jeho zdravie, ale aj
absolútne zločinný. Nedostatok kyslíka brzdí vývoj mozgu a

výsledné poškodenie NEMOŽNO opraviť.

Dieťa potrebuje mozog, aby sa mohlo učiť, a mozog potrebuje kyslík
funkcie. Nepotrebujeme klinickú štúdiu, aby sme to zistili. Je to skutočnosť
fyziologické jednoduché a nespochybniteľné. Spôsobil nedostatok kyslíka
vedome a úmyselne predstavuje absolútne nebezpečenstvo pre zdravie a
absolútna lekárska indikácia.
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V medicíne absolútna lekárska kontraindikácia znamená, že tento liek,
táto terapia, metóda alebo opatrenie by sa nemali používať a nie sú povolené
ktoré sa majú použiť. Donútiť celú populáciu používať a
Absolútna lekárska kontraindikácia, musia existovať konkrétne a vážne dôvody
a tieto dôvody musia byť predložené interdisciplinárnym orgánom a
nezávislých kompetentných osôb, ktoré sa majú overiť a povoliť.

Keď sa za desať rokov demencia exponenciálne zvyšuje a
mladšie generácie nebudú schopné dosiahnuť svoj vrodený potenciál, nepomôže to
povedať, že „masky sme nepotrebovali“.

Ako vyzerá veterinár, distribútor softvéru, podnikateľ, a
o otázkach rozhoduje výrobca elektromobilov a fyzik
týkajúce sa zdravia celej populácie? Prosím, vážení kolegovia, my
všetci sa musíme zobudiť.

Viem, aký škodlivý je nedostatok kyslíka pre mozog,
kardiológovia vedia, aké škodlivé je to pre srdce, pneumológovia
vedzte, aké škodlivé je to pre pľúca. Nedostatok kyslíka
poškodzuje všetky orgány.

Kde sú naše zdravotné služby, naše zdravotné poistenie, naše lekárske asociácie? on
by bolo ich povinnosťou dôrazne sa postaviť proti zadržiavaniu a povedať to
koniec - od začiatku. „

Pripomíname, že na vrchole vrcholu epidémie (tj. V apríli 2020) boli masky
predaj v lekárňach zakázaný. Dnes je to občan, ktorý nenosí masku
povinný zaplatiť pokutu 135 €, pokutu 1 500 eur v prípade opakovaného priestupku a rizika a
6 mesiacov odňatia slobody a pokuta 3 750 € pre prípad štvrtého verbalizácie.

Možno je stále užitočné pamätať na to, že:

- Výrobcovia masiek pripevňujú na škatule ochranné masky
individuálny dýchací systém, toto vyhlásenie alebo ekvivalent:

"Toto nie je lekárska pomôcka "



Toto nie je lekárska pomôcka.
Tento výrobok nechráni pred vírusovými alebo infekčnými kontamináciami. “

Čo znamená, že maska   nechráni pred SARS-COV2 (choroba COVID-19)
ani nejaká chrípka všeobecne.

- minister solidarity a zdravotníctva ako súčasť intervencie pred
Senát z 24. septembra 2020 sa postaral o to, aby naznačil, že maska   je
zbytočné proti chrípke . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Tiež naznačuje, že : 40

„Pokiaľ sa nepreukáže opak, koronavírus neprechádza aerosólom: je to tento
ako nám hovorili vedci z celého sveta. Nosenie masky v populácii
všeobecné pravidlo preto nebolo potrebné a podľa článku 8 sa dokonca nevyhnutne neodporúčalo
Vysoký úrad pre zdravie “.

Ide teda o úplne neprimerané opatrenie, ktoré nezohľadňuje
vyvážiť prínosy / riziká v stave vyššie uvedených vedeckých poznatkov a ktoré
preto vážne narušuje život a integritu občanov.
Tento nebezpečný krok bol urobený a udržiavaný na úplne zámernom základe.

=> Násilný útok na verejný poriadok a základné záujmy národa.

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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✓ Manipulácia s verejnou mienkou za účelom vládnutia teroru a narušenia verejného poriadku:

• Komunikácia vodcov šíriacich strach:

Každý deň od januára 2020 sme svedkami vzniku strachu, teroru a
vina v populácii, najmä opakovanými prejavmi
členovia výkonnej moci a intervencie z Generálneho riaditeľstva pre zdravie, sprostredkované
hlavnými médiami.

Tieto opakované intervencie a reklamy vyvolávajúce úzkosť mali pravdepodobne vytvoriť
trauma a kolektívna hypnóza . 41

Výkonný riaditeľ požaduje služby komunikačnej agentúry s názvom BVA Group
(Núdzová jednotka BVA).

BVA Group je francúzska výskumná a konzultačná spoločnosť, odborník na vedu
správania, zaradený medzi 20 najlepších na svete a ktorého kapitál vlastní
Naxicap Partner (dcérska spoločnosť bankovej skupiny Natixis ).42

- Prezidentský prejav zatĺka že sme vo vojne keď nie je 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


 Prezidentský prejav zatĺka, že sme vo vojne, keď nie je. on
Toto je epidémia, ktorú bolo možné dostať pod kontrolu hneď od začiatku.

- Prezidentský alebo ministerský prejav uvádzajúci premrštené a nepodložené čísla.

- Prezidentský prejav z 24. novembra 2020 hrozí: „  Prial by som si, aby
vláda a parlament stanovujú podmienky na zabezpečenie izolácie
infikovaných ľudí, a to aj reštriktívnejším spôsobom . ““ a účet
spolu s poslancom Olivierom Bechtom zameraným na izoláciu pozitívnych prípadov „násilím“.

- Intervencie predsedu vlády, ktoré používajú nevhodné, agresívne a infantilizujúce výrazy
pokiaľ ide o občanov:

„Doteraz sa rozhodnutia upravovali lokálne tak, že sa spoliehali na
prefekt, ale tu si myslím, že musíme tvrdšie udrieť, pretože názor nevyplýva ...
Na to, aby Francúzi otvorili svoje, sú potrebné krvácajúce opatrenia
poklopy “(zásah v RMC 07.10.2020).

- Berúc do úvahy testovaných „pozitívnych“ a nie „chorých“, aby sa mohli prezentovať
dôležité osobnosti, vytváranie teroru a oslabovanie populácie.

- Klamstvá týkajúce sa pacientov v nemocniciach: počítali sa chorí a zosnulí
covid-19, keď je smrť alebo choroba dôsledkom inej patológie
inak vážnejšia alebo nehoda . 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

správania a duševného zdravia počas epidémie

Intervencia Dr. Laurenta Montessina:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Tajomstvo okolo zosnulých pacientov: absencia pitvy a olovených rakiev.

- manipulácia s mierou výskytu alebo epidemickým tlakom (zodpovedá počtu
infikovaných ľudí na 100 000 obyvateľov v priebehu siedmich dní): Prahová hodnota
epidémia každej epidémie respiračných vírusov (chrípke podobné ochorenie) od roku 1985
a do roku 2018 (minulý rok, za ktorý sieť Sentinelles zverejnila správu
ročne ) sa neustále stanovovalo medzi 150 až 200 prípadmi na 100 000 obyvateľov . Nikdy nie44

epidemický prah nebol stanovený na 50 prípadov na 100 000 obyvateľov, ako tomu bolo odvtedy
Mája 2020.

- Aj tu táto zmena prahovej hodnoty umožňuje manipulovať verejnú mienku uskutočňovaním
situácia je vážna , ktorý umožňuje regionálnym zdravotníckym agentúram (ARS),45

prefekti a výkonná moc prijať drastické opatrenia.

- Manipulácia s mierou obsadenosti lôžok intenzívnej starostlivosti: rozhodla vláda

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


znížiť hranicu bdelosti zo 60% na 40% pacientov trpiacich covid-19 na jednotke intenzívnej starostlivosti a

výstražná hranica 80 až 60%.Podľa poslankyne a psychiatričky Dr. Martine Wonnerovej však veľa pacientov
vyžadujú 2 až 3 litre kyslíka a nevyžadujú resuscitačné lôžka. Nejde o to
navyše nie striktne povedané o „resuscitácii“.

- Zaobchádzanie spojené so skríningovými testami na SARS-CoV2: pozitívne testy sú falšované, a nie
nedokážem skutočne určiť, či má pacient ochorenie covid-19
reálny. Tieto testy umožňujú produkovať veľké množstvo „pozitív“ a brať ich
liberticídne opatrenia na vyvolanie škodlivého teroru v populácii
ľudská dôstojnosť a narušuje verejný poriadok.

Le Panic Paper:

"  Utajená, ale zverejnená nemecká správa zdôraznila použitie."
znásobenie falošne pozitívnych testov na šírenie strachu v Nemecku.
Je zrejmé, že techniky používané na presvedčenie o pandémii sú tieto
uložené WHO v súlade s dohodami podpísanými 194 krajinami v roku 2017 v prípade
pandémia (o ktorej samotná WHO vyhlasuje, že existuje, úpravou kritérií
skôr) .

Falošné pozitívy podnecujú strach v populácii a pribúdajú
značný počet depresií, samovrážd, hospitalizácií v roku 2006;
psychiatria, ktorej nedostatok postelí je do značnej miery do očí bijúci ako postele v
resuscitácia, ale v médiách sa o nej málo hovorí; spotreba anti
depresívnych látok sa od liberticídnych zdravotných opatrení takisto značne zdvojnásobil
ako žiadosti o špecializované konzultácie alebo telefonickú pomoc. The
Katastrofa je tiež zatvorenie univerzít naplánované do konca januára
nielen na vyučovanie - demonštrácia je teraz pred našimi očami
že virtuálna nenahrádza fyzickú prítomnosť - ale psychologickú viac
polovica študentov mala depresie, niekedy vážne.

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

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

epidémia-pre
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Strach zvolený ako spôsob riadenia vedie k údivu ľudí a
vysvetľuje, s akou ľahkosťou sú vlády poslušné voči veľkej farmaceutike prostredníctvom WHO
boli schopní mesiace ukladať svojvoľné opatrenia, nezlučiteľné s celkom
súbor občanov.

Posledným príkladom je zákaz otvorenia lyžiarskych vlekov.
l ž k h d ká h k ý h l b š á í č b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
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v lyžiarskych strediskách inak otvorených, ale bez reštaurácií či barov.
Francúzi zakazujú lyžovanie vo Švajčiarsku alebo v Rakúsku, zatiaľ čo Francúzsko tak má
vždy odmietol uzavretie hraníc je tiež vtipné, alebo stratégia
zamerané na vytvorenie duševného zmätku a kognitívnej disonancie.

To určite čiastočne vysvetľuje nenormálne prijatie reštaurátormi
neadekvátne opatrenia (vzdialenosť medzi stolmi, zatiaľ čo RER zostáva otvorená a
cestujúci zabalení ako sardinky) a ktorí sa dnes čudujú, že sú zatvorené
brutálne, keď boli „múdri“. Prijatie príspevku áno
ktoré povzbudzujú katov a vedú iba k čoraz väčšiemu podriaďovaniu
intenzívne. Mali by sa upozorniť na skúsenosti manželov, ktorí sú obeťami narcistických zvrhlíkov
rôzne profesie zjavne „týrali“ v správnom zmysle slova, bez akýchkoľvek
zdravotné zdôvodnenie. „ 46

- Osvedčenie pre každý pohyb občanov zo všetkých „povolených“ dôvodov
iba a pod pokutou pokuty 135 eur v prípade nedostavenia sa na pobyt: opatrenie
ponižujúce a infantilizujúce.

- Cenzúra a akcie všetkého druhu boli vykonávané výkonnou mocou s cieľom získať
spravodajské informácie a urýchlenie dohľadu nad občanmi: porušenie slobody
prejav a narušenie súkromia ľudskej osoby. Nakoniec návrh zákona o
o komplexnej bezpečnosti sa v súčasnosti rokuje v komorách parlamentu.

- Uverejnenie troch dekrétov č. 2020-1510, č. 2020-1511, č. 2020-1512 z 2. decembra
2020 v Úradnom vestníku 4. decembra 2020 vrátane vyhlášky č. 2020-1511 z 2. decembra
2020, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia zákonníka o vnútornej bezpečnosti týkajúce sa spracúvania
osobné údaje : Táto vyhláška povoľuje registráciu fyzických osôb podľa47

Politické „názory“, filozofické alebo náboženské presvedčenie alebo a
únie. Tieto vyhlášky tiež pridávajú možnosť ukladania „zdravotných údajov
odhalenie osobitnej nebezpečnosti “. Pre spravodajské služby to bude
venovať pozornosť „údajom o psychologických alebo psychiatrických poruchách
získané v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi “.

Úradníci územného spravodajstva majú teraz možnosť zostavovať zoznamy
prvky týkajúce sa „športových postupov“, chovu „nebezpečných zvierat“
a dokonca, nový prvok, údaje týkajúce sa „faktorov krehkosti“, ako napr
„Rodinné, sociálne a ekonomické faktory“ alebo „závislosti“.

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


• Metódy, ktoré pravdepodobne spôsobia zmeny správania a metódy pre
testovať stupeň poslušnosti jednotlivcov podliehajúcich autorite:

- Charta nátlaku, ktorú opísal Albert Biderman:

Už v roku 1962 Dr. Edgard Schein otvorene opísal metodiku v prejave prednesenom na adresu
Washington DC a adresované dozorcom v izolačných oddeleniach po celej krajine: „  Produkovať
zmeny v správaní, je potrebné čo oslabiť, podkopať alebo odstrániť
podporil staré postoje . Prial by som si, aby si už nemyslel na vymývanie mozgov
z hľadiska etiky a morálky, ale skôr z hľadiska zámerných zmien v správaní
človek skupinou mužov, ktorí majú takmer úplnú kontrolu nad prostredím, v ktorom
sú zajatci. [Tieto zmeny] je možné vyvolať izoláciou, depriváciou
zmyslové, oddelenie od vodcov, špionáž, klam ľudí tým, že ich robí
podpísať vyhlásenia, ktoré sa potom zobrazia ostatným, umiestnenie jednotlivcov, ktorých
vôľa bola vážne narušená reformnejšími jednotlivcami, ponižovaním a depriváciou
spánku, odmena za podrobenie a strach. „

Tabuľka Alberta Bidermana o trestnom nátlaku (v správe Amnesty International o mučení ,
1983)  :48

 

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

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

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Experimenty Stanleyho Milgrama vykonané na meranie úrovne poslušnosti príkazu
v rozpore s morálkou:

„Pred viac ako polstoročím mladý vedecký pracovník v oblasti sociálnej psychológie na Yale University v Spojených štátoch
United), prenasledovaní zverstvami holokaustu, mala predstavu bezprecedentného experimentu, ktorý by sa pokúsil
pochopiť psychologické mechanizmy, ktoré viedli tisíce mužov k mučeniu a zabíjaniu
ďalšie milióny. Pod zámienkou štúdia účinnosti trestu pri učení, on
požiadal účastníkov, aby (fiktívne) zasiahli elektrickým prúdom tretej strany. Cieľ
real je vlastne meranie úrovne poslušnosti neetickému poriadku.

Výsledky publikované v roku 1963 v časopise Journal of Abnormal and Social Psychology otriasli verejnou mienkou
verejnosť: dve tretiny účastníkov spôsobia toto mučenie, ak je to autorita
žiadosť. Meno Stanleyho Milgrama obchádza svet. Následne si to mladý vedec uvedomí
séria experimentov rovnakého typu, ktorých výsledky ukazujú, že pod tlakom
väčšina ľudí vykonáva príkazy, aj keď sú o tom informovaní
môže zo skúsenosti kedykoľvek odstúpiť a vedieť, že môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
ktoré pôsobia na druhého, môžu mať vážne účinky na jeho zdravie.  „

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



p

=> Násilný útok na integritu občanov (útok na fyzické, psychické a psychické problémy)
morálne) a útok na základné záujmy národa.
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✓ Zločiny proti ľudskosti, zločin proti občanom Francúzska:

• Úplne neprimerané krízové   riadenie a nie v súlade s postupmi49

v tejto oblasti obvyklé:

V prípade epidémie odborníci skutočne poukazujú na to, že je potrebné izolovať
„Chorí“ (nie „pozitívni“) a liečiť ich. Je možné najmä
rekvizičné telocvične a detekčná kontrola cestujúcich na letiskách.

Na začiatku krízy sa však nič nezaviedlo, občania neboli liečení,
mestskí lekári sa nedokázali postarať o pacientov.
Občanom bolo odporúčané vziať si Doliprane a zostať v ich domovoch až do
situácia sa skutočne zhoršuje. V takom prípade zostávalo iba kontaktovať
mimoriadne situácie v nemocnici.50 51

Bolo však celkom možné liečiť pacientov s covid-19 od prvého okamihu
príznaky.

• Zákaz dostupnej liečby anti-covid-19 v rozpore s právami pacientov
a sloboda predpisovať:

Od začiatku epidémie profylaktická liečba založená na hydoxychlorochíne,
azitromycín a zinok použil profesor Didier Raoult, riaditeľ spoločnosti
infekcia Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée v Marseille, mikrobiológ,
významný vedecký pracovník uznávaný medzinárodnou vedeckou komunitou.

Samozrejme, ako štúdie o vývoji vírusu postupovali,
Profesor Didier Raoult zaviedol aj ďalšie postupy starostlivosti.

Oznámenie o existencii tejto liečby však spôsobilo skutočný štátny škandál.
pokiaľ ide o použitie hydroxychlórchínu:

- Podvodná publikácia z 22. mája 2020 v prestížnom lekárskom časopise
Lancet,

- prerušenie štúdie Discovery, ktorá preukázala užitočnosť liečby,
- Lekári majú zakázané predpisovať hydroxychlorochín.



 Lekári majú zakázané predpisovať hydroxychlorochín.
- Systematický spor o liečbu mediatizovanými lekármi so záujmovými odkazmi

s farmaceutickými laboratóriami na televízoroch a hlavne
noviny a pokusy o diskreditáciu profesora Raoulta všetkými prostriedkami, všetkými
médiá. Senát USA bol tiež nedávno prekvapený týmito útokmi na
proti profesorovi Raoultovi . 52

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

lekári-chirurgovia-je-najväčší-podvod, aký bol kedy spáchaný na nič netušiacom verejnosti /

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

kto-predstiera-zneužíva-hrdinov / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Mnoho vedeckých štúdií je však známych v medzinárodnom meradle
demonštrujú nepopierateľnú užitočnosť uvedenej liečby od prvých príznakov . 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


Profesor Harvey Risch, MD, PhD, špecialista na epidemiológiu a chorobychronická (Katedra epidemiológie a verejného zdravia Školy v Bratislave)
Yale a Yale School of Medicine), vypočutý Senátom Spojených štátov dňa
Svedectvo z 19. novembra 2020 ( preklad v prílohe 2) :54

„  Pokiaľ ide o štúdie o včasnom použití hydroxychlorochínu v
vysoko rizikoví ambulantní pacienti, všetci, a teraz sú tu
sedem preukázalo významný prínos : 636 ambulantných pacientov v brazílskom São Paule;
199 pacientov na klinike v Marseille vo Francúzsku; 717 pacientov prostredníctvom veľkej siete
HMO v Brazílii; 226 pacientov v domovoch dôchodcov v Marseille; 1 247 pacientov
ambulantní pacienti v New Jersey; 100 pacientov v ústavoch dlhodobej starostlivosti
v Andorre (medzi Francúzskom a Španielskom); a 7 892 pacientov v celej Arábii
Arábia. Všetky tieto štúdie sa zameriavajú na včasnú liečbu ambulantných pacientov
s vysokým rizikom a všetky vykazovali zníženie približne o 50% alebo viac v
hospitalizácie alebo úmrtia. Saudská štúdia bola národnou štúdiou a
preukázali 5-násobné zníženie úmrtnosti pre hydroxychlorochín plus zinok

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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v porovnaní so samotným zinkom. Hlásená nebola ani jedna smrteľná srdcová arytmia
medzi týmito tisíckami pacientov, ktoré možno pripísať hydroxychlorochínu. Toto sú testy
nerandomizované, ale kontrolované, ktoré boli zverejnené. (…)

Posledných šesť mesiacov sme strávili vládnymi politikami
formality a varovania pred včasnou ambulantnou liečbou, s
významné vládne investície do vakcín a nové
drahé liečby, ktoré ešte len musia byť preukázané, a takmer žiadna podpora zo strany
lacné, ale užitočné lieky a štvrť milióna Američanov zomrelo
tohto zle riadeného prístupu. Aj pri sľubných nových vakcínach my
- nemajú prakticky žiadne informácie o ich účinnosti u starších pacientov a
s vysokým rizikom, v ktorom sú známe vakcíny proti respiračným vírusom
pre ich nízku účinnosť.

Ako som už mnohokrát povedal, dôkazy o výhodách
hydroxychlorochín používaný v počiatočnom štádiu u ambulantných pacientov s
vysoké riziká sú mimoriadne silné a existujú dôkazy o ich škodlivých účinkoch
také pevné. Tento súbor dôkazov jednoznačne prevažuje nad dôkazmi pre
riziká / prínosy remdesiviru, monoklonálnych protilátok alebo bamlanivimabu,
ťažko použiteľné, ktoré FDA schválila na používanie autorizácií
núdzové použitie, pričom sa zamieta povolenie na núdzové použitie
hydroxychlorochin. Tento zjavný dvojitý štandard pre hydroxychlorochínový mušt
byť okamžite zrazený a jeho žiadosť o povolenie núdzového použitia
schválené. Takto sa vydáme na cestu liečby
včasná ambulantná starostlivosť a výrazné zníženie úmrtnosti. „

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


Aj dnes úrady odmietajú spoločnosť Pf Raoult širšie využívať
hydroxychlorochín (rozhodnutie ANSM z 23. októbra 2020) a spoločnosť Sanofi
ministrovi zdravotníctva za stanovisko k dodávkam Plaquenilu pre IHU
Infekcia Méditerranée, z Marseille, uprostred predpokladanej „druhej vlny“.

V dôsledku toho, v stave vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni,
výkonná moc vedome bránila použitiu dostupnej liečby a
efektívne.

Talianska štátna rada ako taká vydala 11. decembra vyhlášku č. 7097/2020
2020 , ktorým obnovuje slobodu predpisovania lekárov v krajine, ktorí55

teraz môže podávať liečenie obsahujúce hydroxychlórchín, aby
liečenie pacientov vírusom covid-19.

 
K dispozícii sú aj ďalšie spôsoby liečby, o ktorých by sa dalo uvažovať, iba s vládou
odmieta uznať akékoľvek ošetrenie okrem Remdesiviru (laboratórium
Gilead) v tomto podporuje Európska komisia, molekula, ktorá nemá č
preukázala svoju účinnosť proti chorobe covid-19, ktorá je mimoriadne drahá
na rozdiel od hydroxychlorochínu (molekula, ktorá sa dostala do verejnej sféry) . 56

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

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & názov súboru = 202007097_15.html & subDir = ustanovenia

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

deje-s-laboratóriom-gilead /
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Samotná WHO práve poprela užitočnosť Remdesiviru proti nemu bojovať
choroba covid-19 . Minister zdravotníctva k tejto téme nevydal vyhlásenie.57

Ivermektín je tiež molekula odporúčaná niektorými lekármi, toto
molekula sa javí byť silným prínosom v liečbe choroby
covid-19 . 58

Združenie obetí koronavírusu COVID 19 sa odvolalo na Parížsky správny súd v roku
s cieľom prinútiť ANSM vydať dočasné povolenie na použitie
ivermektín. Táto molekula, ktorú zvládlo francúzske laboratórium, je jednou z najviac
sľubné od všetkých „starých“ molekúl, ktoré sa môžu použiť proti koronavírusu. Zlato,
ANSM nepodporuje jeho použitie.

Artemisia annua alebo artemisia afra, rastlina, ktorá počas roka vykazovala veľmi dobré výsledky
štúdie uskutočnenej v Afrike s cieľom zistiť jej účinnosť proti malárii
(kvôli konfliktom s farmaceutickými spoločnosťami), sa neodporúča v 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/


Francúzskom Národná agentúra pre bezpečnosť liekov („ANSM“) alebo akadémia
národné lieky.

Skutočnosť, že došlo k diskreditácii takého násilného zaobchádzania pomocou
veľa hanebných schém, čím sa rozdeľuje lekár a verejná mienka
malo za následok určite odradenie iných krajín od používania uvedenej liečby. 

V dôsledku toho určite zomreli jednotlivci vo Francúzsku, ale aj v Francúzsku
v zahraničí kvôli tejto diskreditačnej kampani. V tomto zmysle ide o trestný čin proti
ľudstvo.

• Zákaz mestských lekárov slobodne cvičiť:

Všetci pacienti, ktorí mohli byť nosičmi covid-19, sa museli dostaviť
nemocnica a obťažovanie ich malo odradiť od predpísania jediného dobrého liečenia
známe.

• Aktívna eutanázia : 60

Pokiaľ ide o starších v správe EPHAD a v niektorých nemocniciach správou
Rivotril, liek, ktorému sa treba vyhnúť, keď pacient trpí respiračným zlyhaním, napr
príznaky choroby covid-19. Tento recept bol vyrobený bez
súhlas pacienta, dôveryhodnej osoby, rodiny alebo priateľov.

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

covid-19-pacientov

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

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

Def.: Úmyselné podávanie smrteľných látok s úmyslom spôsobiť smrť, na žiadosť60

pacient „na konci života“, ktorý si želá zomrieť alebo bez jeho súhlasu rozhodnutím milovaného človeka alebo tela
lekárske.
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Na záchranu životov mohol byť predpísaný aspoň azitromycín.
S dobrými výsledkami mohol byť predpísaný aj hydroxychlorochín . 61

Mohlo byť zachránených veľa životov, boli znovu spáchané zločiny . 62 63

Je užitočné pripomenúť, že vo Francúzsku je aktívna eutanázia zakázaná (zákon Clayes-Léonetti
č. 2016-87 z 2. februára 2016, ktorým sa vytvárajú nové práva v prospech pacientov a
ľudí na konci ich života ). 64

Článok R4127-38 zákonníka o verejnom zdraví :

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


„Lekár musí sprevádzať zomierajúcich až do jeho posledných chvíľ, zabezpečiť

prostredníctvom primeranej starostlivosti a meraní kvality končiaceho sa života, ochrany
dôstojnosť pacienta a pohodlie pre ľudí okolo neho.
Nemá právo úmyselne spôsobiť smrť “.

• Pasívna eutanázia bez súhlasu : 65

Triedenie pacientov počas vrcholu epidémie nedostávalo potrebnú starostlivosť
pretože triedenie sa uskutočňovalo najmä podľa veku (napr. Alsasko). The
liečby neboli vykonané alebo boli pozastavené (Clayes-Léonetti Law
č. 2016-87 z 2. februára 2016, ktorým sa vytvárajú nové práva v prospech pacientov a
ľudí na konci ich života).

Poznámka : Pojem eutanázia samotný je napadnutý v kontexte epidémie
covid-19, pretože niektorí sa domnievajú, že neboli ľuďmi
koniec života “prísne povedané. Potom by to bolo jednoducho zabitie.
Potom bude potrebné rozlišovať podľa klinického obrazu každého pacienta
zosnulý.

• Zrušenie nemocničných zásahov a odloženie liečby závažných chorôb
hlavne:

Občania boli psychologicky nútení opustiť všetky návštevy úradu
nemocnice vzhľadom na hrozbu a teror uvalené výkonnou mocou.

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

domovy na byvanie v domove dochodcov-v-marseille /

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

covid-19-we-abrege-les-utrpenia-des-people-j-called-ca-l-euthanasia-s-unorthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
domovy dôchodcov-v-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.: Odmietnutie alebo ukončenie liečby nevyhnutnej na udržanie života.65
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Štúdie vykonané v Anglicku dokázali, že vzhľadom na66

psychického teroru došlo k výraznému zníženiu dochádzky v nemocniciach

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/


psychického teroru došlo k výraznému zníženiu dochádzky v nemocniciach
pozorované: až 27,8% ďalších úmrtí mohlo byť spôsobených nie

Covid-19, ale účinkami uväznenia, paniky a strachu.

Napríklad liečba infarktu a mŕtvice má
sa znížili až o 40%, pretože mnoho pacientov sa už neodvážilo ísť
nemocnica.

• Uzavretie nemocničných služieb:

Zatiaľ čo komunikácia od výkonnej moci má tendenciu naznačovať, že ide o vírus
pre zdravie Francúzov mimoriadne nebezpečné a tieto reťazové vlny sú
predstaví na neurčitý čas: zatvorenie pohotovostí v Hôtel Dieu
Paríž, uzavretie / prevod spoločnosti Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, v ktorej
tvrdí Pf Christian Perronne, autor knihy s názvom „Je chyba, že neurobili
nie je spáchaný? Covid-19: Posvätné spojenie nekompetentnosti a arogancie “.

• Sťahovanie nemocničných postelí:

V rokoch 2018, 2019 a 2020: okolo 8 000 lôžok v rokoch 2018 až 2019, 2 000 postelí v roku 2020
počas krízy.

• Odmietnutie žiadať nemocnice a súkromné   kliniky.

• Masívna kampaň falošných testov RT- PCR SARS-CoV-2 , hodnota Ct> 30:67 68

Kampaň produkujúca značné množstvo falošných poplachov, ktorá umožňuje
namiesto liberticídnych a smrteľných opatrení, najmä väzieb, nosenia
povinná maska, karanténa, farebné kódy, zákaz cestovania, sledovanie,
sociálne vzdialenosti.

Testy PCR používané v Európe a USA nie sú vhodné na samotnú diagnostiku
na covid-19.

„  Vynálezca PCR, Karys Mullis (zomrel v auguste 2019), mal od začiatku
varoval, že nejde o samotný diagnostický test. Tento test často chýba
- špecifickosť, najmä ak vyhľadáva iba jeden marker (jeden fragment súboru)
vírus). A tento jediný marker môže nakoniec skončiť v genóme iných
vírusy, ako sú iné koronavírusy, ktoré sú zdrojom bežnej sezónnej infekcie. Upokojiť
táto špecifickosť je príliš slabá, Číňania hľadajú niekoľko. Citlivosť a
špecificita veľmi závisí od počtu vykonaných amplifikačných cyklov; kedy

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

analýza smrteľných registrácií, ktoré nevyriešia koronavírusy, 19, 20, anglie a wales, 28. decembra 2019 až 1. mája 2020 /
technicalannex

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

«PCR: Polymerázová reťazová reakcia»67

„  Ct: odhad vírusovej záťaže“68
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tento počet je nízky, test je špecifický, ale nie veľmi citlivý; ale keď číslo
amplifikačných cyklov stúpa a presahuje 30, test je veľmi citlivý, ale
špecificita prudko klesá. Vo Francúzsku, rovnako ako v mnohých iných krajinách,
počet zosilnení presahuje 40, čo vedie k značnému počtu falošných
pozitívne .

A aj keď je test správny, neznamená to, že je človek chorý, ale
iba to, že narazila na vírus (...) 

Globálny trh s diagnostikou COVID-19 sa odhaduje na 19,8 miliárd
dolárov v roku 2020 a očakáva sa, že do roku 2027 porastie ročne o 3,1%, ak to svet neurobí
nekončí rýchlo s týmto podvodom.

Vo Francúzsku zovšeobecnenie PCR testov, ich vykonávanie bez lekárskeho predpisu a ich
100% poplatok stojí sociálne zabezpečenie viac ako miliardu eur, bez akýchkoľvek
prínos pre zdravie, skôr naopak (všeobecná úzkosť, práceneschopnosť,
triedne uzávery, depresie, panický strach z subjektu vyhláseného za pozitívny a jeho rodiny
a priatelia). Kolektívna hystéria, ktorú nemožno ovládať. Nebola by táto miliarda viac
užitočné, keby bola venovaná generálnym opravám nášho systému zdravotnej starostlivosti?

Jeho nepriame náklady sú oveľa vyššie:

Náklady na zdravotnú starostlivosť (vedľajšie obete testov): urgentní pacienti sa nedostavujú
žiadne známky Covid19 vidieť ich starostlivosť oneskorená čakajúce na výsledky
test, ktorý im bol uložený pri nástupe do služby, prispôsobený ich patológii, bez
platný lekársky dôvod (testy by mali byť indikované iba z lekárskeho hľadiska, ak
klinického podozrenia na Covid19). „ 69

Vynikajúca analýza od lekára Pascala Sacré, anestéziológa, resuscitátora,70

ktorý pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti v Belgicku a ktorý je tiež odborníkom na
hypnóza, nás volá týmto smerom:

„ (...) Toto zneužívanie techniky RT-PCR sa používa ako a
neúnavná a zámerná stratégia niektorých vlád podporovaná
vedecké poradenstvo a do mainstreamových médií, na ospravedlnenie
nadmerné opatrenia, ako napríklad porušenie veľkého počtu ústavných práv,
zničenie ekonomiky bankrotom celých sekcií aktívnych sektorov
spoločnosti, zhoršenie životných podmienok pre veľký počet občanov
pod zámienkou pandémie, ktorá je založená na mnohých testoch RT-PCR
pozitívne, a nie na počet skutočných pacientov .

Aj keď je pravda, že v medicíne sa nám páči špecifickosť a citlivosť testov
vysoká, aby sa zabránilo falošným pozitívam a falošným negatívam, v prípade choroby COVID-19,
táto precitlivenosť testu RT-PCR spôsobená počtom cyklov amplifikácie
použité zákruty proti nám.

Táto nadmerná citlivosť testu RT-PCR je škodlivá a zavádza nás!



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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Oddeľuje nás to od lekárskej reality, ktorá musí zostať založená na skutočnom klinickom stave
osoba: je osoba chorá, má príznaky? (…)

V medicíne vždy vychádzame z človeka: vyšetrujeme ho, my
zhromažďovať jej príznaky (sťažnosti-anamnéza) a jej objektívne klinické príznaky
(vyšetrenie) a na základe klinickej reflexie, v ktorej
vedeckých poznatkov a skúseností, predpokladáme
diagnostika.

Až potom predpíšeme najvhodnejšie testy založené na
tejto klinickej reflexie.

Výsledky testov neustále porovnávame s klinickým stavom (príznaky a
príznaky) pacienta, ktorý má pri rozhodovaní a liečbe prednosť pred všetkým ostatným .
(…)

Francúzske národné referenčné centrum (CNR) teda v akútnej fáze roku 2006
pandémia, odhaduje sa, že vrchol vírusového vylučovania nastal na začiatku
symptómy, sa množstvo vírusu, čo zodpovedá približne 10 8 (100 míľ)
Priemerná kópia vírusovej RNA SARS-CoV-2 (francúzske údaje o skupine COVID-19)
s premenlivým trvaním vylučovania v horných dýchacích cestách (od 5 dní do
viac ako 5 týždňov).

Tento počet 108 (100 miliónov) kópií / μl zodpovedá veľmi nízkej Ct.
Ct 32 zodpovedá 10-15 kópií / μl .
Ct 35 zodpovedá približne 1 kópii / μl .

Nad Ct 35 je nemožné izolovať kompletnú vírusovú sekvenciu a
dať to do kultúry!

Vo Francúzsku a vo väčšine krajín používame aj dnes
Ct vyšší ako 35, dokonca 40! (…)

Zhrnutie dôležitých bodov:

a RT-PCR test je laboratórna diagnostická technika, ktorá sa nehodí na
klinická medicína.

a Je to binárna, kvalitatívna diagnostická technika, ktorá potvrdzuje (pozitívny test)
alebo nie (negatívny test), prítomnosť prvku v analyzovanom médiu. V prípade
SARS-CoV-2, prvkom je fragment vírusového genómu, nie samotný vírus.
dokonca.

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


a V medicíne je to nebezpečné aj v prípade epidémie alebo pandémie

testy, skúšky, techniky nad klinické hodnotenie(príznaky, príznaky). Opak je to, čo zaručuje kvalitný liek.

a Hlavné obmedzenie (slabosť) testu RT-PCR v pandemickej situácii
prúd, je jeho extrémna citlivosť (falošne pozitívna), ak nezvolíme prahovú hodnotu
pozitivita (Ct) prispôsobená. Dnes odborníci odporúčajú použiť prahovú hodnotu
Maximálne ct pri 30 .

a Táto prahová hodnota Ct musí byť zadaná s pozitívnym výsledkom RT-PCR, aby lekár
vedieť interpretovať tento pozitívny výsledok, najmä u človeka
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asymptomatická, aby sa zabránilo izolácii, karanténe, traume
psychologické zbytočné.

a Okrem zmienky o použitom Ct musia laboratóriá naďalej zaručovať:
špecifickosť ich detekčných súprav SARS-CoV-2, berúc do úvahy ich
najnovšie mutácie a musí naďalej používať tri gény v genóme
vírusové študované ako priméry, alebo ak nie, uveďte to . “

Oznámením z 25. septembra 2020 Francúzska spoločnosť pre mikrobiológiu,
poverené pánom Jérôme Salomon a pani Bernadette Worms, tiež zdieľali
odporúčania s cieľom prispôsobiť prahové hodnoty podľa klinického obrazu pacienta . . 71

Štát Florida v Spojených štátoch požaduje po niekoľkých testoch testy PCR
hodnotenia vykonané v štátoch Massachusetts, New York a Nevada . 72

„  1. Experti zostavili tri súbory údajov s úradníkmi z
Štáty Massachusetts, New York a Nevada, ktoré dospeli k záveru: „Až 90% z
ľudia, ktorí mali pozitívny test, nemali vírus “.

2. Wadworth Center, laboratórium v   štáte New York, analyzovalo výsledky
jeho júlové testy na žiadosť NYT: 794 pozitívnych testov s Ct 40: „With a
Prahová hodnota Ct 35, asi polovica z týchto testov PCR sa už neberie do úvahy
pozitívne, “uviedol NYT. „A asi 70% by sa už nepovažovalo za pozitívne
s Ct 30. “(...)

4. Nová štúdia od Americkej spoločnosti pre infekčné choroby zistila, že v 25 rokoch
amplifikačných cyklov, 70% "pozitívnych" testov PCR nie sú "prípadmi" od
vírus sa nedá kultivovať, je mŕtvy. A pri 35 cykloch: 97% pozitív nie je
kliniky . 73

5. PCR netestuje na ochorenie, testuje špecifický vzorec RNA a je chrbticou
kľúč. Keď pôjdete do 25 cyklov zosilnenia, 70% pozitívnych výsledkov
nie sú skutočne „pozitívne“ v klinickom zmysle slova, pretože to tak nie je

h i ť á l b i k h i éh



ochorieť vás alebo niekoho iného. „ 74

Nedávna judikatúra: Portugalský súd rozhodol, že je to absolútne nezákonné
umiestniť občana do karantény na základe nespoľahlivého testu PCR . 75

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

Verzia-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

fingovaný-falošne pozitívny

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

nespoľahlivý / amp /
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Toto nedávne a dôležité rozhodnutie vydal Lisabonský odvolací súd
(Portugalsko) 11. novembra 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Testy RT-PCR Zbavenie slobody - Nezákonné zadržanie - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Regionálny zdravotný úrad na Azorských ostrovoch.

Hlavné body Súdneho dvora sú tieto:

Lekárska diagnóza je lekársky úkon, ktorý je právne kvalifikovaný iba lekárom
za ktoré bude tento lekár niesť výlučnú a úplnú zodpovednosť. akýkoľvek
iná osoba alebo inštitúcia vrátane vládnych agentúr alebo súdov,
má také oprávnenie. Nepatrí regionálnemu zdravotnému úradu Azorských ostrovov do
vyhlásiť niekoho za chorého alebo za zdravotné riziko. Môže to urobiť iba lekár.
Na základe dekrétu alebo zákona nesmie byť nikto vyhlásený za chorého alebo nebezpečného pre zdravie
ako automatický administratívny dôsledok spojený s výsledkom a
laboratórium.

Ak sa vykonáva bez predchádzajúceho lekárskeho pozorovania pacienta, bez účasti
lekár schválený Rádom lekárov, ktorý by vyhodnotil príznaky a
požadované vyšetrenia považované za potrebné, akýkoľvek diagnostický postup alebo akýkoľvek
bdelosť v oblasti verejného zdravia bude porušovať množstvo zákonov a nariadení (vrátane
(Trestný zákon) a mohlo by byť kvalifikované ako trestný čin nelegálnej lekárskej praxe v
hypotéza, kde uvedené činy vykonáva alebo diktuje osoba zbavená
schopnosť robiť to, teda osobou, ktorá nie je lekárom s licenciou.

Azorský úrad pre zdravie navyše porušil článok 6 Všeobecnej deklarácie
o bioetike a ľudských právach jednomyseľne prijaté 19. októbra 2005
Členských štátov UNESCO, pretože neposkytla dôkaz o tom, že súhlas77 78

i í ž d í d ý hlá í d li í k í b li í 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


osvietení požadovaní uvedeným vyhlásením dostali tí, ktorí boli testovaní pomocou PCR
ktorí sa sťažovali na vynútené karanténne opatrenia, ktoré boli na nich uvalené.

Žiadny dôkaz ani náznak toho, že dotyční štyria ľudia boli
pred testom ani po ňom neboli vykonané žiadne lekárske vyšetrenia.

Vyššie uvedené by stačilo na zváženie nútenej karantény štyroch ľudí
ako nezákonné.
Súd však považoval za potrebné pridať nasledujúce odôvodnenia:

Na základe v súčasnosti dostupných vedeckých dôkazov je tento RT-PCR test sám o sebe
neschopný určiť bez akýchkoľvek pochybností, že sa pozitivita zhoduje
v skutočnosti k infekcii vírusom SARS-CoV-2 z niekoľkých dôvodov, medzi ktoré patrí
sú nevyhnutné dva: spoľahlivosť testu závisí od počtu použitých cyklov; the
spoľahlivosť testu závisí od prítomnej vírusovej záťaže.

Súd dospel k záveru, že „ak je osoba testovaná pomocou PCR ako pozitívna
keď sa použije prahová hodnota 35 cyklov alebo viac (ako je pravidlo vo väčšine prípadov)
laboratóriá v Európe a USA), pravdepodobnosť, že uvedená osoba je
infikovaných je <3% a pravdepodobnosť, že uvedený výsledok je falošne pozitívny, je 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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Súd ďalej uvádza, že akýkoľvek diagnostický test musí byť interpretovaný v
skutočná pravdepodobnosť ochorenia hodnotená pred vykonaním testu
sám, a vyjadruje názor, že „v súčasnej epidemiologickej krajine Slovenska
Spojené kráľovstvo, testy Covid 19 majú čoraz väčšiu pravdepodobnosť návratu
falošne pozitívne výsledky s významnými dôsledkami pre jednotlivcov, zdravotný systém a
spoločnosť. „

V súhrne:

Vzhľadom na vedecké pochybnosti odborníkov o spoľahlivosti testov PCR,
- vzhľadom na nedostatok informácií o analytických parametroch skúšok a -
absencia diagnózy lekára, ktorá by odôvodňovala existenciu infekcie alebo rizika, neexistuje
nemá spôsob, ako zistiť, či občania v karanténe skutočne boli
nosiče vírusu SARS-CoV-2.

Konanie pre trestné činy proti ľudskosti v súvislosti s procesmi proti

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


Konanie pre trestné činy proti ľudskosti v súvislosti s procesmi proti
Norimberg momentálne prebieha v Nemecku v súvislosti s "pandémiou Slovenska"

Testy PCR “a mohli by sa rozšíriť do ďalších krajín (Dr. Reiner Fuellmich, advokát v bare
z Berlína a Kalifornie a člen nemeckého vyšetrovacieho výboru pre Coronu)- .79

Sťažnosť na trestné činy zhoršenia podvodu, falošnej ideológie a zabitia v roku 2006
proti talianskej vláde bol tiež podaný u deviatich štátnych prokurátorov
Na Sicílii združením spotrebiteľov CODACONS a Talianskym združením
práva pacientov po odhalení škandálu falošných testov PCR (preklad do
Príloha 3 ) . 80

• Veľký počet samovrážd a pacientov s depresívnym ochorením:

Toto zvýšenie priamo súvisí s obmedzením a prijatými opatreniami
v súčasnosti sledujú psychiatri . 81

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

Zločiny-proti-ľudskosti.pd f

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

tampóny-neoverené-a-bez-diagnostickej-hodnoty / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Výbuch násilia v rodine:

Delegácia senátnych práv žien si vypočula pána Adriena Taqueta,
Štátny tajomník pre deti a rodiny, 26. novembra 2020 : záznam dňa 82

dramatický nárast prípadov násilia páchaného na deťoch a dospievajúcich
počas obdobia uväznenia (toto pozorovanie vykonané vo Francúzsku je rovnaké ako pozorovanie z
jej náprotivky z iných európskych krajín). Počet prípadov detí a dospievajúcich
hospitalizovaných sa zvýšil 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


=> útok na životy občanov a ich súkromie, vraždy, ohrozenie života

iné, neposkytnutie pomoci osobe v ohrození, podvod s organizovaným gangom. 

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

detstva a rodiny

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. AKTY TERORIZMU: POKUS O ZÍSKANIE, ZÍSKANIE,
VÝROBNÉ LÁTKY, KTORÉ VYTVORIA NEBEZPEČENSTVO PRE OSTATNÝCH:

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


• Zásady uplatniteľné v trestnom práve pri príprave teroristických činov:

Článok 421-2-6 Trestného zákona (Trestné činy a priestupky proti národu, štátu a
verejné):

„  I. - Príprava na spáchanie jedného z trestných činov predstavuje teroristický čin
uvedené v II, keďže príprava uvedeného trestného činu je úmyselne v
vzťah s jediným podnikateľom s cieľom vážne narušiť verejný poriadok
zastrašovaním alebo terorom a vyznačuje sa:

1 ° Skutočnosť vlastniť, obstarávať, pokúšať sa získať alebo vyrobiť predmety alebo
látky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ostatných ;

2 ° A jedno z ďalších dôležitých faktov:

a) Zhromažďujte informácie o miestach alebo ľuďoch, ktorí sa majú správať a
konať na týchto miestach alebo poškodiť týchto ľudí alebo vykonávať dohľad nad nimi
tieto miesta alebo ľudia ;
(…)

c) Spravidla sa obráťte na jednu alebo viac verejných komunikačných služieb online alebo
- mať dokumenty priamo vyvolávajúce spáchanie teroristických činov alebo -
ospravedlnenie ;
(…)

II. - I sa týka prípravy na spáchanie týchto trestných činov:

1 ° Alebo jeden z teroristických činov uvedených v bode 1 článku 421-1 ; (...) “.

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve vo veciach trestných činov proti ľudskosti:

Článok 211-1 trestného zákona (Zločiny proti ľudskosti - genocída):

„Predstavuje genocídu skutočnosť pri uskutočňovaní spoločného plánu smerujúceho k úplnému zničeniu
alebo čiastočne národnostnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny alebo skupiny odhodlanej
na základe ktoréhokoľvek iného svojvoľného kritéria spáchať alebo spôsobiť spáchanie proti
členov tejto skupiny jeden z týchto aktov: 
- úmyselné zranenie na živote; 
- vážne poškodenie fyzickej alebo duševnej integrity; 
- podrobenie sa podmienkam existencie, ktoré môžu mať za následok úplné alebo čiastočné zničenie
skupiny; 
(…) 
- násilné premiestňovanie detí. 
Genocída je potrestaná doživotným väzením. 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Prvé dva odseky článku 132-23 týkajúce sa bezpečnostnej doby sa vzťahujú na
trestný čin ustanovený v tomto článku “.

Článok 212-1 trestného zákona (Zločiny proti ľudskosti - genocída):

„Predstavuje tiež trestný čin proti ľudskosti a trestá sa odňatím slobody.
na večné časy jeden z nasledujúcich činov spáchaných pri vykonávaní spoločného plánu proti a
skupiny civilného obyvateľstva v kontexte rozsiahleho alebo systematického útoku:

1 ° Dobrovoľný útok na život ;
(…)
4 ° deportácia alebo násilný presun obyvateľstva;
5 ° uväznenie alebo akákoľvek iná forma vážneho pozbavenia fyzickej slobody
porušenie základných ustanovení medzinárodného práva;
6 ° mučenie;
(…)
11 ° Iné neľudské činy podobného charakteru, ktoré sú úmyselne veľké
utrpenie alebo vážne zranenie fyzickej alebo duševnej integrity.
Prvé dva odseky článku 132-23 týkajúce sa bezpečnostnej doby sa vzťahujú na
trestné činy ustanovené v tomto článku “.

• Zásady uplatniteľné v zdravotníctve a trestnom práve:

Článok R4127-39 zákonníka o verejnom zdraví (povinnosť voči pacientom):

„Lekári nemôžu pacientom alebo ich okoliu ponúknuť ako prospešné resp
bez nebezpečenstva náprava alebo proces iluzórny alebo nedostatočne testovaný.

Akákoľvek prax šarlatánstva je zakázaná. “

Článok 223-1 Trestného zákona (ohrozenie osoby):

„Skutočnosť priameho vystavenia ostatných okamžitému riziku smrti alebo zranenia a
zjavným porušením spôsobiť rozštiepenie alebo trvalé postihnutie
- premýšľať o konkrétnej povinnosti obozretnosti alebo bezpečnosti uloženej zákonom alebo -
nariadenie sa trestá odňatím slobody na jeden rok a pokutou 15 000 eur. ““

Článok 223-8 Trestného zákona (Pokusy o ľudskú osobu):

„Skutočnosť vykonania alebo vykonania výskumu na osobe uvedeného v bode 1 °
alebo 2 ° z článku L. 1121-1 alebo na klinickom skúšaní uvedenom v článkuL. 1124-1 zákonníka z
verejné zdravie bez získania bezplatného,   informovaného a prípadne písomného súhlasu orgánu
dotknutá osoba, držitelia rodičovských právomocí alebo poručníci alebo iné osoby, orgány
alebo orgány určené na udelenie súhlasu s výskumom alebo na jeho autorizáciu v prípadoch stanovených v
kódexu verejného zdravia alebo článkami 28 až 31 nariadenia (EÚ) č. 536/2014 z

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


Európskeho parlamentu a Rady zo 16. Apríla 2014 o klinických pokusoch s
drog, sa trestá odňatím slobody na tri roky a pokutou 45 000 €.
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Rovnaké pokuty platia aj vtedy, keď sa vykonáva intervenčný výskum
tento súhlas bol odvolaný.
Rovnaké pokuty sa uplatňujú aj pri neintervenčnom výskume
zatiaľ čo osoba sa postavila proti. „

• Zásady uplatniteľné v medzinárodnom práve:

- Norimberský kódex týkajúci sa prijateľných lekárskych skúseností:

V medzinárodných záležitostiach platí „Norimberský kódex“ týkajúci sa lekárskych experimentov
prijateľný (rozsudok súdu pre norimberských lekárov - december 1946 - august 1947) .

Tento zoznam rýchlo autonómne koloval pod označením „Norimberský zákonník /
Norimberský kódex “; čítal sa v politických a lekárskych kruhoch ako skupina
deontologické predpisy a morálne maximá záväzné pre experimentátorov . 83

Norimberský kódex z medzinárodnej trestnej judikatúry predstavuje zoznam desiatich
vrátane nasledujúcich ( príloha 4 ):84

1. Dobrovoľný súhlas ľudského subjektu je absolútne nevyhnutný. To znamená, že
dotknutá osoba musí mať právnu spôsobilosť na udelenie súhlasu; že musí byť umiestnený v
situácie výkonu slobodnej voľby podľa výberu bez zásahu akejkoľvek sily,
podvod, nátlak, podvod, podvod alebo iné podvodné formy
nátlak alebo nátlak  ; a že musí mať vedomosti a porozumenie
toho, čo z toho vyplýva, na to, aby sa mohol rozhodnúť
osvetlené. Tento posledný bod to vyžaduje skôr, ako prijme pozitívne rozhodnutie subjektu
o skúsenosti sa informuje: povaha, trvanie a účel skúsenosti; the
metódy a prostriedky, ktorými sa bude vykonávať; všetky nepríjemnosti a riziká, ktoré
možno rozumne predpokladať; a následky na jeho zdravie alebo osobu,
to by sa mohlo stať v dôsledku jeho účasti na experimente. Povinnosť a
zodpovednosť za hodnotenie kvality súhlasu spočíva na každej osobe, ktorá
preberá iniciatívu, usmerňuje alebo pracuje na experimente. Je to povinnosť a
osobné zodpovednosti, ktoré nemožno beztrestne delegovať.

2. Skúsenosti musia byť také, aby priniesli prospešné výsledky pre dobro komunity.
spoločnosť, ktorú nie je možné získať inými metódami alebo prostriedkami štúdia, a nie náhodnú alebo
od prírody nadbytočné.

3. Pokus musí byť vedený tak, aby všetko utrpenie a
telesné a duševné poškodenie, nie je potrebné.



p , j p

4. Nemal by sa robiť žiadny experiment, ak existuje a priori dôvod domnievať sa, žedôjde k úmrtiu alebo invalidite  ; snáď okrem tých skúseností, kde
ako subjekty slúžia aj experimentálni lekári.

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

Philippe Amiel, François Vialla, Stratená pravda „Norimberského kódexu“: Recepcia a deformácie84

„Norimberský kódex“ vo Francúzsku (1947-2007), rev. DR. sanitovať. a soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Úroveň rizík, ktoré je potrebné podstúpiť, by nikdy nemala prekročiť úroveň dôležitosti
humanitárny problém vyriešiť skúsenosťou.

6. Musia sa prijať opatrenia a poskytnúť prostriedky na ochranu subjektu.
skúsenosti s prípadnými prípadmi zranenia, zdravotného postihnutia alebo smrti.

Túto verziu Norimberského kódexu používa Národný poradný etický výbor na adrese
podporu a pripojenú k svojmu stanovisku č. 2 z 9. októbra 1984 k pokusom o nové spôsoby liečby v roku 2006
muž . 85

Rovnakú verziu bez zdroja používa správa Štátnej rady, ktorá prednostne obsahovala
zákon z 20. decembra 1988 (zákon „Huriet“) a zákon o bioetike z roku 1994 . 86

- Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach prijatý v New Yorku a otvorený pre
podpis, ratifikácia a pristúpenie Valného zhromaždenia vo svojej rezolúcii 2200 A
(XXI) zo 16. decembra 1966 (nadobudnutie účinnosti: 23. marca 1976) : 87

Článok 7

„Nikto nesmie byť mučený alebo podrobený krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
Je predovšetkým zakázané podrobiť osobu bez jej slobodného súhlasu a
lekársky alebo vedecký experiment. „

- Všeobecná deklarácia o bioetike a ľudských právach prijatá 19. októbra 2005
jednomyseľne členskými štátmi UNESCO : 88

Článok 3 - Ľudská dôstojnosť a ľudské práva

„1. Ľudská dôstojnosť, ľudské práva a základné slobody musia byť
plne rešpektované.

2. Záujmy a blahobyt jednotlivca by mali prevažovať nad výlučným záujmom vedy alebo
spoločnosti. „

Člá k 6 Súhl

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


Článok 6 - Súhlas

1. Akýkoľvek lekársky zákrok preventívneho , diagnostického alebo terapeutického charakteru nesmie byť
implementácia iba s predchádzajúcim, slobodným a informovaným súhlasom dotknutej osoby,
na základe dostatočných informácií. V prípade potreby by mal byť vyjadrený súhlas a
dotknutá osoba ho môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolať bez toho, aby to malo za následok
nie je to nijaká nevýhoda alebo škoda.

2. Vedecký výskum by sa mal uskutočňovať iba so slobodným predchádzajúcim súhlasom.
vyjadrené a informované o dotknutej osobe. Informácie by mali byť dostatočné, uvedené v a

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

Štátna rada, Life Sciences. Od etiky k právu, 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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zrozumiteľnou formou a uviesť, ako odvolať súhlas. Osoba
môžu svoj súhlas kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odvolať bez toho, aby to malo za následok
pre ňu žiadne znevýhodnenie ani predsudky. Z tejto zásady by sa nemali robiť výnimky
aby boli v súlade s etickými a právnymi normami prijatými štátmi a boli kompatibilné s
- zásady a ustanovenia uvedené v tomto vyhlásení, najmä v článku 27, a -
s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv.

3. V relevantných prípadoch výskumu uskutočňovaného na skupine ľudí alebo komunite
môže byť tiež potrebné súhlas zákonných zástupcov príslušnej skupiny alebo spoločenstva
vyžiadané. V každom prípade kolektívna zmluva alebo súhlas vodcu spoločenstva resp
iný orgán by nemal nahrádzať informovaný súhlas jednotlivca.

- Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v
so zreteľom na aplikácie biológie a medicíny: Dohovor o ľudských právach a
biomedicína, podpísaná v Oviede 4. apríla 1997 : 89

«Článok 13
Zásahy do ľudského genómu

Môže sa uskutočniť iba zásah zameraný na modifikáciu ľudského genómu
preventívnych, diagnostických alebo terapeutických dôvodov a iba ak to nie je určené
zaviesť modifikáciu do genómu potomka.  „

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#


• Uplatnenie na skutočnosti:

- Orientácia súhlasu obyvateľstva s vakcínou:

• Jasné pozorovanie zásahov zdravotníckych orgánov a médií v spoločnosti
zdravotného terorizmu proti obyvateľstvu s cieľom zamerať svoj súhlas na
politika očkovania predpokladaná proti prúdu v rozpore s platnými zákonmi.

Výkonná moc a európske inštitúcie získavajú dodávky z laboratórií z celého sveta,
najmä od Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, na získanie dávok vakcín proti
SARS-COV2, ktorý bude určite povinný pre celú populáciu, či
legálne alebo použitím strachu a teroru.

• Zámerný zákaz vykonávania liečby založenej na HCQ / azitromycíne (alebo inom
výhoda protokolu o génovej terapii:

Aby som si v krátkosti pripomenul históriu, spoločnosť Sanofi, ktorá pod týmto názvom uvádza na trh hydroxychlorochín
látky Plaquenil požadoval klasifikáciu molekuly hydroxychlorochínu v podstate
koncom roka 2019 jedovatý, aby sa už voľne nepredával v lekárňach, keď sa vyskytne vírus
SARS-COV2 sa objavuje vo svete (odporúčacie číslo „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

V.DAR Stránka ďalej39 66

40

„  Farmaceutický gigant Sanofi začal veľmi rýchlo hľadať vakcínu
proti Covid-19. Malo by sa pamätať na to, že v čase epidémie SARS to už skupina mala
vykonal práce na prekonanie Sars-CoV-1, ale nakoniec to vzdal
keď sa skončila epidémia . V súčasnosti vedie skupina Sanofi dve stopy vakcín
paralelne  “. 91

Ako taká, Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetička, špecialistka na RNA a bývalá
Vedúci výskumu v spoločnosti INSERM naznačuje, že s týmto vírusom pravdepodobne manipulujú ľudia
(rozhovor z 29. októbra 2020 pre časopis NEXUS ) : 92

„Táto sekvencia je prítomná v sars-cov2, štiepená furínom uprostred proteínov
vírusové membrány (tj. S1 a S2) už bola predmetom patentu z 29. mája 2007 93

(Patent č. US 7 223 390 B2) Tam je táto sekvencia ideálne umiestnená, ako je navrhnuté v
tento patent. „

CNRS sa pýta aj na pôvod SARS-COV2 . 94

Agentúru ANSES preto 8. októbra 2019 informovala Národná agentúra pre zdravotnú bezpečnosť
lieky a zdravotné výrobky na vyjadrenie k návrhu navrhovanej vyhlášky
hydroxychlorochín na zozname II jedovatých látok.

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


Okrem toho bolo použitie tejto molekuly zakázané mestským lekárom, ktoré neboli autorizované
v nemocnici s pokročilým ochorením covid-19, zatiaľ čo protokol používaný
Profesor Raoult bol predpísaný skoro, od prvých príznakov, aby nedošlo k poškodeniu
nie sú nezvratné (ochorenie pľúc, smrť).

Paralelne s tým armáda získala veľké množstvo tejto molekuly HCQ, kým bola zakázaná
predpis mimo nemocníc.

Po podvodnej štúdii Lancet, ktorá bola medzičasom stiahnutá, minister Olivier Véran zakázal
predpis molekuly HCQ a Rád lekárov poslal e-maily lekárom
nariadiť im, aby nepredpisovali liečbu na základe HCQ.

Cieľom nemôže byť nič iné, ako zabezpečiť, aby neexistovalo zaobchádzanie s populáciou
vydesená vakcínu prijme . 95

Preto je nevyhnutné vyvolanie strachu a teroru, aby bola vakcína v poriadku
populácia privítala, zatiaľ čo choroba Covid-19 nezabije viac ako klasická chrípka, ak
liečime pacientov.

Povinnosť nosiť masku pre dospelých a pre deti od 6 rokov rovnako
„Svojvoľné zadržiavanie“ občanov počas vykonávania väzby, a to aj napriek nesúhlasu
dokonca od WHO má za cieľ predstaviť myšlienku, že kým nebude vakcína
injekčne, život nebude môcť obnoviť svoj priebeh.

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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Spoločnosť BVA Group, odborník na behaviorálne vedy, ako sme si spomenuli vyššie, uviedla
už v máji 2020 prejavili občania chuť na očkovanie v roku 2006
covid-19 . 96

Na záver WHO oznámila plán očkovania na polovicu roku 2021, ktorý zodpovedá vôli
francúzskej exekutívy obmedziť počet obyvateľov minimálne do leta 2021.

- Pozícia európskych orgánov:

Ďalej vyhlásenie pani Ursuly von der Leyen, predsedníčky Komisie
Počas tlačovej konferencie na konci virtuálneho summitu, ktorý sa konal vo štvrtok 29. júna
V októbri 2020 dvadsaťsedem štátov v Bruseli naznačuje, že to budú všetci európski občania

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/


automaticky očkované súčasne:

„Druhou prioritou je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie vakcín medzi štáty
členov. Mam dobru novu. Všetky členské štáty dostanú vakcíny súčasne
za rovnakých podmienok, v závislosti od ich podielu obyvateľstva v EÚ. „
„Európska agentúra pre lieky neustále skúma nové
vakcíny. To znamená, že spoločnosti prezentujú výsledky krok za krokom
farmaceutiká “.

V zmluvných veciach sú doložky o náhrade zahrnuté v preddavkových zmluvách
podpísané s niekoľkými krajinami.
E 27. augusta 2020, Európska komisia potvrdila, že je v diskusiách s laboratóriom na
tento predmet. O týchto doložkách sa preto rokuje s cieľom „kompenzovať vysoké riziká, ktoré
laboratóriá. “Predbežné kúpne zmluvy preto ustanovujú, že členské štáty EÚ
nahradiť výrobcom záväzky vzniknuté za určitých podmienok “.

Núdzový stav v oblasti zdravia zdôrazňuje slabosť štátov, ktoré vakcíny považujú za sine qua
nie obnovenie „normálneho“ života.

Situácia, ktorú chcú laboratóriá využiť a ktorá ich núti požiadať o pomoc
a záruky za možné budúce nároky.
Spoločnosť Sanofi vyvinula tlak na vedúcich predstaviteľov tým, že sa ukázala byť pripravená distribuovať svoju očkovaciu látku prednostne do
Spojené štáty.
V prevádzke sú samozrejme ďalšie laboratóriá vrátane Pfizer / BioNTech a Moderna TX, Inc (tvorba
marec 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, účel: zhodnotiť uskutočniteľnosť technológie mRNA
dodávať kombinácie protilátok vybraným novorodencom v prostredí s nízkym zdrojom, aby sa znížila
vplyv sepsy novorodenca na túto zraniteľnú populáciu). 
Tieto dve laboratóriá označujú dostupnosť vakcín od januára 2021 alebo dokonca decembra 2020
zatiaľ čo Sanofi oznamuje dostupnosť v lete 2021.

Publikovala Medzinárodná asociácia pre nezávislú a benevolentnú vedeckú medicínu
informačný článok o pripravovanej očkovacej kampani . 97

„  Klebety, ktoré sa šírili koncom zimy, sa týkali projektov uskutočňovaných niektorými priemyselníkmi z mesta
pokus o dobrodružstvo s vakcínou mRNA sa v Európe v skutočnosti neuvažoval,

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

finančník /
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chránené obmedzujúcimi predpismi, pokiaľ ide o nekontrolované uvoľňovanie
geneticky modifikované organizmy alebo GMO.

Avšak vďaka letu, Európsky parlament, v súlade s núdzovým postupom uskutočneným
bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov alebo debaty povolil výrobcov protikovidových vakcín obsahujúcich
GMO upustiť od akýchkoľvek dopadov na životné prostredie a štúdií biologickej bezpečnosti s cieľom získať

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 upustiť od akýchkoľvek dopadov na ivotné p ost edie a štúdií biologickej be pečnosti s cieľom ískať
čas na výrobu svojich výrobkov si uvedomte, že absolútne žiadne vedecké rady

toto výnimočné povolenie nebolo potvrdené . 98

Preto šesť združení, konkrétne AIMSIB, Detská ochrana zdravia v Európe, Koordinácia
Zdravotnícke prostredie pre zdravie, Európske fórum pre bdelosť očkovacích látok, Národná liga pre
sloboda očkovania, Terra SOS Tenible podala v októbri odvolanie pre neplatnosť
na Všeobecnom súde Európskej únie (SDEÚ) s cieľom dosiahnuť jeho zrušenie
nariadenie č. 2020/1043, ktoré okrem iného zvažuje, že „získanie užitočnej bezpečnej vakcíny
a nie nebezpečné je nezlučiteľné s naliehavosťou a odstránením kontrolných opatrení
riziko “a prirodzene nie je možné očakávať reakciu niekoľko mesiacov.

Upozorňujeme však, že toto odchylné nariadenie je uvedené v článku 4 ako
predbežné, pokiaľ WHO klasifikuje COVID-19 ako pandémiu alebo ako Komisia
Európska únia uzná stav ohrozenia verejného zdravia, ale
Pamätajme, že kritérium pandémie bolo už zmenené smerom nadol a že „pojem“
núdzové "v oblasti verejného zdravia nemôže byť definované nejasne, teda
tento nebezpečný dočasný stav ukazuje, že môže trvať mnoho rokov alebo dokonca
jurisprudencia pre všetky nasledujúce zdravotné potreby, skutočné alebo údajné  “.

- Pozícia rady rádu lekárov:

Medzinárodná asociácia pre nezávislú a benevolentnú vedeckú medicínu má
également alerté le Conseil de l’ordre des médecins français au sujet de la thérapie génique. Voici la
réponse de ladite Association à un courriel adressé par le Conseil de l’ordre des médecins : 99

« (…) 2- Vous me parlez «  d’état de droit, de choix libre et responsable de refuser les
soins »: Je pense que vous avez oublié l’épisode de 2018 où la vaccination des nourrissons a
été rendue obligatoire pour onze vaccins contre l’avis du collège des professionnels de santé,
je n’ai pas l’impression que les parents puissent choisir librement depuis, comme vous
l’entendez. Quant à la libre volonté des pensionnaires institutionnalisés en EHPAD de recevoir
une vaccination anti-Covid après information claire et appropriée… Est-ce de l’humour noir
ou êtes-vous réellement persuadé de ce que vous dites? L’administration se moque
astronomiquement d’écourter la vie de cette population captive et interdit une nouvelle fois
tout recueil de données sur les effets indésirables graves à long terme. Qui a sérieusement

RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la98

conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement
modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus
(COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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étudié les effets de la co-vaccination grippe-Covid chez les personnes âgées? S’agit-il d’une
nouvelle phase III dissimulée, théoriquement absolument interdite?

3- « Aucune thérapeutique réellement efficace contre la Covid »: Votre position est partisane,
pro-industrielle, parfaitement dans la ligne gouvernementale mais à des années-lumières de la
réalité scientifique décrite partout dans le monde. Au contraire, il existe pléthore de produits
efficaces contre la Covid, tant en préventif qu’en curatif, toutes les données sont publiées:
Vitamine D3, HCQ, azithromycine, zinc, artemisinine, ivermectine et ce jour, même
l’association quercétine-Vit.C-bromélaïne tend à démontrer un résultat au moins égal au
vaccin Pfizer, voici un pré-print original du Lancet s’agissant d’un travail turc ici https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Toto by ste si tiež mohli prečítať, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... vždy aktuálne.

4 - „Dokumentované výsledky ukazujú skutočnú účinnosť vakcíny“ : Vaše vyhlásenie
je, odpusť mi, absolútne hrozný anti-science, ponižujúci pre tvoju
inštitúciu, prečítajte si posledné dva články AIMSIB. (…) 100

Nikde o tom nebolo publikované nič, absolútne nič vedecky neprípustného
mRNA produkty, z ktorých dva sú pripravené na distribúciu v barne alebo v medicíne
výstavisko . Splietate si autentickú vedu s reklamným letákom, spravodlivosť to nepochopí
nikdy to, že Rád nebol schopný ratifikovať takéto vyrovnanie. Pripomínam, že spoločnosť Pfizer bola
pokuta 2,3 miliardy dolárov v roku 2009 za falošnú reklamu a vás
berte výšku predaja tejto firmy ako hotovosť, je to absolútne ľúto, ale
bolo to bohužiaľ predvídateľné, očakával som to od môjho prvého e-mailu, pretože vás musíme prinútiť hovoriť
tak.

5 - „  Aj keď je vakcína nedávna a spätná informácia krátka“: Uistite sa, že všetci právnici
penalisti nikdy nebudú spokojní s takýmto trestom, aby sa vyhli zodpovednosti
drvivá väčšina očkovacích látok, akonáhle sa objavia prvé sťažnosti na nedostatky
informácie a porušenie čl. 39, na ktoré sa opatrne vyhýbate citovaniu. K dnešnému dňu
vakcíny nie sú čerstvé, pretože stále neexistujú, dokonca nemajú ani povolenie na uvedenie na trh
v Európe a CNOM ich už podporuje, ale na koho objednávky? Ďalším krokom je
sa uskutoční v súdnej sieni, budete musieť takúto pozíciu obhájiť pred
muži zákona.
Do budúcnosti nie som veľmi optimistický, škandál so zdravím vybuchne veľmi rýchlo, pretože to majú sudcovia
už vykonali svoju prácu vyšetrovania a prehliadky na najvyššej úrovni štátu. V
mysle mnohých sudcov, ako mnoho trestníkov v prípade masiek Covid
Vakcíny proti HCQ-remdesiviru budú škandálom storočia, tisíckrát ako krvou
kontaminované.  „

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

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

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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- Prečo možno vakcínu sars-cov2 považovať za látku schopnú vytvoriť a
nebezpečenstvo pre ostatných?

- Vypracovaný znalecký posudok pre širokú verejnosť na vakcíny využívajúce technológie GMO
od Dr Christian velúru, molekulárnej genetika na University of Paris-Saclay, predseda
Vedecká rada CRIIGEN : 101

„Používanie vakcín dodávajúcich vírusový genetický materiál (DNA alebo RNA) je nové
alebo nedávne. Použitie geneticky modifikovaných vírusov ako vektorov, najmä pre
fins de thérapie génique ou d’immunothérapie a montré à quel point les effets indésirables
sont variés, non maitrisés et peuvent être graves. Si les tentatives de l’immunothérapie sont
relativement récentes, les échecs de la thérapie génique depuis près de 35 ans sont là pour
nous le rappeler. Ces échecs s’expliquent en grande partie par la recherche du scoop au
détriment de l’efficacité et/ou la biosécurité. Une telle démarche ne permettra jamais de
répondre à l’attente et aux besoins en terme de soin.

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

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

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

Au contraire, les articles 2 et 3 du tout récent règlement européen 2020/1043 selon lesquels
tout essai clinique de médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes
et destinés à traiter ou à prévenir la Covid-19 échappe aux évaluations préalables sur la

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_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
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santé et l’environnement ouvre la porte au plus grand laxisme en terme d’évaluation et va
totalement à l’encontre du principe de précaution.

De plus, ce règlement, remet en cause, de fait, la législation de confinement qui s’applique
aux micro-organismes et aux virus génétiquement modifiés. Cette règlementation définit 4
niveaux de confinement (identifiés de 1 à 4, le confinement étant d’autant plus contraignant
que le chiffre est plus élevé). La manipulation de virus pathogènes exige un confinement
minimal de 2, très souvent de 3, voire 4. Les dispositions du règlement 2020/1043 ouvrent la
porte à un confinement zéro avant même d’avoir apporté la preuve de la sécurité sanitaire et
environnementale des virus génétiquement modifiés en question.

- Une note d’expertise Grand Public sur les nouveaux vaccins anti-covid 19 - vaccins à ARNm -
vaccins OGM, de décembre 2020 conclue de la manière suivante:103

« En conclusion, l’arrivée sur le marché des vaccins anti-COVID19 nécessite une information
transparente, complète et actuelle, qui n’a toujours pas été partagée avec le grand public, et
qui lui permette notamment de comprendre la toute nouvelle classe de vaccins qui sont des «
vaccins géniques expérimentaux » (table ci-dessous). Alors même que l’Angleterre a débuté la
vaccination de sa population et qu’on parle de vacciner en France, les personnes âgées dans
les EHPAD, d’ici la fin du mois de décembre 2020, nous avons souhaité, par cette note,
sprístupniť súčasné vedecké poznatky, najmä v epigenetike.

Táto poznámka odráža súčasný stav našich vedomostí a porozumenia, nášho cieľa
transparentne informovať širokú verejnosť. Keď dáme prvky,
táto očkovacia kampaň proti covid-19 s „vakcínami mRNA“ alebo „vakcínami“
GMO “jasne ukazuje schopnosť modifikovať genóm očkovaných ľudí, ako aj
ich potomkov a úplne nepredvídateľným spôsobom. V neidentifikovateľných kontextoch
u bežnej populácie je modifikácia možná minimálne na epigenetickej úrovni,
alebo dokonca integráciou do našich chromozómov. Riziko trvalej transformácie genómu
určitých buniek je preto veľmi skutočný bez umožnenia akýchkoľvek vedeckých údajov
jasne vylúčiť toto riziko, práve naopak.

V prípade, že experimentálne vakcína génu mRNA , očkované predmet je upravený,
ktoré možno asimilovať na GMO, alebo skôr na geneticky modifikovaného človeka, pretože je
transformovaný na „výrobný nástroj“ vírusového proteínu s rizikom reakcie
autoimunitný. Táto zmena je nesprávne označená ako „prechodná“. Avšak
prechodný aspekt úpravy nebol preukázaný v kontexte
MRNA alebo GMO alebo ich genetické účinky alebo dokonca epigenetika.

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


Nakoniec tieto génové / epigenetické modifikácie môžu prebiehať na našej úrovni

spermie, podobne ako naše vajcia, sa môžu prenášať na potomka. Toto
riziko musí byť predmetom zásadnej, širokej a podrobnej etickej diskusie.

Táto správa zdôrazňuje stav vedeckých poznatkov o týchto nástrojoch, ktoré sú potrebné
základné etické otázky, najmä pokiaľ ide o zásady dohovoru
d'Oviedo, podpísaná Francúzskom v roku 1997, potom ratifikovala 13. decembra 2011 (…). „

Poznámka k odborným znalostiam pre širokú verejnosť o nových vakcínach proti covid 19 - vakcíny mRNA - vakcíny GMO,103
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- Obavy mnohých lekárov, lekárov a profesorov:

Táto úplne experimentálna vakcína (a ktorú by sme presnejšie označili ako „génovú terapiu“),
termín „vakcína“ nie je skutočne vhodný), preto sa čoskoro naočkuje násilím
nerešpektovanie práva pacienta na slobodnú voľbu liečby a nerešpektovanie právnych zásad
medzinárodný.
Mnoho odborníkov vyjadruje svoje znepokojenie.

- Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetička, špecialistka na RNA , počas výmeny
týkajúce sa budúcej vakcíny tiež poskytli nasledujúce objasnenie (prepis
úryvky z videorozhovoru ) : 104

„Laboratóriá v súčasnosti vyvíjajú vakcíny v prípade núdze.
Budúca vakcína bude vyrobená pomocou novej technológie, ktorá sa nikdy nepoužila
predtým z dôvodu ľahkej výroby: sú to vakcíny RNA.

RNA je molekula, ktorá je základom vírusu, medziprodukt medzi molekulou a
proteín, ktorý interferuje s mnohými molekulami.

Len čo RNA vstúpi do bunky, je nemožné predpovedať, ktorá
budú kaskádové efekty a v súčasnosti je nemožné tieto efekty ovládať.

Táto vakcína SARS-CoV2 je experimentálna vakcína. INSERM momentálne hľadá 25 000
„Dobrovoľníci“, aby nehovorili „morčatá“ na testovanie tejto vakcíny.

Za rok nikdy nebola vyrobená žiadna vakcína, v zásade je potrebných desať až pätnásť rokov
dosiahnuť vakcínu, ktorá spĺňa normy.

Je potrebné poznamenať, že nebola vyvinutá ani uvedená na trh žiadna vakcína
SARS-CoV alebo MersCov, ktoré sú omnoho smrteľnejšie. „



Iní rečníci potvrdzujú nebezpečný potenciál budúcich vakcín / tejto budúcej terapie
gén:

- Doktorka Odile Launayová, špecialistka na infekčné choroby : „ V roku bolo požadované dvojmesačné obdobie sledovania

medián nepriaznivých účinkov vakcíny  “(...) Ak špecialista na infekčné choroby zistí veľmi krátke oneskorenie,
ľudia, ktorí budú prednostne očkovaní, sú najviac vystavení riziku rozvoja
závažná forma ochorenia. „ Môžeme teda akceptovať, že existujú nežiaduce účinky  “. 105

- Doktor Louis Fouché, anesteziológ-resuscitátor, záznam týkajúci sa absencie spätného rázu

a riziko „retrotranspozónu“ (keď sa RNA transkribuje), s uvedením, že 8% našich
genóm je tvorený vírusmi reverznej transkripcie . 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

infektologue-7800927507

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

reakcie-na-socialne-siete-po-jeho-priechode-v-morandini-live-dnes-rano-video.html
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- profesor Jean-Daniel Lelièvre, vedúci oddelenia infekčných chorôb v Hôpital Henri

Mondor v Créteil , špecialista na očkovanie : 107

"Nie som tu, aby som presvedčil, som tu, aby som vysvetlil." Je to otázka rovnováhy
prínos / riziko a v súčasnosti nemáme všetky prvky na zabezpečenie
absolútna bezpečnosť týchto vakcín. (…)

Musíme byť proti povinnému očkovaniu. (…) V prvom rade môže byť každý očkovaný
alebo nie. Povinné očkovanie potom má mať pre istotu perspektívu očkovania
že toto očkovanie je stopercentne účinné, že nemá žiadne vedľajšie účinky, že bude
chrániť a tiež chrániť ostatných. Všetky tieto prvky nám chýbajú, aby sme povedali, že musíme
povinná vakcína. „

- profesor Eric Caumes, vedúci oddelenia infekčných chorôb v nemocnici v Pitié -
Salpêtrière v Paríži naznačuje, že neexistujú žiadne štúdie toxicity a účinnosti týkajúce sa týchto dvoch látok
vakcíny v prevádzke, ale iba tlačové správy z laboratórií
farmaceutiká . Nemôžeme urobiť vakcínu povinnou. Toto je nový typ108

revolučná vakcína, ktorá upravuje DNA a ktorá sa doteraz nikdy nepoužívala.

- profesor Christian Perronne, vedúci oddelenia infekčných a tropických chorôb v
Garchesova nemocnica (92) v otvorenom liste z 30. novembra 2020 vyhlásila, že:

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


"Najhoršie je, že prvé 'vakcíny', ktoré ponúkame, nie sú vakcíny, ale

produkty génovej terapie. Injikujeme nukleové kyseliny, ktoré spôsobiavýroba vírusových zložiek z vlastných buniek. Absolútne nepoznáme
následky tejto injekcie, pretože je prvou u ľudí. A ak bunky
niektoré „zaočkované“ vytvorili príliš veľa vírusových prvkov a spôsobili reakcie
neovládateľný v našom tele? Prvé génové terapie budú RNA, ale existujú
existujú projekty s DNA. Za normálnych okolností správa v našich bunkách pochádza z DNA
k RNA, ale za určitých okolností, najmä ako naše bunky, je možný reverz
ľudské bytosti obsahujú od úsvitu času takzvané „endogénne“ retrovírusy integrované do
DNA našich chromozómov. Tieto „domestikované“ retrovírusy, ktoré nás obývajú, sú
zvyčajne neškodné (na rozdiel od HIV, napríklad retrovírusov proti AIDS), ale sú
môže produkovať enzým, reverznú transkriptázu, schopný prepísať dozadu,
RNA na DNA. Takto by mohla byť RNA cudzia pre naše telo a podávaná injekčne
kód pre DNA, rovnako cudzí, ktorý sa potom môže integrovať do našich chromozómov. on
existuje teda skutočné riziko trvalej transformácie našich génov. Existuje tiež možnosť,
úpravou nukleových kyselín našich vajíčok alebo spermií, aby sa prenášali
tieto genetické zmeny pre naše deti. Ľudia, ktorí ich propagujú
génové terapie, falošne nazývané „vakcíny“, sú čarodejnícki učni a berú sa
Francúzov a všeobecnejšie občanov sveta pre morčatá . Nechceme
sa nestali, ako paradajky alebo kukurica, transgénne GMO (organizmy
geneticky modifikované). Lekársky manažér z jedného z farmaceutických laboratórií
výrobcovia pred pár dňami povedali, že dúfajú v osobný ochranný účinok,
ale ten by nemal príliš dúfať v dopad na prenos vírusu, teda na
dynamiky epidémie. Toto je skutočne skryté priznanie, že nejde o vakcínu. A
plní.

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

očkovanie /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- profesor Jacques Cohen, profesor medicíny v imunologickej virológii, právny expert
schválený kasačným súdom , uviedol v rozhovore zo 4. decembra
2020 :109

„  Zo série 150 vakcín sú prvé dostupné vakcíny RNA z
Laboratóriá Moderna a Pfizer: tieto firmy išli veľmi rýchlo kvôli vakcíne tohto typu
sa ľahko vyrába. Ale toto je úplne nové riešenie. Tí, ktorí sú na čele, to robia
nemusia nevyhnutne úplne rešpektovať pravidlá hry. A to všetko nakoniec bude trvať niekoľko
riziká. Ale na základe dojmu, že vakcína je bezpečným riešením, existuje veľké nebezpečenstvo v
ponáhľať sa na tie prvé vakcíny. (…)

U popredných vakcín proti RNA existujú riziká neúčinnosti alebo komplikácií.
Momentálne to nevieme. Neexistujú dôkazy o ich toxicite u ľudí
trvanie protilátok a ochrana, ktorú poskytujú. Toto prvé riziko neefektívnosti
je potrebné vidieť na kolektívnej úrovni a na individuálnej úrovni A potom existujú ďalšie zriedkavé riziká

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/


je potrebné vidieť na kolektívnej úrovni a na individuálnej úrovni. A potom existujú ďalšie zriedkavé riziká
komplikácie zo samotného očkovania.

Pokiaľ ide o možné vedľajšie účinky , malo by sa pamätať na to, že RNA je sama o sebe pro-
zápalové   : bolo navrhnuté pri liečbe určitých chorôb, pri ktorých účinkuje ako
interferónový induktor alebo ako adjuvans pre iné vakcíny. Hlavný lekár v
Moderna, ktorá žije v USA, prijala preventívne opatrenia, aby povedala: „ nemáme č
zaručte, že naša vakcína bude nateraz schopná zastaviť epidémiu ” , ale hovoríme vám
že ho treba aj tak brať, pretože zmierňuje chorobu alebo spôsobuje jej zmiznutie
zaočkovaných viac ľudí ako neočkovaných. (…)

Tieto dve očkovacie látky majú vo svojich pokusoch kritérium zistiť, kto je alebo nie je chorý
pacientov, čo je iba klinické. Tieto laboratóriá sú ľahšie, čo im umožňuje
predbiehať v pelotóne a trochu menej zaťažený zábranami a preventívnymi opatreniami.
Jediné, čo je isté, je pokles závažných foriem v očkovanej skupine.
Moderna naznačuje, že nemôžeme vedieť, ako dlho bude ochrana trvať, ani či bude táto vakcína
zníženie alebo nie vírusový obeh . Či už bude prípad teoretický, akýkoľvek bude, jediným sudcom bude
klinike a za 4 až 5 mesiacov, keď bude sledovanie očkovaných trvať od výrobcu laboratória do
celej lekárskej komunity, potom sa zameriame na možné vedľajšie účinky. „
Pokiaľ ide o ďalšie možnosti očkovania:

„  Čínska vakcína je nepochybne bezpečnejšia, pretože je najosvedčenejšia: je to kópia vakcíny
antipolio z 50. rokov 20. storočia. V Číne ho vo veľkej miere distribuujú dve spoločnosti a začína ním byť
vyvážané. Predali by nám ho, keby sme sa ich spýtali ... Očkovanie by malo byť
začať napríklad v týchto dňoch neďaleko od Maroka.
Vo Francúzsku spoločnosť Valneva SME vyrába aj inaktivovanú vakcínu proti celému vírusu, ale sú
Angličania, ktorí si predobjednali 60M dávky, a v oznámeniach som to nepočul
vláde, že sa vo Francúzsku očakáva podiel na trhu s touto vakcínou, ktorá k
vziať všetko, sa mi zdá bezpečnejšie ako ďalšie dve spoločnosti Moderna a Pfizer, ktoré si ponechal
Francúzska vláda.
Existuje aj spoločnosť Sanofi, ktorá sa spojila s ďalším veľkým, spoločnosťou GSK, s cieľom vyrobiť vakcínu a súvisiace MSD
na Institut-Pasteur, ktorý bude nepochybne pripravený v júni na celosvetovú distribúciu: vedia
urobiť. Toto je odlišný proces od postupov pri popredných vakcínach. Tieto laboratóriá majú
sa rozhodol povedať: „ Nerobíme to tak narýchlo, nevieme, ako na to, držíme sa
veľmi veľké trhy. Rozdrvíme svojou výrobnou silou tých, ktorí bežali
príliš rýchlo, ak nemajú perfektné výsledky “, a štatisticky je nepravdepodobné, že
výsledky prvých strán v závode sú perfektné. „

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Pokiaľ ide o vládnu stratégiu:

„Pre politikov je dôvodná ekonomická situácia, pretože je kalamitná
povedzte: „nevieme to veľmi dobre, takže berieme tých, ktorí vyjdú navrch“. Predbežne rezervujeme
veľa dávok vakcín. Francúzska vláda sa spoliehala výlučne na
odporučte 2 vakcíny RNA : galský kohút vloží všetky svoje vajcia do rovnakého koša. O
menej do júna 2021. “(...)

Pokiaľ ide o pravdepodobnosť, že vakcína môže zastaviť epidémiu :

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


Pokiaľ ide o pravdepodobnosť, že vakcína môže zastaviť epidémiu :

"Nemali by ste si predstaviť, že vakcína toto všetko vyrieši v prvých dňoch roku 2021. INie som ani presvedčený , že vakcína v akomkoľvek rozsahu je schopná
potenciálne zastaviť epidémiu “ .

- Vedľajšie účinky známe v súvislosti s vakcínami Pfizer a BioNTech:

V správe z 10.12.2020 , Food and Drug Administration (FDA) Zoznamy110

potenciálne vedľajšie účinky vakcíny Pfizer & BioNTech:

- Guillain-Barrého syndróm
- Akútna diseminovaná encefalomyelitída
- Myélite priečne
- encefalitída / myelitída / encefalomyelitída /
- Meningoencefalitída / meningitída /
- encefalopatia
- Kŕče / krízy
- mŕtvica
- Narkolepsia a kataplexia
- Anafylaxia
- Akútny infarkt myokardu
- Myokardit / péricardit
- Autoimunitné ochorenie
- Smrť
- potrat
- Iné akútne demyelinizačné choroby
- Neanafylaktické alergické reakcie
- Trombocytopénia
- Diseminovaná intravaskulárna koagulácia
- Venózny tromboembolizmus
- Artritída a artralgia / bolesť kĺbov
- Kawasakiho choroba
- Multisystémový zápalový syndróm u detí
- Choroba posilnená vakcínou 

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

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


- Osobitný bod týkajúci sa očkovania detí alebo študentov vo vzdelávacích inštitúciách:

Pokiaľ ide o možné zriadenie, ministerstvo školstva a ministerstvo školstva
Zdravie spoločne, povinná očkovacia kampaň na školách
a stredné školy, pripomenieme, že to nie je zákonom povolené, tým skôr v prípade, že
právny zástupca nedal svoj súhlas. 
 
Skutočne, ako súčasť diskusií o návrhu zákona v prvom čítaní pred Senátom
č. 1481 pre školu dôvery (zákon vyhlásený č. 2019-791 z 26. júla 2019),
vláda predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 508, ktorým sa upravuje článok 16b zákona (článok111

konečná verzia 53) znie takto:
 
„Článok L. 541-1 školského zákonníka sa dopĺňa dvoma odsekmi, ktoré znejú takto:

Národní vzdelávací lekári môžu predpisovať diagnostické postupy a ako a
preventívne, zdravotné výrobky. Vyhláška upravuje ich zoznam a podmienky ich predpisu
zdravotné postupy a výrobky. Tieto úkony a produkty sú hradené z poisťovacích fondov
choroba za podmienok krytých ustanovených v kódexe sociálneho zabezpečenia.
„  Zdravotné sestry s národným vzdelaním môžu spravovať žiakov alebo študentov
lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Výnimočne a v
núdzové protokoly, môžu podávať lieky podliehajúce
povinný lekársky predpis. Vyhláška určuje podmienky uplatňovania
tohto odseku a ustanovuje zoznamy liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis a nie sú viazané na lekársky predpis
- povinné , aby sestry z národného vzdelávania mohli poskytovať správu žiakom a -
študentov. „

Počas diskusnej relácie 17. mája 2019 v Senáte to minister školstva odôvodňuje
najmä táto zmena, a to opakovaním predloženia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu :  112

"  Pán Jean-Michel Blanquer, minister." Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má dvojaký účel.
Najskôr nadväzuje na článok 16b zavedený vo výbore
redakčné vylepšenia s cieľom objasniť rámec pre predpisy lekárov
národné vzdelávanie pre určité zdravotné postupy a výrobky.
(…)
Dotknutými aktmi budú preventívne opatrenia alebo produkty, napríklad súvaha
logopédia alebo ortoptika, vakcína , antikoncepcia. Zoznam bude spresnený vyhláškou.
(…)
Účelom druhého odseku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zákonné zabezpečenie správy
žiakom alebo študentom, sestrám národného školstva, liekov nie
podlieha povinnému lekárskemu predpisu, ktorého zoznam sa stanoví vyhláškou.
Vykonané, pokiaľ lekár alebo zákonný zástupca dieťaťa neurčí inak ,
kontrolované podávanie určitých liekov umožňuje rýchly návrat do triedy alebo
umožňuje uľaviť žiakovi pri čakaní na prispôsobenú starostlivosť.
(…)
Nakoniec tento odsek právne zaisťuje správu sestier nad vzdelaním
národné lieky viazané na lekársky predpis v rámci
protokoly, najmä národný protokol o starostlivosti a pohotovosti vypracovaný
Ministerstvo národného školstva s ministerstvom zdravotníctva.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má teda tendenciu užitočne zabezpečiť tieto dôležité každodenné činnosti pre
zdravie a vzdelávanie študentov pri rešpektovaní práva namietať proti nemu
samozrejme zákonní zástupcovia dieťaťa . Ide teda o pragmatický pozmeňujúci a doplňujúci návrh. “

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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Rada však článok 16 ter uvedeného zákona, ktorý sa stal posledným článkom 53, cenzurovala .
ústavné, rozhodnutím č. 2019-787 DC z 25. júla 2019 (body 13 až 15 ) , ako 113

je protiústavný, pretože tento článok potom vôbec nesúvisel
nepriamo, s ustanoveniami návrhu zákona, ktorý bol pôvodne predložený úradu
Národné zhromaždenie.

Dospeli sme preto k záveru, že vnútroštátni lekári a zdravotné sestry nemôžu
v žiadnom prípade nie je možné legálne podať vakcínu žiakom alebo študentom, či už s alebo bez
súhlas ich zákonného zástupcu.

Za žiadnych okolností nemôžu vykonávať lekárske úkony, ako sú testy PCR u študentov alebo
študenti v rozpore s tým, čo podľa všetkého naznačujú niektoré rektoráty poštou
nedávno.

***

Preto sa pri pokuse o získanie dávok vakcíny, ktoré pravdepodobne vytvoria a
nebezpečenstvo pre francúzskych občanov a tým, že ich robí záväznými pre všetkých, aj keď len terorom
a strach, keď existujú liečebné postupy, ktoré sú dostatočné na vyliečenie choroby
covid-19, výkonná moc môže byť vinná z činu terorizmu a zločinov proti ľudskosti.
Výkonný pracovník môže byť vinný z ohrozenia osoby a zdravia ostatných.

Obete sa tiež mohli domáhať zavinenia očkujúceho lekára
informácie, porušenie článkov 39 Kódexu lekárskej etiky a uplatňovanie článkov
223-1 a 223-8 Trestného zákona.

***

ZÁVER (I):

Tieto činy ako celok možno kvalifikovať ako teroristické činy spáchané v organizovanom gangu a
zločin proti ľudskosti.

Tieto činy sú odsúdené trestným zákonom a sú ustanovené v článku 422-6 trestného zákona a
Články 213-1 a 213-3 trestného zákona, okrem trestov stanovených pre každý z týchto bodov
obžaloba (doživotné väzenie), osoby vinné zo spáchania skutkov
ich majetku bude skonfiškovaný terorizmus a zločiny proti ľudskosti.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. APOLÓGIA TERORIZMU V MÉDIÁCH A VEDECI
V KONFLIKTE ZÁUJMOV

• Uplatniteľné zásady:

Článok 421-2-5 trestného zákona:

"  Skutočnosť, že sa priamo provokovať teroristických útokov alebo vytváranie
odôvodnenie týchto činov sa trestá odňatím slobody na päť rokov a peňažným trestom 75 000 EUR.
Tresty sa zvyšujú na sedem rokov väzenia a pokutu 100 000 EUR, ak
skutočnosti boli spáchané pomocou verejnej verejnej komunikačnej služby online.

Ak sú skutky spáchané prostredníctvom písomnej alebo audiovizuálnej tlače alebo
online komunikácia s verejnosťou, osobitné ustanovenia zákonov, ktoré ich upravujú
záležitosti sa vzťahujú na určenie zodpovedných osôb “.

Článok R4113-110 zákonníka o verejnom zdraví :

Informovanie verejnosti o existencii priamych alebo nepriamych väzieb medzi odborníkmi
zdravie a spoločnosti alebo zariadenia uvedené v článku L. 4113-13 (z
spoločnosti a zariadenia vyrábajúce alebo prevádzkujúce zdravotné výrobky alebo s
organizáciami zaoberajúcimi sa týmito produktmi) sa koná pri príležitosti prezentácie
tohto odborníka, buď písomnou formou, ak ide o článok určený pre písomnú tlač
alebo zverejnené na internete, buď písomne, alebo ústne na začiatku jeho prejavu, keď
je verejné podujatie alebo komunikácia pre tlač
audiovizuálny.

Článok L4113-13 zákonníka o verejnom zdraví:

„Členovia lekárskych profesií, ktorí majú väzby na podniky a
v zariadeniach vyrábajúcich alebo prevádzkujúcich zdravotné výrobky alebo v zdravotníckych organizáciách
pri sprístupňovaní týchto odkazov verejnosti je potrebné poradiť sa s týmito výrobkami
vyjadrovať sa k uvedeným výrobkom počas verejnej akcie, výučby
univerzita alebo akcia pokračujúceho výcviku alebo terapeutického vzdelávania v
písomnou alebo audiovizuálnou tlačou alebo akoukoľvek písomnou alebo online publikáciou

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


písomnou alebo audiovizuálnou tlačou alebo akoukoľvek písomnou alebo online publikáciou.
Podmienky uplatňovania tohto článku sú stanovené vyhláškou Štátnej rady.

Porušenie pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku sa trestá sankciami.
vyhlásený príslušným profesijným príkazom “. 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• Uplatnenie na skutočnosti:

Hlavné médiá zohrávali hlavnú úlohu pri šírení teroru a strachu v rámci EÚ
Francúzske obyvateľstvo.
Týmto povzbudzovali a spolupracovali na prijatých opatreniach a opatreniach. Môžu sa držať
zodpovedný . 114

Lekári a ďalší vedci, ktorí prispeli k terorizmu bez toho, aby zverejnili svoje konflikty
záujmy v médiách (lobisti farmaceutických spoločností) môžu byť oprávnene
byť zodpovedný.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. AKTY ZNEUŽÍVANIA A Umučenia / OŠETRENIA
NEĽUDSKÉ VOČI DETÍM: ZLOČIN proti
ĽUDSTVO

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve na činy fyzického násilia a / alebo
psychologické:

Fyzické násilie:
Fyzické násilie je použitie sily alebo násilia proti dieťaťu,
také, že je zranený alebo je pravdepodobné, že sa zraní: úder, pohryznutie, popálenie, jed, droga alebo
podnecovať konzumáciu nebezpečných látok (alkohol, tabak, omamné látky atď.), dusiť sa , škrtiť,
triasť, strkať, utopiť ... Násilie páchané na deťoch nemusí byť potrebné
obvykle alebo opakovane spadajú do rozsahu pôsobnosti zákona.

Násilie páchané na deťoch je prísne trestané zákonom.

Každý správny orgán podporujúci príslušné zdravotné opatrenia sa pravdepodobne dočká svojho
zodpovednosť zapojená.

Čo sa lo hovorím 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


Obeť do 15 rokov
Násilie (obvyklé alebo ojedinelé) na maloletej do 15 rokov páchané jeho otcom, jeho
matka, jeho starí rodičia alebo akákoľvek osoba, ktorá má nad ním moc, sú potrestaní, pokiaľ:

• 30 rokov väzenia, ak mali za následok smrť obete;
• 20 rokov väzenia, ak mali za následok trvalé postihnutie;
• 10 rokov väzenia a pokuta vo výške 150 000 EUR, ak sú príčinou vážnych zranení;
• 5 rokov väzenia a pokuta 75 000 EUR, ak sú zranenia menej vážne.

Obeť nad 15 rokov
Násilie (obvyklé alebo ojedinelé) páchané na maloletej staršej ako 15 rokov jeho otcom alebo
matka bude potrestaná, kým:

• 15 rokov väzenia, ak mali za následok trvalé postihnutie;
• 5 rokov väzenia a pokuta 75 000 EUR, ak sú príčinou vážnych zranení;
• 3 roky väzenia a pokuta 45 000 EUR, ak sú zranenia menej vážne.

Psychologické násilie:
Psychologické násilie nie je nikdy triviálne, tým skôr, ak je obeťou dieťa.
Emocionálna a vzťahová bezpečnosť patrí medzi základné potreby dieťaťa .

Čo hovorí zákon
Trestný zákon trestá násilie bez ohľadu na jeho povahu a trestá ho rovnakými trestami.
chápané, ak ide o psychologické násilie.

Dôsledky pre obete:
Zneužívanie má vždy vážne následky pre deti, ktoré sú jeho obeťami.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Následky zlého zaobchádzania nie sú len fyzické: jazvy alebo bolesť, poruchy
zmyslové, poruchy spánku, strata schopností, trvalé zhoršenie zdravia, zdravotné postihnutie,
aj predčasná smrť. V skutočnosti vplyv zneužívania na mozog, na psychológiu a na
vývoj detí je široko zdokumentovaný a odborníci idú tak ďaleko, že o ňom hovoria
psychotrauma.

Zneužívanie môže vytvárať vzťahové ťažkosti, hnev, úzkosť alebo
stále v núdzi. Tento stres môže mať vo všetkých prípadoch škodlivé účinky na zdravie:

• „Narušenie vývoja mozgu, najmä pri spracovaní informácií,
zvyšovanie rizika porúch pozornosti, emócií, poznávania a
správanie,

• zhoršený vývoj systému riadenia biologického stresu, ktorý vytvára riziko
zvýšená úzkosť, depresia a kardiovaskulárne problémy, ako aj ďalšie problémy
zdravie v dospelosti,

• významné riziko emocionálnych a medziľudských ťažkostí vrátane vysokých úrovní
negativita, zlá kontrola impulzov a poruchy osobnosti súvisiace s

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 , p p y
slabá motivácia, sebadôvera a asertivita,

• zlé schopnosti učiť sa a akademické výsledky vrátane deficitov v
funkcie prevedenia a regulácie pozornosti, nízke IQ, ťažkosti s čítaním
a nízka úroveň vzdelania. „

Čím je dieťa mladšie, tým je viac závislé od svojho prostredia. Teda nedbanlivosť
spáchané na začiatku života môžu mať veľmi vážne dôsledky pre rozvoj
dieťa.

• Zásady uplatniteľné v trestnom práve vo veciach trestných činov proti ľudskosti:

Článok 211-1 trestného zákona (Zločiny proti ľudskosti - genocída):

„Predstavuje genocídu skutočnosť pri uskutočňovaní spoločného plánu smerujúceho k úplnému zničeniu
alebo čiastočne národnostnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny alebo skupiny odhodlanej
na základe ktoréhokoľvek iného svojvoľného kritéria spáchať alebo spôsobiť spáchanie proti
členov tejto skupiny jeden z týchto aktov: 
- úmyselné zranenie na živote; 
- vážne poškodenie fyzickej alebo duševnej integrity; 
- podrobenie sa podmienkam existencie, ktoré môžu mať za následok úplné alebo čiastočné zničenie
skupiny; 
(…) 
- násilné premiestňovanie detí. 
Genocída je potrestaná doživotným väzením. 
Prvé dva odseky článku 132-23 týkajúce sa bezpečnostnej doby sa vzťahujú na
trestný čin ustanovený v tomto článku “.

Článok 212-1 trestného zákona (Zločiny proti ľudskosti - genocída):

„Predstavuje tiež trestný čin proti ľudskosti a trestá sa odňatím slobody.
na večné časy jeden z nasledujúcich činov spáchaných pri vykonávaní spoločného plánu proti a
skupiny civilného obyvateľstva v kontexte rozsiahleho alebo systematického útoku:
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1 ° Dobrovoľný útok na život ;
(…)
4 ° deportácia alebo násilný presun obyvateľstva;
5 ° uväznenie alebo akákoľvek iná forma vážneho pozbavenia fyzickej slobody
porušenie základných ustanovení medzinárodného práva;
6 ° mučenie;
(…)
11 ° Iné neľudské činy podobného charakteru, ktoré sú úmyselne veľké
utrpenie alebo vážne zranenie fyzickej alebo duševnej integrity.
Prvé dva odseky článku 132-23 týkajúce sa bezpečnostnej doby sa vzťahujú na

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


trestné činy ustanovené v tomto článku “.

• Zásady uplatniteľné v medzinárodnom práve:

Článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(Rím, 4. novembra 1950 a protokoly č. 11 a 14) zakazuje štátom vykonávať mučenie, príp
- podrobiť osobu, ktorá spadá do ich jurisdikcie, neľudskému zaobchádzaniu alebo trestu, alebo -
ponižujúci. Toto je jedno z mála ustanovení dohovoru, ktoré neobsahuje
d'výnimky.

„Článok 3 - Zákaz mučenia
Nikto nesmie byť vystavený mučeniu alebo neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. “

Oddiel 15 je bez ohľadu na ustanovenie. Dáva zmluvným štátom možnosť v prípade
výnimočných okolností odchýliť sa od svojej povinnosti obmedzeným spôsobom a pod dohľadom
zaručiť určité práva a slobody chránené dohovorom.

Článok 15 ods. 2 však chráni určité práva pred uplatnením výnimky. Podľa
v znení tohto ustanovenia ide o práva zaručené: článkom 2 (právo na život), s výnimkou prípadu
smrť v dôsledku zákonných vojnových činov; - článok 3 (zákaz mučenia a
liečby); Článok 4 ods. 1 (zákaz otroctva a nútenej práce); a článok 7 (žiadny trest
bez zákona).

„Článok 15 - Výnimka v prípade núdzového stavu

1. V prípade vojny alebo v prípade akejkoľvek inej verejnej udalosti, ktorá by mohla ohroziť život národa,
Zmluvná strana môže prijať opatrenia odchylne od povinností ustanovených v
tohto dohovoru, pokiaľ si to vyžaduje situácia, a za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky
opatrenia nie sú v rozpore s ostatnými povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona
medzinárodný.

2 Predchádzajúce ustanovenie neoprávňuje žiadnu výnimku z článku 2, s výnimkou prípadu
smrť v dôsledku zákonných vojnových činov a články 3, 4 (odsek 1) a 7.

3. Akákoľvek vysoká zmluvná strana, ktorá uplatňuje toto právo na výnimku, má generálneho tajomníka
Rady Európy plne informovaný o prijatých opatreniach a ich dôvodoch
inšpirované. Musí tiež informovať generálneho tajomníka Rady Európy o dátume
ktorým tieto opatrenia prestali platiť, a ustanoveniami dohovoru
znova dostať úplnú žiadosť ".
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Navyše, Dohovor o právach dieťaťa bola prijatá Valným zhromaždením
OSN 20. novembra 1989 a podpísané Francúzskom 26. januára 1990 . Parlament, do 116

zákonom z 2. júla 1990 bola povolená ratifikácia, ktorá prebehla 7. augusta



1990. V súlade s článkom 49 dohovoru vstúpil do platnosti vo Francúzsku 6. júna
September 1990.

• Ako pripomína obežník č. 2014-088 z 9. júla 2014, ktorý sa týka vnútorných predpisov
rezortný typ verejných materských a základných škôl (BO de l'Education
Národná č. 28 z 10. júla 2014) , článok 28 Dohovoru o právach z117

dieťa ustanovuje, že:

„Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania disciplíny
škola sa uplatňuje spôsobom kompatibilným s dôstojnosťou dieťaťa ako bytosti
človek a v súlade s týmto dohovorom ".

Z toho vyplýva, že vnútorné predpisy školy musia stanovovať, že „akýkoľvek telesný trest resp
ponižujúce zaobchádzanie je prísne zakázané “.

Študenti by mali byť chránení pred akýmikoľvek ponižujúcimi slovami alebo správaním a rešpektovaní
ich jedinečnosť. Okrem toho musia mať prospech zo záruk ochrany pred akýmkoľvek násilím
fyzické alebo morálne (…) “.

• V článku 36 Dohovoru o právach dieťaťa sa uvádza, že:

„Štáty, zmluvné strany, chránia dieťa pred všetkými ostatnými formami vykorisťovania, ktoré sú na ujmu
akýkoľvek aspekt jeho blahobytu “.

• V článku 37 Dohovoru o právach dieťaťa sa uvádza, že:

„  Štáty, zmluvné strany, zabezpečia, aby:
a - Žiadne dieťa nesmie byť vystavené mučeniu alebo krutému, neľudskému alebo
ponižujúce “(...).

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „týranie detí zahŕňa všetko
formy fyzického a / alebo emočného týrania, sexuálne zneužívanie, zanedbávanie alebo
- nedbanlivostné zaobchádzanie alebo obchodné alebo iné vykorisťovanie, ktoré spôsobuje skutočnú ujmu, -
potenciál pre zdravie, prežitie, vývoj alebo dôstojnosť dieťaťa v tomto kontexte
vzťah zodpovednosti, dôvery alebo moci . „ 118

• Uplatnenie na skutočnosti:

Povinnosť nosiť masku bola deťom uložená v článku 36 vyhlášky č. 2020-1310 z
29. Októbra 2020, ktorým sa ustanovujú všeobecné opatrenia potrebné na zvládnutie epidémie
COVID-19 ako súčasť stavu ohrozenia zdravia, ako aj podľa Protokolu o zdraví 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

is-child-zneužívanie-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Októbra 2020 o odporúčaniach vydaných ministerstvom národného školstva a
Mládež.

Toto opatrenie vedie k páchaniu činov týrania a ponižovania na deťoch
z Francúzska z týchto dôvodov:

- Francúzska pediatrická spoločnosť v tlačovej správe z 27. augusta 2020 potvrdzuje, že: 120

„  Naše vedomosti o tomto vírusu sa veľmi zlepšili, aj keď pretrvávajú
neistoty. V súčasnosti existuje konsenzus o tom, že deti, najmä deti
menej ako 10 rokov, významne neprispievajú k prenosu COVID19. The
Prenos medzi deťmi alebo z detí na dospelých je veľmi zriedkavý. Je to dospelý človek
čo je najbežnejší prenášač tejto infekcie. Je to tiež veľmi
pravdepodobné, že dieťa vystavené kontaminujúcemu prípadu bude infikované menej ako dospelí:
rôzne hlásené prieskumy ukazujú oveľa nižšiu mieru infekcie u detí,
v porovnaní s pozorovaním u dospelých.
Na záver si treba uvedomiť, že aj keď sa deti nakazia, často sa tak stane
bez príznakov.
Detské infekcie vyžadujúce hospitalizáciu sú zriedkavé, tvoria 1% z nich
všetky hospitalizácie spojené s COVID19 “.

- KTO a UNICEF podmieňujú možné rozhodnutie uložiť masku od 6 rokov do
niekoľko faktorov (kumulatívne podmienky ) : 121

Tieto organizácie v skutočnosti odporúčajú rozhodnutie použiť masku na
u detí vo veku od 6 do 11 rokov vychádza z nasledujúcich faktorov:

• Vysokú prenosovú v oblasti , kde sa dieťa bydliska
• Schopnosť dieťaťa správne a bezpečne používať masku .
• Prístup k maskám, ako aj možnosť ich umyť alebo vymeniť v niektorých

kontextoch (ako sú školy a starostlivosť o deti)
• Riadny dohľad dospelej osoby a pokyny pre dieťa na portu a

bezpečné odstránenie masiek
• Potenciálny vplyv nosenia masky na učenie a rozvoj

psychosociálne, po konzultácii s učiteľmi, rodičmi / opatrovateľmi a / alebo poskytovateľmi
zdravie

• Konkrétne kontexty alebo interakcie dieťaťa s inými ľuďmi
s vysokým rizikom rozvoja závažných chorôb, napríklad starších ľudí
a osoby s inými už existujúcimi stavmi

- Podľa mnohých odborníkov vedie nosenie masky k : 122

‣ Tresba a fóbia, psychické poruchy,
‣ vývinové poruchy (kognitívne poruchy), 
‣ Oslabený imunitný systém, 
‣ Znížené okysličenie mozgu a tela ako celku, 

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-masks-related-to-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122

V.DAR Stránka ďalej58 66

Strana 59

‣ vývoj dermatologických chorôb, 
‣ Zvýšená zraniteľnosť voči baktériám, vírusom, plesniam, stafylokokom

pravdepodobne budú obsiahnuté v nesprávne použitých maskách,
‣ Zvýšená prítomnosť stresového hormónu v krvi . 123

Okrem povinnosti nosiť masku skutočnosť, že vo Francúzsku uvalili teror na rodiny
a izolovať deti od svojich príbuzných tým, že im vnukne myšlienku, že sú nebezpečenstvom pre ich
rodina a úplne trestný proces, ktorý pravdepodobne zanechá vážne psychologické následky.

ZÁVER (III) :

Skutočne boli spáchané skutky zlého zaobchádzania a ponižovania zakázané trestným zákonom
deti z Francúzska.
Skutky kvalifikované ako trestný čin proti ľudskosti, ktoré majú vplyv na fyzické, psychologické a psychologické následky
morálka detí a všeobecnejšie ich blahobyt boli spáchané vo Francúzsku.

Dočasným príkazom vydaným 3. decembra 2020 (č. 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), Štátna rada
domnieva sa, že nosenie masky povinnej pre deti od 6 rokov nemá vplyv na
záujmy detí.

Toto rozhodnutie bolo prijaté bez pokynov, bez oznámenia žiadostí rodičov orgánu
vláda, bez vypočutia.

Za štátnu radu:

„Ak rodičia tvrdia, že maska   pravdepodobne podporuje poruchy učenia,
túto okolnosť nemožno považovať za neprimerane ovplyvňujúcu záujmy
vzhľadom na stále nedávnu povahu jej vykonávania .

V žiadostiach sa uvádzajú riziká, ktoré by nosenie masky predstavovalo pre zdravie dieťaťa. HCSP
ďalej poznamenáva, (...) že neexistujú skutočné kontraindikácie nosenia masky u detí
viac ako tri roky. Odhaduje, že riziko hyperkapnie je vyvolané dlhodobým nosením masky
Zdá sa, že nemá dýchacie alebo neurologické následky a že ak u detí s
ťažká respiračná patológia, výsledkom môže byť zvýšená práca dýchania cez masku
nepohodlie, ich zdravotný stav ich vystavuje ťažkým formám Covid-19 a nosenie masky je a
opatrenia na ich ochranu.  „

***

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


Aktualizované 19. decembra 2020

Nie je možné reprodukovať alebo vysielať bez
predchádzajúci súhlas autora.

Ja Virginie de Araujo-Recchia
Právnik 

Dr. Eugen Janzen, pediatr: vykonal lekárske diagnózy pomocou krvných testov (štúdia123

12.12.2020).
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DODATOK 2

Príhovor MD, Harveyho A. Rischa, PhD., Profesora epidemiológie, Školy verejného zdravotníctva v Bratislave
Yale

Senátori a kolegovia: Ďakujeme za organizáciu tohto vypočutia. Všetci rozumieme chorobe
endemický, ktorému čelíme, že mu musíme čeliť priamo a nie
schovajte to v nádeji, že zmizne. Rád by som vám uviedol môj pohľad na vec.

V máji tohto roku som zistil, že výsledky štúdií o lieku naznačujú liečbu
Covid, hydroxychlorochín, boli skreslené tým, čo som v tom čase považoval za správu
nedbalý. Dr McCullough nám povedal, ako Covidova choroba postupuje vo fázach, od
vírusová replikácia zápalu pľúc spôsobená útokom na niekoľko orgánov. Replikácia
vírusový je ambulantný stav, ale zápal pľúc, ktorý plní pľúca nečistotami z
imunitný systém je pohostinný a môže byť životu nebezpečný. Tiež sme počuli
hovoria, že každá fáza, každý patologický aspekt choroby musí mať svoju vlastnú liečbu
ktoré sa vzťahujú na jeho vlastné biologické mechanizmy. Takže som bol úprimný
žasol, že štúdie o nemocničnej liečbe boli predložené ako štúdie týkajúce sa
ambulantní pacienti, v rozpore s tým, čo som sa dozvedel na lekárskej fakulte o tom, ako liečiť
pacientov.

Konečne prichádzame na to, aby sme pochopili, prečo za posledných šesť mesiacov naše
vládny výskum investoval miliardy dolárov do rozvoja
patentované lieky a drahé vakcíny, ale pri ambulantnej liečbe takmer nič

ý i d k k i lád ti dé i Ni j t tý ž b á hýb l



prvý riadok reakcie na zvládnutie pandémie. Nie je to tým, že by nám chýbalo
drogových kandidátov v štúdii sme mali množstvo nádejných agentov. Ale ja

Domnievam sa, že skorá zámena medzi nemocničnými a ambulantnými chorobami umožnila
dospieť k záveru, že liečba ambulantnými chorobami bola študovaná a bolo zistené, že je
neúčinné. Tento nelogický predpoklad ma podnietil k tomu, aby som preskúmal dôkazy o účinnosti liečby.
ambulantné.

Opakujem: skúmame dôkazy o včasnej liečbe ambulantných pacientov na vysokej úrovni.
riziko, aby sa zabránilo hospitalizácii a úmrtnosti. To je všetko. Liečba by sa mala začať do
prvých asi päť dní po objavení sa príznakov. Liečba starších pacientov alebo
trpia chronickými chorobami, ako je cukrovka, obezita, srdcové choroby,
pľúcne choroby, choroby obličiek, choroby imunitného systému, osoby, ktoré prežili chorobu
rakovina atď. Toto sú ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou zomrú na Covid, a to sú tí, ktorí ich majú
najviac potrebujú ochranu. Snažil som sa získať správy o všetkých štúdiách o všetkých
Lieky na včasnú liečbu vysoko rizikových ambulantných pacientov. Pozerám
literatúry denne. A to, čo som našiel, je v skutočnosti dosť pozoruhodné. Čo som pozoroval,
je, že napriek pozitívnym správam o množstve liekov, každá štúdia o
ambulantné použitie lieku, hydroxychlorochínu, s alebo bez látok
podpora preukázala podstatnú výhodu pri znižovaní rizika hospitalizácie
a úmrtnosť.

Tieto štúdie spadajú do dvoch hlavných typov. Prvým je randomizovaná kontrolovaná štúdia v
dvojito zaslepený a druhý je nerandomizovaný, ale stále kontrolovaný pokus. Počul si
rôzne vládne osobnosti a vedci tvrdia, že randomizované kontrolované štúdie
sú najsilnejšou formou dôkazov. Mnoho z týchto ľudí to tiež povedalo
Randomizované pokusy sú jedinou spoľahlivou formou dôkazov. Je na nich niečo pravdy
tvrdenia, ale je aj veľa klamstiev. Vieme napríklad, že veľké
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Väčšina liekov používaných na liečbu srdcových chorôb bola založená na pokusoch
nie je randomizované. Lieky znižujúce hladinu cholesterolu sa hojne používali už predtým
randomizované štúdie sa nevykonávajú. Azitromycín, najbežnejšie používané antibiotikum
u detí, nebola stanovená randomizovanými štúdiami. Myšlienka, že iba randomizované pokusy
poskytnúť spoľahlivé dôkazy je zjednodušujúca predstava, ktorá môže teoreticky znieť dobre, ale
porovnanie medzi randomizovanými a nerandomizovanými štúdiami je niečo, čo v skutočnosti bolo
rozsiahlo študovaný v lekárskej literatúre. Som epidemiológ, pretože, aj keď mám rád
biologické teórie, neustále ich rozvíjam, aby som študoval, ako funguje príroda, ale
ako sa dozvedáme z ľudských empirických údajov
skutočne príroda.

A máme obrovské množstvo empirických údajov, ktoré ukazujú tieto pokusy
randomizované a zodpovedajúce nerandomizované štúdie poskytujú rovnaké odpovede. Dr Tom
Frieden, bývalý riaditeľ CDC, napísal zdĺhavú esej do New England Journal of
Medicína ukazujúca, že nerandomizované štúdie môžu poskytnúť celkom
presvedčivé, najmä ak sa opatrne vysvetľuje dôvody
ktorí pacienti dostali lieky, a najmä ak sú také okolnosti
náklady na čakanie na randomizované štúdie zahŕňajú významné choroby a úmrtnosť, pretože
tie, ktoré sme videli tento rok. Esej Dr. Friedena, hoci je smerodajná, nie je
poskytuje iba snímky empirických dôkazov o svojich pozorovaniach. Skutočný dôkaz
pochádzajú z metaanalýzy uskutočnenej Cochrane Library Consortium, a



Britská medzinárodná organizácia vznikla za účelom organizácie výsledkov lekárskeho výskumu
uľahčiť výber zdravotných zásahov založený na dôkazoch. The
Vedci z Cochrane skúmali, čo všetko zahŕňa desaťtisíce porovnaní
randomizované štúdie a ich nerandomizované náprotivky a zistili, že obidva typy
štúdie dospeli k prakticky identickým záverom. Toto je skutočný dôkaz toho, že dobré
nerandomizované štúdie majú rovnako dôležitý dôkaz ako štúdie
náhodne. Dôkazom nie je veľké množstvo konzistentných empirických dôkazov
pravdepodobné, ale zjednodušujúce predpoklady, bez ohľadu na to, kto ich povie.

Čo som sa teda dozvedel o skorom použití hydroxychlorochínu u pacientov
vysokorizikovi ambulantni pacienti? Prvá vec je, že hydroxychlorochín je mimoriadne bezpečný.
Zdravý rozum nám hovorí, že droga, ktorú bezpečne používajú už 65 rokov stovky
milióny ľudí na celom svete v desiatkach miliárd dávok predpísaných bez
rutinný skríningový elektrokardiogram podávaný dospelým, deťom, ženám
tehotné a dojčiace matky, mali by byť v bezpečí, ak sa používajú v počiatočnej fáze replikácie
vírusové ochorenie, ktoré je v tomto štádiu podobné nachladnutiu alebo chrípke. V skutočnosti štúdia
uskutočnené vedcami z Oxfordskej univerzity ukázali, že v 14 veľkých databázach
medzinárodné lekárske záznamy starších pacientov s reumatoidnou artritídou, č
signifikantný rozdiel bol pozorovaný v úmrtnosti z akejkoľvek príčiny u pacientov
ktorí užívali alebo nepoužívali hydroxychlorochín. Preskúmali to aj oxfordskí vyšetrovatelia
srdcové arytmie a nezistil sa žiadny nárast pre používateľov
hydroxychlorochínu. Tento nárast bol zaznamenaný u viac ako 900 000 používateľov
hydroxychlorochínu. Tejto otázke sa podrobne venujem v mojom článku publikovanom v
American Journal of Epidemiology v máji. Dnes FDA zverejnil na svojom webe 1. júla
varuje pred používaním hydroxychlorochínu u ambulantných pacientov,
ale môžeme o tom diskutovať neskôr; FDA nemala v roku 2006 systematické dôkazy
ambulantne a chybne extrapolovaná z ambulantných na ambulantných, čo má za následok
čo som povedal predtým, nebolo platné.

O štúdiách o včasnom použití hydroxychlorochínu u ambulantných pacientov
s vysokým rizikom, každý z nich, a teraz ich je sedem, vykázal významný prínos:
636 ambulantných pacientov v Sao Paule v Brazílii; 199 pacientov na klinike v Marseille vo Francúzsku; 717
pacientov prostredníctvom veľkej siete HMO v Brazílii; 226 pacientov v domovoch dôchodcov v Marseille;
1 247 ambulantných pacientov v New Jersey; 100 pacientov v ústavoch dlhodobej starostlivosti
v Andorre (medzi Francúzskom a Španielskom); a 7 892 pacientov v Saudskej Arábii. Všetky tieto
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štúdie zamerané na včasnú liečbu vysoko rizikových ambulantných pacientov a všetky sa preukázali
zníženie hospitalizácií alebo úmrtí o približne 50% alebo viac. Saudská štúdia bola a
národná štúdia a preukázala 5-násobné zníženie úmrtnosti na hydroxychlorochín plus
zinok verzus samotný zinok. Medzi nimi nebola hlásená ani jedna smrteľná srdcová arytmia
tisíce pacientov, ktoré možno pripísať hydroxychlorochínu. Toto nie sú randomizované štúdie, ale
kontroly, ktoré boli zverejnené.

Teraz tiež vieme, že všetky ambulantné randomizované kontrolované štúdie tohto
roky dokazujú štatisticky významný prínos. Týchto šesť štúdií sa týkalo
zvyčajne u oveľa mladších pacientov, z ktorých iba polovica bola vystavená vysokému riziku,
takže jednotlivo mali príliš málo hospitalizácií alebo úmrtí
Štatistický významný. Všetci ale navrhli s použitím látky nižšie riziká
hydroxychlorochín, a keď boli analyzované spolu v metaanalýze, ako napríklad moja
s kolegami a zistili sme že toto nižšie riziko bolo štatisticky významné v roku 2006



s kolegami a zistili sme, že toto nižšie riziko bolo štatisticky významné v roku 2006
všetky štúdie.

Posledných šesť mesiacov sme strávili formálnymi vládnymi politikami a
varovanie pred včasnou ambulantnou liečbou s významnými investíciami
vláda v očkovaní a nákladných nových liečebných postupoch, ktoré ešte len musia byť
osvedčená a takmer žiadna podpora lacných, ale užitočných liekov a štvrť milióna
Američania zomreli na tento nesprávne riadený prístup. Aj napriek sľubným novým očkovacím látkam
nemáme prakticky žiadne informácie o ich účinnosti u starších a špičkových pacientov
riziko, pri ktorom sú známe málo účinné vakcíny proti respiračným vírusom;
bude trvať niekoľko mesiacov, kým budú všeobecne dostupné; a nevieme
ako dlho vydrží imunita voči očkovacej látke, alebo aj keď budú vakcíny účinné
pribúdajú mutantné kmene vírusu. Ako som už mnohokrát povedal,
dôkazy o výhodách hydroxychlórchínu používaného v počiatočnom štádiu pre pacientov
vysokorizikové systémy ambulantnej starostlivosti sú mimoriadne silné a dôkazy o jeho škodlivých účinkoch sú rovnako
pevný. Tento súbor dôkazov jednoznačne prevažuje nad dôkazmi o rizikách a výhodách lieku
remdesivir, monoklonálne protilátky alebo ťažko použiteľný bamlanivimab, ktorý má FDA
schválené pre núdzové použitie, pričom je potrebné zamietnuť povolenie na použitie
pohotovostný hydroxychlorochín. Tento zjavný dvojitý štandard pre hydroxychlorochín musí byť
okamžite prevrátený a schválená jeho žiadosť o povolenie núdzového použitia. To je ako
že sa vydáme na cestu včasnej ambulantnej liečby a znížime
významná úmrtnosť. Ďakujem.
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DODATOK 3

Koronavírus na Sicílii, nesprávna diagnóza. Codacons vypovedá:
Msgstr "Neplatné vzorky bez diagnostickej hodnoty".

SICILY - Tlačová správa pochádza priamo od Codacons a uverejňujeme ju v plnom znení tu-
nižšie, ktorá osvetľuje otázku, ktorú niektorí renomovaní vedci odsúdili
medzinárodný. "Vzorky Covid-19 nie sú validované a nemajú žiadnu diagnostickú hodnotu".

"Údaje, ktoré sú podkladom pre núdzové vyhlásenia Covid-19, môžu byť úplne nespoľahlivé."
Diagnóza Covid-19 pomocou 78 rôznych tampónov, z ktorých žiadny nebol validovaný, vyhodnotený a povolený
a ktorého nespoľahlivosť dokonca potvrdila Európska komisia a inštitút
vyššie zdravie.

Informovali o tom Codacons a Talianska asociácia pre práva pacientov - článok 32, s
sťažnosť podaná deviatim prokurátorom na Sicílii (Palermo, Catania, Syrakúzy, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani a Messina) požadujúce primerané vyšetrovanie pre trestné činy podvodu,
zhoršený podvod za získanie verejných prostriedkov, falošná ideológia a zabitie.

Spoločným vyhlásením Dr. Fabio Franchi Medico, odborník na infekčné choroby vo virológii, Dr
Antonietta Gatti, odborná vedkyňa v oblasti nanopatológie, Dr. Stefano Montanari, farmaceut, výskumný pracovník
vedec a nanopatológ a prof. Stefano Scoglio, kandidát vedeckého výskumu na Nobelovu cenu
of Medicine 2018, všetci ako odborníci a vedeckí výskumníci, s odkazom na použitie
takzvané testy Covid-19 (ktoré sú v centre súčasného riadenia stavu núdze spojené so známym problémom
Covid-19), zistil, že výsledky testov sú úplne nespoľahlivé a že „pokračujú
použiť testy na získanie údajov na určenie stavu núdzového vyhlásenia,
individuálne alebo skupinové karantény a zaviesť obmedzenia a zatváranie zo škôl do
podniky a rodiny, je prakticky bez vedeckého základu.

Najmä podľa profesora Stefana Scoglia, ktorý koordinoval prieskum a uskutočnil štúdiu, “testy
Covid-19 produkuje až 95% falošných pozitívov: certifikované Vyšším zdravotným ústavom “.

To znamená, že do dnešného dňa neexistuje žiadny špecifický marker pre vírus, a teda ani žiadny štandard.
umožňujúce odber spoľahlivých vzoriek.

Tampón Covid-19, hltanový alebo nazálny, by nemal v podstate žiadnu diagnostickú hodnotu.

Za vysokým počtom (falošne) pozitívnych vzoriek sa mohla skrývať veľká spoločnosť
pohostinní. Podľa slov bývalého šéfa civilnej ochrany Guida Bertolasa nemocnice nie sú
nezbavujte pacientov liekom Covid z dôvodu vysokých príplatkov poskytovaných za hospitalizáciu.

Codacons Sicily a článok 32 AIDMA - Talianska asociácia práv pacientov - hovorí pán Bertolaso.
Carmelo Sardella so sťažnosťou - žiadajte preto o dôkazné zaistenie sterov
Covid-19 prítomných na území, aby vykonal príslušné odborné znalosti o rôznych testoch v
do obehu s cieľom overiť platnosť tampónu na diagnostiku SARS-
CoV-2, identifikácia falošných zariadení nelegálne umiestnených na trh, overenie, či ide o testy
spôsobom, ktorý je v súlade s predpokladaným použitím, a na zabezpečenie splnenia všetkých ostatných podmienok
platnosť testov “.

Newssicilia.it -   11.17.2020 (preklad DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
tampóny-neoverené-a-bez-diagnostickej-hodnoty / 615489 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DODATOK 4

„  Norimberský kódex  “ je zoznamom desiatich kritérií obsiahnutých v rozsudku súdu pred
Norimberskí lekári (december 1946 - august 1947)

1. Dobrovoľný súhlas ľudského subjektu je absolútne nevyhnutný. To znamená, že osoba
dotknutá osoba musí mať právnu spôsobilosť na udelenie súhlasu; že musí byť umiestnený v polohe na cvičenie
slobodná voľba voľby bez zásahu akejkoľvek sily, podvodu, obmedzenia,
podvod, klam alebo iné podvodné formy nátlaku alebo nátlaku; a že musí
mať dostatočné vedomosti a znalosti o tom, čo to znamená, aby
umožniť informované rozhodnutie. Tento posledný bod vyžaduje, aby ste pred prijatím a
kladné rozhodnutie testovaného subjektu, je mu známe: povaha, trvanie a
skúsenosti; metódy a prostriedky, pomocou ktorých sa to uskutoční; všetky nepríjemnosti a riziká
možno to primerane očakávať; a následky na jeho zdravie alebo osobu, ktoré
mohlo dôjsť v dôsledku jeho účasti na experimente. Povinnosť a
zodpovednosť za hodnotenie kvality súhlasu nesie každá osoba, ktorá prevezme
iniciatíva, usmerňuje alebo pracuje na skúsenostiach. Je to povinnosť a zodpovednosť
osobné, ktoré nemožno beztrestne delegovať;

2. Skúsenosť musí byť taká, aby priniesla prospešné výsledky pre dobro spoločnosti,
nemožné získať inými metódami alebo prostriedkami štúdia, a nie je náhodné alebo nadbytočné do
príroda;

3. Pokus musí byť konštruovaný a založený takým spôsobom na výsledkoch pokusov na zvieratách.
a vedomosti o prirodzenom priebehu choroby alebo iného skúmaného problému, že výsledky
očakávané odôvodnenie vykonania experimentu;

4. Pokus musí byť vedený tak, aby sa zabránilo všetkému utrpeniu a ublíženiu,
fyzické a duševné, nie je to potrebné;

5. Nemal by sa robiť žiadny experiment, ak existuje apriori dôvod domnievať sa, že smrť alebo
dôjde k invalidizujúcim zraneniam; snáď okrem tých experimentov, kde lekári
experimentátori slúžia aj ako predmety;

6. Miera rizika, ktorá sa má podstúpiť, by nikdy nemala prekročiť úroveň humanitárneho významu EÚ
problém vyriešiť skúsenosťou;

7. Musia sa prijať opatrenia a poskytnúť prostriedky na ochranu testovanej osoby pred
udalosti, aj keď mierne, zranenia, slabosti alebo smrti;

8. Pokusy by mali vykonávať iba vedecky kvalifikovaní ľudia. najviac
Počas celej praxe by sa mala vyžadovať vysoká úroveň odbornej spôsobilosti
ktorí ho riadia alebo sa na ňom podieľajú;

9. V priebehu experimentu musí mať ľudský subjekt možnosť experiment ukončiť.
ak dosiahol fyzický alebo psychický stav, v ktorom sa mu zdá pokračovanie zážitku



nemožné;

10. V priebehu experimentu musí byť zodpovedný vedec pripravený prerušiť ho o
kedykoľvek, ak bol vedený k presvedčeniu - pri uplatňovaní dobrej viery o spôsobilosti
vysoká úroveň a starostlivý úsudok, ktoré sa od neho požadujú - iba pokračovanie skúsenosti
by mohlo mať za následok zranenie, zdravotné postihnutie alebo smrť testovanej osoby.
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