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A jogi fogalmak meghatározása:

✓ Közrend:

A francia közigazgatási jogban a közrend az ideális társadalmi állam, amelyet " jó rend ,
biztonság, közegészségügy és nyugalom ”, a közerkölcs és a méltósága1 2

emberi személy . 3

Az Alkotmánytanács, amely biztosítja a törvények alkotmányos blokknak való megfelelését, megadja
a közrend meghatározása, amely nagyon közel áll a francia közigazgatási jogban azóta alkalmazotthoz
több mint két évszázad: a közrend lefedi "a jó rendet, a biztonságot, az egészséget és az egészséget"
kö l ”



köznyugalom ”.

Az Alkotmánytanács az " emberi méltóság védelmét " találja meg
a rabság és a megalázás bármilyen formája ”című dokumentum preambuluma első bekezdésében
1946. évi alkotmány (CC 94-343 / 344 DC ): 4

"  A szabad népek által a megkísérelt rezsimekkel szemben elért győzelem után
hogy rabszolgává és megalázzák az emberi személyt, a francia nép ismét ezt hirdeti
minden embernek, faji, vallási vagy hitbeli megkülönböztetés nélkül, vannak jogai
elidegeníthetetlen és szent. "

Az EK 1919. március 28-i ítélete a Regnault-Desroziers közbiztonsági kérdésekben a játék életbe léptetéséről1

Állami felelősség a kockázatért.

Az EB ítélete, 1959., Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Morsang-sur-Orge község3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Az emberi méltóság tiszteletben tartásának elve tehát a blokk része
alkotmányos (vagyis mindazok az elvek és rendelkezések, amelyeket a törvényeknek tiszteletben kell tartaniuk, ezt
együttesen elsőbbséget élvez a szerződésekkel, az egyezményekkel és az európai joggal szemben
szabványok).

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.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
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


Konkrétan, a méltóság elve megköveteli, hogy az Alkotmánytanács képletét felhasználva, a
hogy megvédje az embert "a rabszolgaság vagy a degradáció bármilyen formájától".

A méltóság azt jelenti, hogy a személy ura marad testének és önmagának, ami feltételezi
hogy nem találja idegennek vagy rabszolgának a számára idegen célok érdekében.

✓ Büntetőjog, meghatározás és politikai doktrína:

A törvény azon ágára utal, amely elnyomja az antiszociális magatartást és biztosítja a
viselkedésük felé.

Ezenkívül „az eredeti politikai doktrína, amelyre a Büntető Törvénykönyv alapult, a
Alkotó. Ez a szabadság és a biztonság dimenzióinak elválaszthatatlan természetén alapul, amelyek
garantálják a közjót, és számos jog és kötelezettség foglalkozik velük
az uralkodóknak és az uralkodóknak. Ebben az értelemben az Emberi Jogok Nyilatkozata és
Egyrészt az állampolgárt és az alkotmányt, másrészt a büntető törvénykönyvet kell tekinteni
a közrend intézményesítésének kiegészítő szempontjai. Az első "-ban" hajtja végre
teljes ”azon alapvető érdekek és értékek kimutatásával, amelyeket az államnak garantálnia kell, a második
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- a tényt "üregben" a társadalmi szankciót igénylő támadások meghatározása révén, és
formái. "5.



Ez a megfigyelés szemlélteti a büntetőjog szükségességét a célzott magatartás büntetésére
bármilyen módon zavarja a jó rendet, biztonságot, egészségességet, nyugalmat, erkölcsöt
valamint az emberi személy méltósága.

✓ A Nemzet alapvető érdekei:

Ez a fogalom megfelel a Nemzetet alkotó összes elemnek, annak integritásának
- terület és biztonsága, lakosságának védelme, természeti, gazdasági és
kulturális.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. A közrend kategorizálása: az 1992-es francia büntető törvénykönyv reformja. In: Genèses, 27,5.

1997. 5-29. doi: 10.3406 / gének.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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ÉN. A TERRORIZMUS ÉS AZ EMBERISÉG ELLENI BŰNÖZÉSEK:

1.1. A SZEMÉLYEK Életének és integritásának önkéntes megsértése:

• A büntetőjogban alkalmazandó elvek a

terrorizmus:

A Büntető Törvénykönyv 421-1. Cikke (Nemzet, állam és béke elleni bűncselekmények és vétségek)

Alakítsanak ki terrorcselekményeket, ha szándékosan kapcsolódnak hozzájuk
egyéni vagy kollektív vállalkozás a közrend súlyos megzavarása céljából
megfélemlítés vagy terror által elkövetett következő bűncselekmények:

1 ° Szándékos támadások az élet ellen, önkéntes támadások a személy integritása ellen [Megjegyzés
a szerző: pszichológiai, fizikai és erkölcsi integritás] , az emberrablás és az elzárás is
hogy repülőgépek, hajók vagy bármely más, az ENSZ által meghatározott szállítóeszköz eltérítése
e kódex II. könyve;
(…) »

• A büntetőjogban alkalmazandó alapelvek az ellen elkövetett bűncselekmények esetében

emberiség:

A büntető törvénykönyv 211-1 . Cikke (Emberiség elleni bűncselekmények - népirtás):

"Népirtásnak minősül a tény, egy összehangolt terv végrehajtása során, amely hajlamos a rombolásra
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport, vagy egy csoport teljes vagy részleges
bármely más önkényes kritérium alapján elkötelezett vagy elkötelezett
e csoport tagjaival szemben az alábbi cselekmények egyike: 
- szándékos életkárosodás; 
- a testi vagy szellemi integritás súlyos sérülése; 
- alávetni a létfeltételeknek, amelyek teljes pusztulást okozhatnak, vagy
a csoport részleges; 
(…) 
- a gyermekek erőszakos átadása. 
A népirtást életfogytig tartó börtönnel büntetik. 
A 132-23. Cikknek a biztonsági időszakra vonatkozó első két bekezdése alkalmazandó a
cikkben előírt bűncselekmény ”.

A büntető törvénykönyv 212-1 . Cikke (Emberiség elleni bűncselekmények - népirtás):

"Emellett emberiség elleni bűncselekménynek minősül, és bűnügyi szabadságvesztéssel büntetendő.

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


mellett embe iség elleni bűncselekménynek minősül, és bűnügyi szabadságvesztéssel büntetendő.
örökkévalóság a következő cselekmények egyike, amelyet összehangolt terv végrehajtása során követtek el a

polgári lakosság csoportja széles körű vagy szisztematikus támadás során:

1 ° Önkéntes támadás az élet ellen ;

V.DAR Oldal a7 66

8. oldal

(…)
4 ° A lakosság deportálása vagy erőszakos áthelyezése;
5 ° Börtönbüntetés vagy a fizikai szabadság súlyos megfosztásának bármely más formája
a nemzetközi jog alapvető rendelkezéseinek megsértése;
6 ° kínzás;
(…)
11 ° Más, hasonló jellegű embertelen cselekedetek, amelyek szándékosan nagyokat okoznak
testi vagy szellemi integritás szenvedése vagy súlyos sérülése. 

• Alkalmazás a tényekre:

✓ A nemzet és az állampolgárok alapvető érdekeivel ellentétes döntések:

• A hatáskörök szétválasztása:

A 2020-290. Számú törvény 2020. március 23-i közzététele óta sürgősségi helyzet
a covid-19 járvány idején rendeletek, rendeletek, meghosszabbítási törvények voltak
anélkül alkalmazzák, hogy bármilyen hatalom képes lenne megkérdőjelezni a karaktert
alkotmányellenes ezen intézkedéseket.

Ezt különösen a Tanács határozatának elolvasásából láthatjuk
A 2020. november 13-i 2020-808 DC. Számú alkotmány, amely a
az egészségi állapot vészhelyzetének meghosszabbítása , amellyel az Alkotmánytanács elutasítja6.

cenzúrázni az említett törvényt, miközben:

- a kormány a blokkolt szavazási eljárást alkalmazta (a. cikk 44. cikkének (3) bekezdése)
Alkotmány), ezzel megakadályozva a
elzárás (az első szavazás során elfogadott módosítást),
- az ügyvezető a válság kezdete óta folyamatosan rontotta az alkotmányos blokkot.

- Az ügyvezetés által a Védelmi Tanácsban zárt ajtók mögött hozott határozatok, ahelyett, hogy meghoznák
Miniszterek Tanácsa, miközben a jelenlegi válság nem igényli a
Védelmi Tanács.

Emlékeztetőül: a Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács (CDSN) "meghatározza a
iránymutatások a katonai tervezés, az elrettentés, a magatartás szempontjából
külső műveletek, a súlyos válságokra adott válaszok megtervezése,
hírszerzés, gazdasági és energiabiztonság, biztonsági programozás



hozzájárulás a nemzetbiztonsághoz és a terrorizmus elleni küzdelemhez ”.
A védelmi és nemzetbiztonsági tanácsra vonatkozó, 2009. december 24-i 2009-1657
valamint a Védelmi és Nemzetbiztonsági Főtitkárság).

- A Parlament által az engedelmes elnöki többségnek köszönhetően jóváhagyott határozatok
gyorsított eljárásokon és a blokkolt szavazatok rendszerén keresztül, így öklendezve a
a Parlament által általában vitt emberek hangja. Néhány ellenzéki tag
ezt a típusú akciót "látens puccsként" írta le.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6.
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- Tudományos bizottság, valamint elemző, kutatási és szakértői bizottság létrehozása
(GONDOSKODÁS):

Néhány tagnak érdeke fűződik a gyógyszeriparhoz , ezért 7

nem lehet objektív, amikor az egészségre vonatkozó döntésekről van szó
állampolgárok ( 1. melléklet ). Ennek a megválasztatlan tudományos bizottságnak túl nagy a hatalma
tekintettel arra, hogy közvetetten dönt a Nemzet jövőjéről.

- Franciaország aláírja az európai helyreállítási tervről szóló megállapodást , amely
európai költségvetés létrehozásával nyitja meg az ajtót az európai integráció előtt
politikai vitát Franciaországban nem folytattak. A polgároknak most számítaniuk kell a
európai adó létrehozása.

A hatalom szétválasztásának nyilvánvaló hiánya katasztrofális a Nemzet számára.

• Általános elszigetelési határozat, aránytalan intézkedés:

- a tudományos bizottság tanácsa alapján,
- Pontatlan modellezési munka alapján (beleértve Neil professzorét is8.

Ferguson , a befolyásos londoni Imperial College brit epidemiológusa,9.

amelyek sok országot elszigeteléshez vezettek),

A teljes francia lakosságot először a
2020 március 17. és május 11. közötti időszak .10.

Pedig más országokban, például Svédországban, ugyanazok a halálozási adatok voltak
korlátozó intézkedések nélkül.

Egyetlen tanulmány sem mutatja, hogy a bezárás valószínűleg lelassítja a
járvány.

Éppen ellenkezőleg, a feltörekvő tanulmányok általában ezt a bezártságot mutatják be

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


ppe  e e e ő eg, a e tö e vő ta u á yo  á ta ába  e t a be á tságot utatjá  be
nem vezet sem a Covid-19 átviteli sebességének, sem pedig a csökkenéséhez

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

ápolják-csinálják-nem

Vincent Pavan. A hamis epidemiológiai tudomány elítélése: vádirat a „Becsülve a8.

a SARS-CoV-2 terhe Franciaországban ”: 10 intézet 17 kutatója nem érti sem a valószínűségeket, sem a
matematikát, és feltalálják "az igazság általános egyenletét", amelyet korábban "kettős vak" megoldottak
szánalmasan elkészíti az előadást és öngyilkos lesz az R0 elmélet alapján. 2020. hal-02568133v3
HAL azonosító: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Preprint beküldve2020.

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

Neil Ferguson már sújtotta a H1N1 (sertésinfluenza) válságot riasztó állításokkal10.

arra késztették az államot, hogy teljesen aránytalan intézkedéseket hozzon (milliárd euró oltások vásárlására)
laboratóriumok javára. Van egy parlamenti jelentés erről a témáról, amely egyik ajánlást sem tartalmaz
hivatkozott, akkor nem hajtották végre.
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halálozások száma . Még részt vesz, mint Ausztráliában, a növekedésben11 12

aggódni az öngyilkosságok miatt -. »13.

Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy a SARS-COV2 teljes halálozási aránya megközelítőleg
0,07% minden korosztály együttvéve.

A Covid-19 halálozások medián életkora a legtöbb nyugati országban magasabb
80 éves korban - azaz 84 Svédországban és Franciaországban (ami megfelel a középkorú
általános halál), és az elhunytak csak mintegy 4% -ának volt nem
nincsenek komoly előfeltételek . 14

Azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a potenciális "betegek" megcélzásakor
minden orvos ismeri. Különösen a bemutató személyekről van szó
komorbiditás és nagyon előrehaladott korban (Franciaországban a halálozások átlagos életkorát feltételezik
covid-19: 82 éves). Nem tettek különbséget azonban a veszélyeztetett polgárok és a
állampolgárok számára az intézkedések kiigazítása érdekében.

A mai napig a covid-19-hez közvetlenül kapcsolódó „feltételezett” halálozások száma megközelítőleg
46 000.

Felidézzük, hogy a következő halálokok soha nem váltottak ki ilyen tervet
aránytalan (nincs konténer, nincs maszk):

- Franciaországban a szezonális influenza 2–8 millió embert érint.
- A szezonális influenza világszerte 290–650 000 ember halálát okozza
év.

F i á b t í t t iti já á 300 000 b t é i t b l é t

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


- Franciaországban a rotavírus gasztroenteritis járvány 300 000 embert érint, beleértve
160 000 súlyos eset.

- Világszerte a gasztroenteritis járvány 700 millió embert és
Évente körülbelül 800 000 halálesetet okoz, köztük 500 000 5 év alatti gyermek.
- Franciaországban évente 30 000 haláleset kapcsolódik házi balesetekhez.
- Franciaországban évente 80 000 haláleset kapcsolódik a légszennyezéshez.

A SARS-CoV és a Mers-CoV szintén megjelent Franciaország területén
a SARS-CoV2-nél jóval magasabb halálozási arány mellett ilyen intézkedések
eddig a liberticideket soha nem hajtották végre.

E megfigyelés ellenére 2020 októberében az ügyvezető megismételte a fedezetet szolgáló intézkedéseket
tűz és elszigetelés, figyelmen kívül hagyva a kollektív intelligenciát és képességet
a polgárok nagy többségének belátása.

https://collateralglobal.org11.

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

for-310565.html

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

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

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

heti jelentések-covid-19/2020 / covid-19-heti-report-week-33-final.pdf
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Kimutatták azonban, hogy az esetek száma egyértelműen a tényleges dátum előtt esett
a második bezártság kezdetétől. Valójában a marseille-i tűzoltók figyelik az arányt
koronavírus a csatornában. Összehasonlítva a szennyezések számával
covid-19, az eredmények megegyeznek a párizsi szennyvízből nyertekkel:
a vírusforgalom hanyatlása jóval a befogadás előtt kezdődik. Elzárás
éppen ellenkezőleg, eredetileg felelős a további növekedésért
SARS-CoV2 keringési sebesség . 15

 
E lezárások következményei katasztrofálisak egészségért,16 17

a polgárok életét és az ország gazdaságát, ezzel sértve az emberek jogait:

- Az egyéni szabadság és az emberi méltóság megőrzésének elvének megsértése
emberi rabság és degradáció minden formája ellen.

- A mozgás / jövés és menés szabadságának megsértése : ebben az értelemben az állam bűnös
az állampolgárok önkényes fogva tartása békeidőben. Azok a polgárok, akik
megsértik a korlátozási intézkedést pénzbírsággal sújtják.

Á

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


Az Államtanács 2020. október 23-án kiadott ideiglenes végzéssel (445430. sz.)
elutasítja a kijárási tilalom elleni fellebbezéseket . 18

- hajlandóság "pozitív" és nem beteg polgárok elszigetelésére,
amelyek hasonlóak lesznek az elválasztási intézkedésekhez . 19.

- A normális családi élethez való jog általános elvének megsértéseáltal 20

az EPHAD-ban való szeretett személy meglátogatásának tilalma annak korlátozása érdekében
temetéseken való részvétel és a családegyesítés minden lehetőségének megtiltása.

- A vállalás szabadságának és az egyenlőtlen bánásmód megsértése : a kkv - k az
kereskedők, önálló vállalkozók, az egész kulturális ágazat, vendéglátás,
ruházati szektor, esztétikai szektor, turisztikai szektor,
események stb. Röviden, minden nem köztisztviselő (az élelmiszer,
gyógyszertár, újságok és dohány) ezeket a drákói és halálos intézkedéseket Nak,-nek
számos bírósági felszámolási eljárás várható, de az intézkedések
nem vonják fel az emberek vonzereje ellenére.

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.

Az Államtanács 1978. december 8-i GISTI-CFDT-CGT határozata, 10097, 10677, 10679, közzétéve:20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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2020. október 16-án kiadott ideiglenes végzéssel
(445102-445186-445224-445225), az Államtanács nem hajlandó felfüggeszteni a bezárást
sportlétesítmények . 21

2020. november 13-án kiadott ideiglenes végzéssel
(n ° 445883-445886-445899), az Államtanács nem hajlandó felfüggeszteni a
könyvesboltok . 22.

A Tanács 2020. december 8-án kiadott ideiglenes végzéssel (n ° 446715)
Az állam nem hajlandó felfüggeszteni a bárok és éttermek bezárását.23.

- A demonstrációs és gyülekezési jog megsértése: erőszak
tüntetők vagy teljes tiltás

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


tüntetők vagy teljes tiltás.

- Az oktatáshoz való jog megsértése az első bezárás és a második során
bezárva, tudván, hogy az egyetemeknek január 20-ig zárva kell maradniuk
2021. A távoktatásra kényszerítve a hallgatók lemorzsolódnak
masszívum . 24.

A Tanács 2020. december 10-én kiadott ideiglenes végzéssel (n ° 447015)
Az állam nem hajlandó felfüggeszteni a felsőoktatási intézmények bezárását.

- Az istentisztelet szabadságának megsértése azáltal, hogy megtagadják a misék tartását a templomokban
Franciaország, míg a hívőknek megnyugvásra van szükségük.
2020. november 29-én kiadott ideiglenes végzéssel
(n ° 446930-446941-446968-446975), az Államtanács elrendeli a kormányt, hogy
sürgősen függessze fel a 30 fős korlátot az összejövetelekre
istentiszteleti létesítmények. 25

• Döntés a maszk viselésének minden körülmények között kötelezővé tételéről
gyermekek (2020. október) és felnőttek (2020 nyarától):

Maszk szükséges, függetlenül attól, hogy az egyének betegek-e vagy sem. Ugyanakkor nincs tanulmány
tudós bizonyítja a maszk hasznosságát járvány esetén.

A tudományos bizottság nem találta indokoltnak a használt maszkok elemzését annak igazolására
éppen ellenkezőleg, az intézkedés nem volt káros az állampolgárokra.

A végrehajtó hatalom tagjai nem mutattak be tudományos tanulmányokat, amelyek lehetővé tették volna
bizonyítani, hogy a maszk használata hasznos és biztonságos volt.

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

tornatermek.pd f

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

könyvesboltok.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.

áldozatok-9203702.php

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

446930-446941-446968-446975.pdf
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Emlékeztetünk arra, hogy néhány nőnek Franciaországban kellett szülnie, miközben a
akaratuk ellenére maszk, amely kínzásoknak minősül. (A gyermekek és a gyermekek esete
serdülőkre vonatkozik a III. pont).

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


Megjegyezzük, hogy a tudományos tanulmányok rámutatnak az előnyök hiányára vagy a

a maszk viselésének káros hatása, még szakemberek számára is:

- Előzetes jelentés a műtéti maszk dezoxigenizációjáról a major során
műtét (Journal Neurocirurgia, 2008. április 19. - PMID 18500410) : „  A jelentés 26.

a műtéti maszkok elõzete során oxigénhiányt vált ki
főbb műveletek. Vizsgálatunk az oxigéntelítettség csökkenését tárja fel
artériás pulzációk (Sp02).  "

- Sebészeti arcmaszkok használata a közönséges megfázás előfordulásának csökkentése érdekében
egészségügyi dolgozók Japánban: randomizált, kontrollált vizsgálat (American Journal
(2009. február 12. - PMID 19216002) : „  A 27.

arcmaszk az egészségügyi szakembereknél nem bizonyított
előnyök nyújtása megfázás vagy megfázás átadása szempontjából.  "

- A szöveti maszkok klaszteres, randomizált vizsgálata az orvosi maszkokkal összehasonlítva
egészségügyi dolgozók (British Medical Journal, 2015. április 22., PMID: 25903751 ) : 28.

„A  laboratórium által igazolt vírusok szignifikánsan magasabbak voltak a
csoport maszkot visel. A maszkok részecskék behatolása volt
közel 97%. A tanulmány figyelmeztet a maszkok használatára. A
nedvességvisszatartás, a maszkok újrafelhasználása és a rossz szűrőtartály
fertőzés kockázatához vezethet.  "

- A sebészeti és pamutmaszkok hatékonysága a SARS – CoV-2 blokkolásában: A
4 beteg kontrollált összehasonlítása (Annales de Médecine Internne, április 6
2020) : „  Úgy tűnik, mind a műtéti maszkok, mind a pamut maszkok29.

hatástalan legyen a SARS-CoV2 terjedésének megakadályozásában köhögés esetén
betegek COVID-19 a környezetben és a külső felületén
maszkok.  "

- Univerzális maszkolás a kórházakban a Covid-19 korszakban (The New England Journal of
Medicine, 2020. április 1., PMID: 32237672) : "  Tudjuk, hogy a30

az egészségügyi létesítményeken kívüli maszk alig vagy egyáltalán nem nyújt védelmet
fertőzések ellen. "

- Mit kell tudni a légúti acidózisról (Medical News Today, 3 décembre
2018, 313110. cikk)- : "A  légúti acidózis akkor alakul ki, amikor a levegő31

a tüdőből belélegzett és kilégzett anyagot nem cserélik ki megfelelően a dioxid
szén a testben és oxigén a levegőben  ”.

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

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

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

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

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

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/
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- Az egyéni védőeszközökhöz kapcsolódó fejfájás - keresztmetszet
Tanulmány a fronton dolgozó egészségügyi dolgozók körében a COVID-19 során (Journal
Fejfájás, 2020. április 12., PMID: 32232837) : „  A legtöbb szakember itt32

az emberek fejfájást fejtenek ki az N95 típusú maszkok miatt, ill
a már meglévő fejfájási rendellenességek súlyosbodása  ”.

- Arcborítások, aeroszol diszperzió és a vírusfertőzés kockázatának csökkentése
(University of Edinburgh, 2020) : „Ezzel szemben a sebészeti maszkok és tények33

jelentősen szivárgó sugárokat generál, amelyek képesek szétszóródni
folyadékok és vírusokkal töltött részecskék több méteren keresztül. (...) Mind mutatják
intenzív visszacsatoló sugárzás nehéz légzés vagy köhögés közben. fontos
hogy tisztában legyen ezekkel a sugárhajtókkal, elkerülje a hamis biztonságérzetet
az ilyen típusú maszkot viselő személy mellett vagy mögött. "

- Maszkok és légzőkészülékek használata az influenza átterjedésének megakadályozására: a
a tudományos bizonyítékok szisztematikus áttekintése (Journal of Influenza és egyéb
légzőszervi vírusok, 2011. december 21., PMID: 22188875) : „  Egyik tanulmány sem34

nem hozott létre meggyőző kapcsolatot a maszk használata és a védelem között
influenza fertőzések ellen. "

- Orvosi maszkok (Journal of the American Medical Association, 2020. március 4. ) : 35

"  Egészséges embereknek nem szabad viselniük az arcmaszkokat
védenek a légúti fertőzések ellen, mivel erre nincs bizonyíték
az egészséges egyének által viselt arcmaszkok hatékonyan megakadályozzák
az emberek megbetegednek. "

- Maszk-ajánlás más népegészségügyhez való hozzáadásának hatékonysága
Intézkedések a SARS-CoV-2 fertőzés megelőzésére a dán maszkok viselőiben, A
Véletlenszerű, kontrollált vizsgálat (2020. november 18.) : a. Általános hatástalansága36

maszk a covid-19 betegség leküzdésére .

Ezért tudományos bizonyítékok vannak a maszk viselésében rejlő veszélyekre és a
a fórumokon sokszor emlékeztettek bennünket a szakemberek . 37

Dr. Margareta Griesz-Brisson, orvosdoktor, neurológus és neurofiziológus,
figyelmeztet a gyermekeknek szóló maszk viselésének súlyos következményeire és veszélyességére, és
felnőtteknél általában : 38

Az oxigénhiány visszafordíthatatlan neurológiai károsodást okoz. 

"A belélegzett levegőnk újrafelélegzése kétségtelenül hiányt eredményez
oxigén és széndioxid telítettség. Tudjuk, hogy az agy

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

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

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

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

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

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

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


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

oxigén okoz irreverzibilis neurológiai károsodást /
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az emberek nagyon érzékenyek az oxigénhiányra . Vannak idegsejtek
példa a hippokampuszban, amely nem maradhat 3 percnél tovább anélkül
oxigén - nem tudnak túlélni.

Az akut figyelmeztető tünetek: fejfájás, álmosság, szédülés,
koncentrációs problémák, lassabb reakcióidő - amelyek
a kognitív rendszer reakciói.

Ha azonban krónikus oxigénhiányban szenved, mindezek
a tünetek elmúlnak, ahogy megszokja őket. De a művelete
károsodott marad, és az agy oxigénhiánya továbbra is fennáll
a haladáshoz.

Tudjuk, hogy a neurodegeneratív betegségek akár évekig is eltartanak
évtizedek alatt fejlődni. Ha ma elfelejtette telefonszámát,
ez azt jelzi, hogy az agy degradációs folyamata 20 vagy
30 év.

Azt gondolhatja, hogy megszokta, hogy maszkot visel és levegőt lélegez
hogy éppen lejárt, de tény, hogy a degeneratív folyamatok
az agyadban felerősödik, miközben az oxigénhiányod folytatódik.

A második probléma az, hogy az agyad idegsejtjei képtelenek
normálisan osztani. Tehát arra az esetre, ha a kormányaink elegendőek lennének
nagylelkű, lehetővé téve számunkra, hogy levegyük az álarcunkat és újra szabadon lélegezzünk
oxigén néhány hónap múlva, az elveszett idegsejtek már nem lesznek
regenerálódott. Ami elveszett, az elveszett.

Nem viselek maszkot, gondolkodáshoz szükségem van az agyamra. Azt akarom, hogy
világos ötleteket, amikor a pácienseimre vigyázok, és ne érzéstelenítsük őket
szén-dioxid.

Az arcpakolásokra nincs megalapozatlan orvosi mentesség, mivel a
az oxigénhiány minden agyra veszélyes . Minden embernek muszáj
képes legyen szabadon eldönteni, hogy olyan maszkot akar-e viselni, amelyre abszolút hatástalan
védekezés egy vírus ellen.

Gyermekek és serdülők számára a maszkok teljesen tilosak. Gyerekek és
a serdülőknek rendkívül aktív és adaptív immunrendszere van, és van
állandó kölcsönhatásra van szükségük a Föld mikrobiomjával. Az agyuk az
hihetetlenül aktív, mert sokat kell tanulnia. A gyermek agya,
vagy kamasz, oxigénszomjas. Minél metabolikusabban aktív a szerv, annál több
oxigénre van szükségük. Gyermekeknél és serdülőknél minden szerv
metabolikusan aktív.

Megfosztja vagy korlátozza a gyermek vagy serdülő oxigén agyát
semmilyen módon nem csak egészségére veszélyes, hanem arra is

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/


semmilyen módon nem csak egészségére veszélyes, hanem arra is
abszolút bűnöző. Az oxigénhiány gátolja az agy fejlődését, és

az ebből eredő kár NEM orvosolható.

A gyermeknek az agynak szüksége van a tanulásra, az agynak pedig oxigénre van szüksége
funkció. A megismeréshez nincs szükségünk klinikai vizsgálatra. Ez egy tény
egyszerű és vitathatatlan élettani. Oxigénhiány okozta
tudatosan és szándékosan abszolút veszélyt jelent az egészségre, és ellensúlyozza
abszolút orvosi indikáció.
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Az orvostudományban az abszolút orvosi ellenjavallat azt jelenti, hogy ez a gyógyszer,
ez a terápia, módszer vagy intézkedés nem alkalmazható, és nem megengedett
használt. A teljes népesség kényszerítése a
abszolút orvosi ellenjavallat, konkrét és súlyos okoknak kell lenniük
erre, és ezeket az okokat be kell mutatni az interdiszciplináris testületeknek és
független illetékes személyek, akiket ellenőrizni és engedélyezni kell.

Amikor tíz év alatt a demencia ugrásszerűen megnő és
a fiatalabb generációk nem fogják tudni elérni veleszületett lehetőségeiket, ez nem segít
azt mondani, hogy "nem volt szükségünk a maszkokra".

Hogyan állatorvos, szoftverterjesztő, üzletember, a
elektromos autógyártó és egy fizikus dönt a kérdésekről
egész népesség egészségi állapotát illetően? Kérem, kedves kollégák, mi
mindannyiunknak fel kell ébrednünk.

Tudom, mennyire káros az oxigénhiány az agy számára,
a kardiológusok tudják, mennyire káros a szívre, pulmonológusok
tudja, mennyire káros a tüdőben. Oxigénhiány
károsítja az összes szervet.

Hol vannak egészségügyi szolgáltatásaink, egészségbiztosításunk, orvosi szövetségeink? ő
kötelességük lett volna hevesen ellenezni az elszigetelést és feltenni
vége - kezdettől fogva. "

Felidézzük, hogy a járványcsúcs magasságában (azaz 2020 áprilisában) a maszkok voltak
gyógyszertárakban tilos eladni. Ma az a polgár, aki nem visel maszkot, az
ismétlődő bűncselekmény esetén 135 euró, 1500 euró bírság megfizetésére köteles, és a
6 hónap börtön és 3750 euró pénzbírság negyedik verbalizáció esetén.

Talán még mindig hasznos megjegyezni, hogy:

- A maszkok gyártói védőálarcokat helyeznek a dobozokba
egyéni légzőrendszer, a következő vagy azzal egyenértékű állítás:

Ez nem orvosi eszköz



„Ez nem orvosi eszköz.
Ez a termék nem véd a vírusos vagy fertőző szennyeződések ellen ”.

Ami azt jelenti, hogy a maszk nem véd a SARS-COV2 (COVID-19 betegség) ellen
sem általában semmilyen influenza.

- A Szolidaritás és Egészségügyi Miniszter, az EU előtti beavatkozás részeként
A szenátus 2020. szeptember 24-én gondoskodott arról, hogy jelezze, hogy a maszk az
haszontalan az influenza ellen .39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Azt is jelzi, hogy : 40

"Amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét, a koronavírus nem jár át aeroszolban: ez az
ahogy a világ minden tájáról érkező tudósok mondták nekünk. Álarc viselése a lakosság körében
általános szabályra ezért nem volt szükség, és még a szerint sem feltétlenül ajánlották
az Egészségügyi Főhatóság ”.

Ezért teljesen aránytalan intézkedésről van szó, amely nem veszi figyelembe a
egyensúlyozza az előnyök / kockázatok szintjét a fent említett tudományos ismeretek állapotában, és
ezért súlyosan aláássa az állampolgárok életét és integritását.
Ezt a veszélyes lépést tökéletesen megfontolt alapon tették meg és tartották fenn.

=> A közrend és a Nemzet alapvető érdekei elleni erőszakos támadás.

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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✓ A közvélemény manipulálása a terror uralma és a közrend megzavarása érdekében:

• A vezetők félelmet terjesztő kommunikációja:

2020 januárja óta minden nap tanúi lehetünk a félelem, a terror és
bűntudat a lakosságon belül, különösen ismételt beszédek révén
az Egészségügyi Főigazgatóság végrehajtó tagjai és beavatkozásai, továbbítva
a fő média.

Ezek az ismételt beavatkozások és a szorongást kiváltó reklámhelyek, amelyek valószínűleg létrejöttét jelentették
trauma és kollektív hipnózis . 41

Az ügyvezető a BVA Group nevű kommunikációs ügynökség szolgáltatásait kéri
(BVA Nudge Unit).

A BVA Group francia kutatási és tanácsadó cég, a tudomány szakértője
magatartásbeli, a világ 20 legjobbja közé sorolva, amelynek tőkéje
Naxicap Partner (a Natixis bankcsoport leányvállalata ). 42

- Az elnöki beszéd azt sújtja hogy háborúban állunk amikor még nem ő

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


 Az elnöki beszéd azt sújtja, hogy háborúban állunk, amikor még nem. ő
Ez egy járvány, amelyet már a kezdetektől kézben lehetett volna tartani.

- Elnöki vagy miniszteri beszéd, amely túlzott és megalapozatlan adatokat mutat be.

- A 2020. November 24 - i elnöki beszéd fenyegetéssel: "  Kívánom, hogy a
a kormány és a parlament meghatározza a feltételeket az elszigeteltség biztosítására
fertőzött emberek, többek között korlátozóbb módon . " és számlát
Olivier Becht helyettes kísérése, amelynek célja a pozitív esetek "erőszakos" izolálása.

- A miniszterelnök beavatkozásai nem megfelelő, agresszív és infantilizáló kifejezésekkel
a polgárok tekintetében:

„Mostanáig a polgármesteri hivatalra támaszkodva helyben igazítottuk a döntéseket.
prefektus, de itt úgy gondolom, hogy keményebben kell ütnünk, mert a vélemény nem következik ...
vérzéses intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a franciák megnyissák őket
kikelnek ”(beavatkozás az RMC-n, 2020.10.07.).

- A "pozitív" és nem "beteg" teszteltek figyelembevétele a bemutatás érdekében
fontos személyiségek, terror teremti és gyengíti a lakosságot.

- A kórházakban élő betegek hazugságai: a betegeket és elhunytakat megszámoljuk
covid-19, amikor a halál vagy betegség egy másik patológia következménye
egyébként súlyosabb vagy baleset . 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

viselkedés és mentális egészség a járvány idején

Dr. Laurent Montessino beavatkozása :https://youtu.be/k71OrRPBBxs43

V.DAR Oldal a18. 66

19. oldal

- Titok az elhunyt betegek körül: boncolás és ólomkoporsók hiánya.

- Az incidencia arányának vagy a járványos nyomás manipulálása (megfelel a fertőzöttek számának)
százezer lakosra jutó fertőzöttek hét napos időtartam alatt): A küszöbérték
járvány minden egyes légúti vírusjárványra (influenzaszerű betegség) 1985 óta
és 2018-ig (tavaly, amelyről a Sentinelles hálózat jelentést tett közzé
évente ) 100 000 lakosra következetesen 150 és 200 eset között határoztak meg . Soha a44.

járványküszöböt nem határoztak meg 50 esetben 100 000 lakosra, mint azóta is
2020 május.

- Itt is ez a küszöbérték-változtatás teszi lehetővé a közvélemény manipulálását azáltal, hogy meghozza
hisz a helyzet súlyos , amely lehetővé teszi a regionális egészségügyi ügynökségek (ARS) számára,45

a prefektusoknak és az ügyvezetõnek drasztikus intézkedések megtételére.

- Az intenzív terápiás ágyak kihasználtságának manipulálása: a kormány döntött

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


csökkenteni az éberségi küszöböt az intenzív osztályú covid-19 betegek 60% -áról 40% -ára és

riasztási küszöb 80–60%.Dr. Martine Wonner parlamenti képviselő és pszichiáter szerint azonban sok beteg
2-3 liter oxigént igényel, és nem igényelnek újraélesztési ágyakat. Nem erről van szó
ráadásul nem szigorúan az "újraélesztésről" beszélve.

- A SARS-CoV2 szűrővizsgálataival kapcsolatos kezelés: a pozitív teszteket hamisítják és nem
nem igazán tudja megállapítani, hogy a beteg covid-19 betegségben szenved-e
igazi. Ezek a tesztek lehetővé teszik nagyszámú "pozitív" előállítását és felvételét
liberticid intézkedések a terrorizmus kiváltására a lakosság körében, ami káros
emberi méltóságra és megzavarja a közrendet.

Le Panic papír:

„  Egy minősített, de nyilvánosságra hozott német jelentés kiemelte a
hamis pozitív tesztek megsokszorozása a félelem terjesztése érdekében Németországban.
Nyilvánvaló, hogy a pandémiában való hitre használt technikák azok
esetén a WHO a 194 ország által 2017-ben aláírt megállapodásoknak megfelelően írta elő
világjárvány (amelyet a WHO maga is kijelent, hogy létezik a kritériumok módosításával
korábban) .

A hamis pozitív eredmények a lakosság félelmét táplálják és növekednek
jelentősen a depressziók, öngyilkosságok, kórházi kezelések száma
pszichiátria, amelynek ágyhiánya nagyrészt ugyanolyan kirívó, mint az ágyaké
újraélesztés, de a médiában alig említik; az anti fogyasztása
a depresszánsok nagyjából megduplázódtak a liberticid egészségügyi intézkedések óta
mint speciális konzultációk vagy telefonos segítségnyújtás. A
Az egyetemek január végéig tervezett bezárása szintén katasztrófa
nemcsak tanításra - a tüntetés most a szemünk előtt van
hogy a virtuális nem a fizikai jelenlétet helyettesíti - hanem a pszichológiai többet
a hallgatók fele depressziós, néha súlyos.

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

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

járvány-for

V.DAR Oldal a19. 66

20. oldal

A kormányzás módjának választott félelem az emberek csodálkozásához vezet és
elmagyarázza, hogy a kormányok mennyire engedelmeskednek a nagy gyógyszerkészítményeknek a WHO-n keresztül
hónapok óta képesek önkényes intézkedéseket bevezetni, összeegyeztethetetlenek az egészgel
állampolgárok halmaza.

A legfrissebb példa a sífelvonók nyitásának tilalma.
ébké íkö kb d é k é bá k élkül

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


az egyébként nyitott síközpontokban, de éttermek és bárok nélkül.
A franciák eltiltják, hogy Svájcba vagy Ausztriába síeljenek, Franciaország pedig
mindig elutasította a határok bezárását szintén vicces, vagy stratégia
amelynek célja a mentális zavar és a kognitív disszonancia megteremtése.

Ez biztosan részben megmagyarázza a vendéglők helytelen elfogadását
nem megfelelő mértékek (távolság az asztalok között, miközben a RER nyitva marad, és a
utazók, mint a szardínia), és akik ma csodálkoznak, hogy bezárva vannak
brutálisan, amikor "bölcsek" voltak. A beadvány elfogadása igen
amelyek ösztönzik a hóhérokat és csak egyre több alávetettséghez vezetnek
erős. A nárcisztikus perverziók áldozatául esett házastársak tapasztalatait figyelmeztetni kellett volna
a különféle szakmák egyértelműen "rosszul bántak" a megfelelő értelemben, anélkül
egészségügyi indoklás. " 46

- Az igazolás az állampolgárok minden mozgására minden "felhatalmazott" okból
csak és meg nem jelenés esetén 135 eurós pénzbírságot szab ki: intézkedés
megalázó és infantilizáló.

- A cenzúrát és mindenféle akciót az ügyvezető végrehajtott annak érdekében
hírszerzés és az állampolgárok felügyeletének felgyorsítása: a szabadság megsértése
az emberi személy magánéletének kifejezése és megsértése. Végül egy törvényjavaslat
az átfogó biztonságról jelenleg a Parlament Háza tárgyal.

- Három 2020-1510, 2020-1511 és 2020-1512 december 2-i rendelet közzététele
2020. december 4-i Hivatalos Lapjában, ideértve a december 2-i 2020-1511
2020 a belső biztonsági kódexnek az adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról
személyes adatok : Ez a rendelet az egyének nyilvántartásba vételét engedélyezi47

Politikai "vélemények", filozófiai vagy vallási meggyőződés vagy a
unió. Ezek a rendeletek hozzáadják az "egészségügyi adatok benyújtásának lehetőségét is
egy bizonyos veszedelem feltárása ”. A titkosszolgálatok számára ez lesz
figyeljen a pszichológiai vagy pszichiátriai rendellenességekre vonatkozó adatokra
a hatályos törvények és rendeletek szerint megszerezték ”.

A területi hírszerzési tisztviselők immár képesek felsorolni
a „sportgyakorlatokra”, a „veszélyes állatok” tartására vonatkozó elemek
sőt, új elem, a "törékenység tényezőire" vonatkozó adatok, mint pl
„Családi, társadalmi és gazdasági tényezők” vagy „függőségek”.

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

__twitter_impression = igaz

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
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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


• Olyan módszerek, amelyek valószínűleg megváltoztatják a viselkedést és a módszert
tesztelje a hatóság alá tartozó egyének engedelmességének mértékét:

- Albert Biderman által leírt kényszer charta:

Dr. Edgard Schein már 1962-ben egy beszédében egyenesen leírta a módszertant
Washington DC-ben, és az egész országban elkülönített osztályokban lévő őrzőknek címezték: "  Gyártani
a viselkedés változásai, gyengíteni, aláásni vagy eltávolítani szükséges
támogatta a régi hozzáállást . Kívánom, hogy ne gondold tovább az agymosást
etikai és morális szempontból, inkább a viselkedés szándékos megváltoztatása szempontjából
ember által egy olyan csoport ember, akik szinte teljes mértékben ellenőrzik azt a környezetet, amelyben
a foglyok. [Ezeket a változásokat] izoláció, nélkülözés indukálhatja
érzékszervi, vezetőktől való elszakadás, kémkedés, az emberek megtévesztése azáltal, hogy őket teszik
aláírja a kijelentéseket, amelyeket aztán megmutatnak másoknak, olyan személyek elhelyezése, akiknek
az akaratot komolyabban aláásta több reformista egyén, megaláztatás, nélkülözés
az alvás, az engedelmesség és a félelem jutalma. "

Albert Biderman táblázata a bűnügyi kényszerről (az Amnesty International beszámolójában a kínzásokról ,
1983)  :48

 

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

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

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Stanley Milgram kísérletei a rend iránti engedelmesség szintjének mérésére
ellentétben az erkölcssel:

„Több mint fél évszázaddal ezelőtt egy fiatal szociálpszichológiai kutató az Egyesült Yale Egyetemen
United), akit a holokauszt szörnyűségei kísértenek, példátlan kísérlet ötlete támadt, hogy megpróbálja
megérteni azokat a pszichológiai mechanizmusokat, amelyek férfiak ezreit kínzásra és gyilkosságra késztették
még milliókat. A büntetés tanulási hatékonyságának tanulmányozásának ürügyén ő
felkérte a résztvevőket, hogy adják át (fiktív) áramütéseket egy harmadik félnek. A cél
a real az etikátlan rend iránti engedelmesség szintjének mérése.

Az eredmények, amelyeket 1963-ban tettek közzé a Journal of Abnormal and Social Psychology folyóiratban, megrendítették a közvéleményt
nyilvános: a résztvevők kétharmada ezt a kínzást követi el, amikor egy hatósági személyiség
kérés. Stanley Milgram neve járja a világot. Ezt követően a fiatal tudós rájön
Egy kísérletsorozatban az azonos típusú, amelynek eredményei azt mutatják, hogy, nyomása alatt
hatóság, az emberek többsége végrehajtja a parancsokat, még akkor is, ha értesülnek róla
bármikor kivonulhat az élményből, és tudja, hogy az áramütés
hogy a másiknak okozzák, komoly hatással lehet az egészségére.  "

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



g

=> Az állampolgárok integritását sújtó erőszakos támadás (testi, szellemi és szellemi támadás
erkölcsi) és támadás a Nemzet alapvető érdekei ellen.
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✓ Emberiség elleni bűncselekmények, Franciaország állampolgárai elleni bűncselekmények:

• Teljesen aránytalan válságkezelés és nem a gyakorlattal összhangban49

ezen a területen szokásos:

Valójában egy járvány esetén a szakértők rámutatnak, hogy el kell különíteni a
"Betegek" (nem a "pozitívak") és kezelésük. Különösen lehetséges
rekvirációs tornacsarnokok és az utasok ellenőrzése a repülőtereken.

A válság kezdetén azonban semmit sem vezettek be, az állampolgárokat nem kezelték,
a városi orvosok képtelenek voltak ellátni a betegeket.
Az állampolgároknak azt a tanácsot adták, hogy vegyék be a Doliprane-t és maradjanak otthonaikban a
a helyzet valóban romlik. Ebben az esetben csak a kapcsolatfelvétel maradt
kórházi vészhelyzetek. 50 51

A covid-19 betegek kezelését azonban már a legelején lehetséges volt
tünetek.

• A rendelkezésre álló anti-covid-19 kezelés betiltása a betegek jogainak megsértésével
és az előírási szabadság:

A járvány kezdetétől fogva a hidoxiklorokinon alapuló megelőző kezelés,
az azitromicint és a cinket Didier Raoult professzor, az OLAF igazgatója használta
a Marseille-i Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée fertőzés mikrobiológus,
a nemzetközi tudományos közösség által elismert kiváló kutató.

Természetesen a vírus tanulmányainak előrehaladtával a
Didier Raoult professzor további gondozási eljárásokat is végrehajtott.

Ennek a kezelésnek a bejelentése azonban valós állami botrányt okozott.
a hidroxi-klórokin alkalmazásával kapcsolatban:

- Csalárd, 2020. május 22-i publikáció a rangos orvosi folyóiratban
A Lancet

- A Discovery vizsgálat abbahagyása, amely bizonyította a kezelés hasznosságát,
- Az orvosoknak tilos a hidroxi-klorokin felírása.



 Az orvosoknak tilos a hidroxi klorokin felírása.
- Szisztematikus vita a mediaties orvosok kezeléséről, érdekes kapcsolatokkal

gyógyszerkészítményekkel a tévékészüléken és főleg
újságok és minden eszközzel, mindenkivel megpróbálják lejáratni Raoult professzort
média. Az amerikai szenátust a közelmúltban is meglepte ezek a támadások
Raoult professzor ellen . 52

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

az orvosok és a sebészek a legnagyobb gyalázkodást elkövetik-vala a gyanútlan-nyilvános /

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

ki-mintha hősöket bántalmazna / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Számos tudományos kutatás ismert azonban nemzetközileg
bizonyítsa az említett kezelés tagadhatatlan hasznosságát az első tünetektől kezdve . 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


Harvey Risch professzor, MD, PhD, az epidemiológia és a betegségek szakemberekrónikus
Yale and Yale School of Medicine), meghallgatta az Egyesült Államok Szenátusa
2020. november 19-e tanúskodik ( fordítás a 2. mellékletben) :54.

"  A hidroxi - klorokin korai felhasználásának tanulmányait 2005 - ben
magas kockázatú járóbetegek, mindannyian, és vannak ilyenek is
hét, jelentős előnyöket mutatott : 636 járóbeteg a brazíliai São Paulóban;
199 beteg a franciaországi Marseille-ben; 717 beteg nagy hálózatán keresztül
HMO Brazíliában; 226 beteg marseille-i nyugdíjas otthonokban; 1247 beteg
járóbetegek New Jersey-ben; 100 beteg tartós gondozó intézményekben
Andorrában (Franciaország és Spanyolország között); és 7892 beteg Arábiában
Arabia. Mindezek a vizsgálatok a járóbetegek korai kezelésére összpontosítanak
magas kockázatú, és mindegyikük kb
kórházi ápolás vagy haláleset. A szaúdi tanulmány nemzeti vizsgálat volt, és a
a hidroxi-klorokin és a cink mortalitásának ötszörös csökkenését mutatta

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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önmagában a cinkhez képest. Egyetlen halálos kimenetelű szívritmuszavarról sem számoltak be
a betegek ezrei között, a hidroxi-klorokinnak tulajdonítható. Ezek a tesztek
nem randomizált, de ellenőrzött publikációkat. (…)

Az elmúlt hat hónapot kormányzati politikával töltöttük
alaki követelmények és figyelmeztetések a korai járóbeteg-ellátás ellen
jelentős állami beruházások az oltásokba és új
drága kezelések még nem bizonyítottak és szinte semmilyen támogatást nem kapnak
olcsó, de hasznos gyógyszerek, és negyedmillió amerikai halt meg
ennek a rosszul kezelt megközelítésnek. Még ígéretes új oltásokkal is
gyakorlatilag nincs információ az idős betegek hatékonyságáról és
magas kockázatú, amelyben a légúti vírusok elleni vakcinák ismertek
alacsony hatékonyságuk miatt.

Mint már sokszor mondtam, a bizonyíték a
hidroxi-klorokin, amelyet korai stádiumban alkalmaznak ambuláns betegeknél
magas kockázatúak, rendkívül erősek, és káros hatásainak bizonyítéka mind meg van
szilárd is. Ez a bizonyíték egyértelműen meghaladja a bizonyítékokat
a remdesivir, a monoklonális antitestek vagy a bamlanivimab kockázata / előnye,
nehezen használható, amelyet az FDA jóváhagyott felhasználási engedélyek kiadására
vészhelyzet esetén, miközben megtagadta a vészhelyzeti használat engedélyezését
hidroxi-klórokin. Ez a kirívó kettős mérce a hidroxi-klorokin musthoz
azonnal le kell ütni, és sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedély iránti kérelmét kell benyújtania
jóváhagyott. Így indulunk el a kezelés útján
korai ambuláns ellátás és a halálozás jelentős csökkenése. "

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


A hatóságok ma is elutasítják Pf Raoult szélesebb körű használatát
hidroxi-klórokin (az ANSM 2020. október 23-i határozata) és a Sanofi kérte
az egészségügyi miniszternek a Plaquenil IHU-hoz történő ellátásáról szóló véleményéért
Méditerranée Infection, Marseille-ből, a feltételezett „második hullám” közepette.

Következésképpen a nemzetközi szintű tudományos ismeretek
az ügyvezető szándékosan akadályozta a rendelkezésre álló kezelések alkalmazását és
hatékony.

Mint ilyen, az Olasz Államtanács december 11-én kiadta a 7097/2020 sz. Rendeletet
2020-ig , amellyel visszaállítja a felírási szabadságot az ország orvosainak, akik55

mostantól hidroxi-klorokint tartalmazó kezelést adhat be
covid-19 vírussal kezelt betegeket.

 
Egyéb kezelések állnak rendelkezésre, és fontolóra vehették volna, de a kormány
nem hajlandó elismerni semmilyen kezelést, kivéve a Remdesivir-t (laboratórium
Gilead) ebben az Európai Bizottság által támogatott molekula, amelynek nincs
bizonyított hatékonyságot a rendkívül költséges covid-19 betegség ellen
ellentétben a hidroxi-klorokinnal (molekula, amely nyilvánosság elé került) . 56

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

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

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

Gilead laboratóriummal /
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A WHO maga tagadta meg a Remdesivir hasznosságát az ellene való küzdelemben
covid-19 betegség . Az egészségügyi miniszter nem adott ki nyilatkozatot ebben a témában.57

Az ivermektin szintén egy orvos, amelyet néhány orvos ajánl
Úgy tűnik, hogy a molekula jelentős előnyökkel jár a betegség kezelésében
covid-19 . 58

A COVID 19 koronavírus áldozatainak szövetsége a párizsi közigazgatási bírósághoz fordult
annak érdekében, hogy az ANSM-et ideiglenes felhasználási engedély kiadására kényszerítsék
ivermektin. Ez a francia laboratórium által elsajátított molekula az egyik leginkább
a koronavírus elleni összes „régi” molekula ígéretes. Arany,
az ANSM nem ösztönzi a használatát.

Az Artemisia annua vagy az artemisia afra növény, amely során nagyon jó eredményeket mutatott
Afrikában a malária elleni hatékonyságának meghatározása céljából végzett tanulmányról
(a gyógyszercégekkel való konfliktusok miatt) nem ajánlott 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
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Franciaországban a Nemzeti Gyógyszerbiztonsági Ügynökség ("ANSM") vagy az Akadémia
nemzeti orvoslás.

Az a tény, hogy az ilyen erőteljes bánásmódot hiteltelenítették azzal, hogy igénybe vették
sok szégyenteljes réteg, így megosztva az orvosokat és a közvéleményt
minden bizonnyal annak következménye volt, hogy lebeszélte más országokat az említett kezelés alkalmazásáról. 

Következésképpen Franciaországban és Franciaországban is meghaltak személyek
külföldön a diszkreditációs kampány miatt. Ebben az értelemben bűncselekmény
emberiség.

• A városi orvosok szabad mozgásának tilalma:

Valamennyi olyan betegnek, aki valószínűleg a covid-19 hordozója volt, bemutatni kellett
kórház és zaklatás célja, hogy lebeszélje őket az egyetlen jó kezelés felírásáról
ismert.

• Aktív eutanázia : 60

Ami az EPHAD - okban és egyes kórházakban élő időseket illeti
Rivotril, kerülendő gyógyszer, ha a beteg légzési elégtelenségben szenved, egy
a covid-19 betegség tünetei. Ezt a receptet a
a beteg, megbízható személy, család vagy barátok beleegyezése.

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

covid-19-betegek

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

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

Def.: Halálos anyagok szándékos beadása halálos szándékkal, a60

"az élet végén" szenvedő beteg, aki szeretett ember vagy a test döntése alapján vagy beleegyezése nélkül szeretne meghalni
orvosi.
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Legalább azitromicint lehetett volna felírni az életmentés érdekében.
A hidroxi-klorokint is fel lehetne írni jó eredménnyel . 61

Sok életet meg lehetett volna menteni, újra bűncselekményeket követtek el . 62 63

Hasznos megjegyezni, hogy Franciaországban az aktív eutanázia tilos (Clayes-Léonetti törvény
a 2016. február 2-i 2016-87. sz., új jogok létrehozásáról a betegek javára, és
emberek életük végén ). 64.

A közegészségügyi törvénykönyv R4127-38 . Cikke :

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
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"Az orvosnak utolsó pillanatig el kell kísérnie a haldoklót, gondoskodjon róla

megfelelő gondozással, és méri a véget érő élet minőségét, megőrzi
a beteg méltóságát és vigasztalja a körülötte lévőket.
Nincs joga szándékosan halált okozni ”.

• Passzív eutanázia beleegyezés nélkül : 65

A betegek válogatása a járvány csúcspontja során az előbbiek nem kapták meg a szükséges ellátást
mivel a válogatást különösen életkor szerint végezték (pl. Elzász régió). A
a kezeléseket nem hajtották végre, vagy felfüggesztették (Clayes-Léonetti törvény
a 2016. február 2-i 2016-87. sz., új jogok létrehozásáról a betegek javára, és
emberek életük végén).

Megjegyzés : Maga az eutanázia kifejezés vitatott a
covid-19, mivel egyesek úgy gondolják, hogy nem emberek voltak "
élet vége ”szigorúan véve. Akkor egyszerűen emberölés lenne.
Ezután meg kell különböztetni az egyes betegek klinikai képét
elhunyt.

• A kórházi beavatkozások törlése és a súlyos betegségek kezelésének elhalasztása
különösen:

Az állampolgárokat pszichológiailag arra kényszerítették, hogy felhagyjanak minden látogatással
kórházak, tekintettel a végrehajtó hatalomra és fenyegetésre.

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

marseille-ben élő nyugdíjas otthonok /

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

covid-19-a-abrege-les-szenvedések-des-gens-j-nek nevezett ca-l-eutanázia-méltatlan-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-idderly-residents-living-in-
nyugdíjasok-marseille-ben / 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.: Az élet fenntartásához szükséges kezelés elutasítása vagy abbahagyása.65
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Angliában elvégzett tanulmányok ezt be tudták mutatni, tekintettel a66

pszichológiai terror a kórházak látogatóinak számának jelentős csökkenése

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/
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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/


pszichológiai terror, a kórházak látogatóinak számának jelentős csökkenése
megfigyelt: A további halálozások akár 27,8% -át is nem a

Covid-19, de a befogadás, a pánik és a félelem hatásai által.

Például a szívroham és agyvérzés kezelése
40% -kal csökkent, mert sok beteg már nem mert elmenni
a kórház.

• Kórházi szolgáltatások bezárása:

Míg az ügyvezető kommunikációja arra utal, hogy a vírus az
rendkívül veszélyes a franciák egészségére, és hogy a lánchullámok igen
határozatlan időre szól: a Hôtel Dieu sürgősségi helyiségeinek bezárása
Párizs, a Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches bezárása / áthelyezése, amelyben
Pf Christian Perronne, a "Van-e olyan hiba, amelyet nem tettek meg" című könyv szerzője
nem elkötelezett? Covid-19: A képtelenség és az arrogancia szent egyesülése ”.

• Kórházi ágyak eltávolítása:

2018-ban, 2019-ben és 2020-ban: 2018 és 2019 között mintegy 8000 ágy, 2020-ban 2000 ágy
válság idején.

• Kórházak és magánklinikák megkeresésének megtagadása.

• Hamis RT- PCR SARS-CoV-2 tesztek kampánya, Ct-érték> 30:67 68

Jelentős mennyiségű hamis pozitív eredményt produkáló kampány, amely lehetővé teszi
a liberticid és halálos kimenetelű intézkedések, különösen a bezárások, a viselet helyett
kötelező maszk, karantén, színkódok, utazási tilalom, nyomkövetés,
társadalmi távolságok.

Az Európában és az Egyesült Államokban alkalmazott PCR-tesztek önmagukban nem alkalmasak diagnosztizálásra
a covid-19-nél.

"  A PCR feltalálójának, Karys Mullisnak (aki 2019 augusztusában halt meg) kezdettől fogva maga volt
figyelmeztetett, hogy ez nem önmagában végzett diagnosztikai vizsgálat. Ez a teszt gyakran hiányzik
specifitás, különösen akkor, ha csak egy markerre keres (a
vírus). És ez az egyetlen marker végül más genomjába kerülhet
vírusok, például más koronavírusok, amelyek a gyakori szezonális fertőzés forrása. Pallérozni
ez a sajátosság túl gyenge, a kínaiak többet keresnek. Érzékenység és
a specifitás nagymértékben függ az elvégzett amplifikációs ciklusok számától; mikor

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

a halálregisztrációk elemzése nem vesz részt a coronavirus vírusban19
technikai melléklet

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

«PCR: Polimeráz láncreakció»67

"  Ct: a vírusterhelés becslése"68
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ez a szám alacsony, a teszt specifikus, de nem túl érzékeny; de amikor a szám
az amplifikációs ciklusok száma nő és meghaladja a 30 értéket, a teszt nagyon érzékeny, de a
a specifitás meredeken csökken. Franciaországban, mint sok más országban, a
az amplifikációs szám meghaladja a 40-et, ami jelentős számú hamis értéket eredményez
pozitív .

És még akkor is, ha a teszt megfelelő, ez nem azt jelenti, hogy az illető beteg, hanem
csak hogy találkozott a vírussal (...) 

A globális COVID-19 diagnosztikai piac méretét 19,8 milliárdra becsülik
dollár 2020-ban, és várhatóan évente 3,1% -kal nő 2027-ig, ha a világ nem
nem ér véget gyorsan ennek a megtévesztésnek.

Franciaországban a PCR-vizsgálatok általánosítása, vény nélkül történő elvégzése és azok
A 100% -os díj több mint egymilliárd euróba került a társadalombiztosításba, anélkül
érezhető egészségügyi előny, éppen ellenkezőleg (általános szorongás, betegszabadság,
az osztályzárások, a depresszió, a pánik félelme a pozitívnak nyilvánított alany és családja iránt
és barátai). Kollektív hisztéria, amelyet nem lehet ellenőrizni. Nem lett volna ez a milliárd több
hasznos, ha az egészségügyi rendszerünk átalakításának szentelték volna?

Közvetett költségei sokkal magasabbak:

Egészségügyi költségek (a vizsgálatok járulékos áldozatai): sürgős betegek nem jelentkeznek
Covid19 jele sem látja, hogy gondozásuk késleltette a függőben lévő eredményeket
tesztet, amelyet a kórtanukhoz igazodó szolgálatba lépésükkor vetettek ki rájuk, anélkül, hogy
érvényes orvosi ok (a vizsgálatokat orvosilag csak akkor szabad feltüntetni, ha
Covid klinikai gyanúja miatt19). " 69

Egy kiváló elemzést doktor Pascal Sacré, altatóorvos, lélegeztető,70

aki egy intenzív osztályon dolgozik Belgiumban, és aki szintén szakértő
hipnózis, ebbe az irányba hív minket:

„ (…) Az RT-PCR technika ezen visszaélésszerű használatát a
egyes kormányok könyörtelen és szándékos stratégiája, amelyet támogat
tudományos tanácsokkal és a mainstream médiával igazolni
túlzott intézkedések , például számos alkotmányos jog megsértése,
a gazdaság pusztulása az aktív szektorok egész részének csődjével
a társadalom életében, az életkörülmények romlása nagyszámú polgár számára
szokásos, egy olyan járvány ürügyén, amely számos RT-PCR teszten alapul
pozitív, és nem sok valódi beteg esetében .

Bár igaz, hogy az orvostudományban szeretjük a tesztek sajátosságait és érzékenységét
magas a hamis pozitív és hamis negatívumok elkerülése érdekében, a COVID-19 betegség esetén,
az RT-PCR teszt ezen túlérzékenysége, amelyet az amplifikációs ciklusok száma okoz
használt fordulatok ellenünk.

Az RT-PCR teszt túl magas érzékenysége káros és félrevezet minket!



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

__twitter_impression = igaz

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Elválaszt minket az orvosi valóságtól, amelynek a valós klinikai állapoton kell alapulnia
a személy: beteg az ember, vannak-e tünetei? (…)

Az orvostudományban mindig az emberből indulunk ki: megvizsgáljuk, mi
gyűjtsék össze tüneteiket (panaszok-anamnézis) és objektív klinikai tüneteiket
(vizsgálat) és olyan klinikai reflexió alapján, amelyben a
tudományos ismeretek és tapasztalatok, feltételezéseket teszünk
diagnosztika.

Csak ezután írjuk fel a legmegfelelőbb vizsgálatokat, ezek alapján
ez a klinikai reflexió.

Folyamatosan összehasonlítjuk a vizsgálatok eredményeit a klinikai állapottal (tünetek és
jelei), aki döntéseinkben és kezeléseinkben minden mással szemben elsőbbséget élvez .
(…)

Így a Francia Nemzeti Referencia Központ (CNR), az akut fázisban
világjárvány, a becslések szerint a víruskiömlés csúcsa a
tünetek, körülbelül 10 8 (100 millió) vírusmennyiséggel
A SARS-CoV-2 vírusos RNS-kópia átlagosan (francia COVID-19 kohorsz adatok)
- változó időtartamú ürítés a felső légutakban (5 naptól egészen
több mint 5 hét).

Ez a 10 8 (100 millió) példány / μl szám nagyon alacsony Ct-nak felel meg.
A 32 Ct 10-15 másolat / μl-nek felel meg .
A 35 Ct körülbelül 1 példány / μl-nek felel meg .

Ct 35 felett lehetetlenné válik egy teljes vírusszekvencia izolálása és
kultúrába helyezni!

Franciaországban és a legtöbb országban továbbra is használjuk, ma is
Ct nagyobb, mint 35, sőt 40! (…)

A fontos szempontok összefoglalása:

a Az RT-PCR teszt laboratóriumi diagnosztikai módszer, amely rosszul alkalmazható a
klinikai gyógyszer.

a Ez egy bináris, kvalitatív diagnosztikai technika, amely megerősíti (pozitív teszt)
vagy sem (negatív teszt) egy elem jelenléte az elemzett közegben. Abban az esetben
SARS-CoV-2, az elem a vírusgenom töredéke, nem maga a vírus.
még.
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a Az orvostudományban még járványos vagy járványos helyzetben is veszélyes

helyezzen teszteket, vizsgákat, technikákat a klinikai értékelés fölé(tünetek, tünetek). Az ellenkezője garantálja a minőségi gyógyszert.

a Az RT-PCR teszt fő korlátozása (gyengesége) a pandémiás helyzetben
jelenlegi érzékenysége (hamis pozitív), ha nem választunk küszöbértéket
pozitív (Ct) adaptált. Ma a szakértők egy küszöbérték használatát javasolják
Maximum ct 30-nál .

a Ezt a Ct küszöbértéket a pozitív RT-PCR eredmény mellett kell megadni, hogy az orvos
tudja, hogyan kell értelmezni ezt a pozitív eredményt, különösen egy személynél
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tünetmentes, az elszigeteltség, karantén, trauma elkerülése érdekében
pszichológiai felesleges.

a A felhasznált Ct megemlítésén túl a laboratóriumoknak továbbra is garantálniuk kell a
SARS-CoV-2 detektáló készleteik sajátossága, figyelembe véve annak
a legújabb mutációk, és továbbra is három gént kell használniuk a genomban
primerként tanulmányozott vírus, vagy ha nem, említse meg . "

A Francia Mikrobiológiai Társaság 2020. szeptember 25-i értesítésével
Jérôme Salomon és Bernadette Worms asszony megbízásából szintén megosztották
ajánlásokat annak érdekében, hogy a küszöbértékeket a beteg klinikai képéhez igazítsák . . 71.

Florida állam az Egyesült Államokban több PCR-vizsgálat tanulmányozását kéri
Massachusetts, New York és Nevada államokban végzett értékelések . 72

„  1. A szakértők három adatkészletet állítottak össze a
Massachusetts, New York és Nevada államok, amelyek arra a következtetésre jutottak, hogy "
pozitív eredményt mutató emberek nem hordoztak vírust ”.

2. A New York-i állami laboratórium, a Wadworth Center elemezte az eredmények eredményeit
júliusi tesztjei az NYT kérésére: 794 pozitív teszt 40 Ct-val: „A-val
35 Ct-os határérték, ezeknek a PCR-teszteknek a fele már nem vehető figyelembe
pozitív ”- mondta az NYT. "És körülbelül 70% -uk már nem lenne pozitív
30 Ct-val. ”(…)

4. Az Amerikai Fertőző Betegségek Társaságának új tanulmánya szerint 25 évesen
amplifikációs ciklusok, a "pozitív" PCR-tesztek 70% -a nem "eset", mivel
vírus nem termeszthető, halott. És 35 ciklusnál: a pozitívumok 97% -a nem
klinikák . 73.

5. A PCR nem vizsgálja a betegségeket, hanem egy specifikus RNS mintát tesztel, és ez a gerinc
kulcs. Ha felmegy akár 25 amplifikációs ciklusra, a pozitív eredmények 70% -a
nem igazán "pozitívak" a kifejezés klinikai értelmében, mivel ez nem lehet
b í é d á "



betegítsen meg téged vagy mást. " 74

Legutóbbi ítélkezési gyakorlat: Egy portugál bíróság kimondta, hogy teljesen jogellenes
állampolgárt helyezzen karanténba egy megbízhatatlan PCR-teszt alapján . 75

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

Version-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.

hamis-hamis pozitív

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

megbízhatatlan / amp /

V.DAR Oldal a31 66

32. oldal

Ezt a közelmúltbeli és fontos döntést a lisszaboni fellebbviteli bíróság hozta meg
(Portugália) 2020. november 11 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- RT-PCR tesztek A szabadság megfosztása - Illegális fogva tartás - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Az Azori-szigetek regionális egészségügyi hatósága.

A Számvevőszék főbb pontjai a következők:

Az orvosi diagnózis olyan orvosi cselekedet, amelyben csak orvos rendelkezik jogi képesítéssel
vállalni, és amelyekért ez az orvos kizárólag és teljes mértékben felelős lesz. Bármi
más személy vagy intézmény, beleértve a kormányzati ügynökségeket vagy bíróságokat,
van ilyen tekintélye. Nem tartozik az Azori - szigeteki Regionális Egészségügyi Hatósághoz
nyilvánítson valakit betegnek vagy egészségügyi veszélynek. Ezt csak orvos tudja megtenni.
Rendelet vagy törvény senkit sem nyilváníthat betegnek vagy egészségre veszélyesnek
mint automatikus adminisztratív következmény, amely az a
laboratórium.

Ha azt a beteg előzetes orvosi megfigyelése nélkül, részvétel nélkül hajtják végre
az orvosok rendjével jóváhagyott orvos, aki felmérte volna a tüneteket és
szükségesnek ítélt vizsgálatokat, bármilyen diagnosztikai eljárást vagy bármilyen
a közegészségügyi éberség számos törvényt és rendeletet (többek között a következőket is megsért):
büntető törvénykönyv) és illegális orvosi gyakorlat bűncselekményének minősíthető
az a hipotézis, amikor az említett cselekedeteket egy megfosztott személy hajtja végre vagy diktálja
erre képes, vagyis olyan személy által, aki nem engedéllyel rendelkező orvos.

Az Azori-szigeteki Egészségügyi Hatóság emellett megsértette az Egyetemes Nyilatkozat 6. cikkét
a bioetikáról és az emberi jogokról, 2005. október 19 - én, egyhangúlag elfogadta
Az UNESCO tagállamai, mert nem bizonyította, hogy a hozzájárulás77 78

lí állí á ál l kö l f l ilá í á PCR l l k d ák

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


az említett állítás által megkövetelt felvilágosítást a PCR-rel teszteltek adták
akik panaszkodtak a rájuk elrendelt kényszerkarantén-intézkedésekre.

Nincs bizonyíték vagy akár utalás arra, hogy a kérdéses négy ember volt
Az orvos véleményét a vizsgálat előtt és után sem tették meg.

A fentiek elegendőek lennének a négy ember kényszerű karanténba helyezéséhez
mint illegális.
A bíróság azonban szükségesnek ítélte a következő preambulumbekezdések hozzáadását:

A jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján ez az RT-PCR teszt önmagában az
képtelen ésszerű kétséget kizáróan meghatározni, hogy a pozitivitás egyezik-e
valójában a SARS-CoV-2 vírus fertőzéséhez , több okból is, többek között
kettő elengedhetetlen: a teszt megbízhatósága az alkalmazott ciklusok számától függ; a
a teszt megbízhatósága a jelenlévő vírusterheléstől függ.

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy „ha egy személyt a PCR pozitívan tesztel
ha a 35 vagy annál nagyobb ciklus küszöbértéket alkalmazzák (mint a legtöbb esetben ez a szabály)
laboratóriumok Európában és az Egyesült Államokban), annak valószínűsége, hogy az említett személy
a fertőzött <3%, és annak valószínűsége, hogy az eredmény hamis pozitív, 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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A bíróság ezenkívül kijelenti, hogy a diagnosztikai vizsgálatokat értelmezni kell a
a betegség tényleges valószínűségének összefüggése a vizsgálat elvégzése előtt
önmagát, és kifejezi azon véleményét, hogy "a
Egyesült Királyság, a Covid 19 tesztek egyre nagyobb valószínűséggel térnek vissza
- hamis pozitív eredmények, amelyek jelentős következményekkel járnak az egyénekre, az egészségügyi rendszerre és
a társadalom. "

Összefoglalva:

Tekintettel a szakértők által a PCR-tesztek megbízhatóságával kapcsolatban megfogalmazott tudományos kétségekre,
- tekintettel a vizsgálatok analitikai paramétereire vonatkozó információk hiányára és
a fertőzés vagy a kockázat fennállását igazoló orvos diagnózis hiányában nincs
nem tudja megállapítani, hogy a karanténba helyezett állampolgárok valóban voltak-e
a SARS-CoV-2 vírus hordozói.

Az emberiség elleni bűncselekmények eljárása a

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


Az emberiség elleni bűncselekmények eljárása a
Nürnberg Németországban jelenleg folyamatban van a "2007. Évi járvány miatt"

PCR-tesztek ”, és kiterjeszthető más országokra is (Dr. Reiner Fuellmich, ügyvéd a bárban
Berlinből és Kaliforniából, valamint a német Corona Nyomozó Bizottság tagja)- .79

Súlyos csalás, hamis ideológia és emberölés elleni bűncselekmény panasza
Az olasz kormány ellen szintén kilenc ügyész ellen fordultak
Szicília, a CODACONS Fogyasztói Egyesület és az Olasz Olasz Szövetség által
- a betegek jogai, a hamis PCR - vizsgálatok botrányának felfedezése után (lefordítás a
Melléklet ) . 80

• Jelentős számú öngyilkosság és depressziós betegségben szenvedő beteg:

Ez a növekedés, amely közvetlenül összefügg az elszigeteléssel és a megtett intézkedésekkel, az
jelenleg pszichiáterek figyelik meg . 81.

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

Emberiség elleni bűnök.pd f

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

tamponok-nem érvényesített-és-nélkül-diagnosztikai érték / 615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81.
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• A családon belüli erőszak robbanása:

A szenátus nőjogi küldöttsége meghallgatta Adrien Taquet urat,
Gyermekekért és családokért felelős államtitkár, 2020. november 26 .: riasztás 82

a gyermekek és serdülők elleni erőszak eseteinek drámai növekedése
a bezárás időszakaiban (ez a megfigyelés Franciaországban megegyezik a
társai más európai országokból). A gyermekek és serdülők eseteinek száma
a kórházi kezelés 50% -kal nőtt.

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


=> támadás az állampolgárok életében és magánéletében, emberölés, életveszély

mások, a veszélyben lévő személyek segítségének elmaradása, csoportos csalás. 

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

a gyermekkor és a családok

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. A TERRORIZMUS AKTUSAI: KÍSÉRLÉS A TELJESÍTMÉNYRE,
GYÁRTÁSI ANYAGOK, AMELYEK VESZÉLYET TESZNEK MÁSOKRA:

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


• A büntetőjogban alkalmazandó alapelvek a terrorcselekmények előkészítésekor:

A Büntető Törvénykönyv 421-2-6 . Cikke (Nemzet, állam és állam elleni bűncselekmények és vétségek)
nyilvános):

"  I. - Az egyik bűncselekmény elkövetésére való felkészülés terrorcselekménynek minősül
említett II., mivel az említett bűncselekmény előkészítése szándékosan van
az egyéni vállalkozással fennálló kapcsolat, amelynek célja a közrend súlyos megzavarása
megfélemlítés vagy terror által, és jellemzője:

1 ° Tárgyak birtoklásának, beszerzésének, beszerzésének vagy gyártásának megkísérlésének ténye vagy
anyagok, amelyek veszélyt jelenthetnek mások számára ;

2 ° És a következő lényeges tények egyike:

a) Gyűjtsön információkat az elvégzésére szolgáló helyekről vagy személyekről a
cselekedni ezeken a helyeken, vagy károsítani ezeket az embereket, vagy felügyeletet gyakorolni
ezek a helyek vagy emberek ;
(…)

c) Általában konzultáljon egy vagy több online nyilvános kommunikációs szolgáltatással, ill
- terrorista cselekmények elkövetését közvetlenül provokáló dokumentumokkal rendelkezik, vagy -
bocsánatkérés megtétele ;
(…)

II. - Az I. vonatkozik a következő bűncselekmények elkövetésének előkészítésére:

1 ° Vagy a 421-1 . Cikk 1 ° -ában említett terrorcselekmények egyike ; (…) ”.

• Az emberiség elleni bűncselekmények ügyében a büntetőjogban alkalmazandó elvek:

A büntető törvénykönyv 211-1 . Cikke (Emberiség elleni bűncselekmények - népirtás):

"Népirtásnak minősül a tény, a teljes pusztításra törekvő összehangolt terv végrehajtása során
vagy részben nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportból, vagy egy meghatározott csoportból
bármely más önkényes kritérium alapján elkövetni vagy elkövetni elkövetni, ellen
e csoport tagjai, az alábbi cselekmények egyike: 
- szándékos életkárosodás; 
- a testi vagy szellemi integritás súlyos sérülése; 
- a teljes vagy részleges pusztulást valószínűsítő létfeltételeknek való alávetés
a csoport; 
(…) 
- a gyermekek erőszakos átadása. 
A népirtást életfogytig tartó börtönnel büntetik. 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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312763
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312763
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312763
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418424%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006418424%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/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
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/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
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A 132-23. Cikknek a biztonsági időszakra vonatkozó első két bekezdése alkalmazandó a
cikkben előírt bűncselekmény ”.

A büntető törvénykönyv 212-1 . Cikke (Emberiség elleni bűncselekmények - népirtás):

"Emellett emberiség elleni bűncselekménynek minősül, és bűnügyi szabadságvesztéssel büntetendő.
örökkévalóság a következő cselekmények egyike, amelyet összehangolt terv végrehajtása során követtek el a
polgári lakosság csoportja széles körű vagy szisztematikus támadás során:

1 ° Önkéntes támadás az élet ellen ;
(…)
4 ° A lakosság deportálása vagy erőszakos áthelyezése;
5 ° Börtönbüntetés vagy a fizikai szabadság súlyos megfosztásának bármely más formája
a nemzetközi jog alapvető rendelkezéseinek megsértése;
6 ° kínzás;
(…)
11 ° Más hasonló jellegű embertelen cselekedetek, amelyek szándékosan okoznak nagyszerű eredményeket
testi vagy szellemi integritás szenvedése vagy súlyos sérülése.
A 132–23. Cikknek a biztonsági időszakra vonatkozó első két bekezdése alkalmazandó a következőkre:
cikkben előírt bűncselekmények ”.

• Az egészségügyi és a büntetőjogban alkalmazandó elvek:

A közegészségügyi törvénykönyv R4127-39. Cikke (Betegekkel szembeni kötelesség):

"Az orvosok nem ajánlhatják fel a betegeket vagy kíséretüket előnyösnek vagy
veszély nélkül orvoslás, illuzórikus vagy nem megfelelően tesztelt eljárás.

A sarlatanizmus bármilyen gyakorlata tilos ”.

A büntető törvénykönyv 223–1. Cikke (a személy veszélyeztetése):

„Közvetlenül kitéve másokat a halál vagy sérülés közvetlen kockázatának
a nyilvánvaló jogsértéssel feldarabolást vagy tartós fogyatékosságot okoz
tanácskozik egy meghatározott kötelezettség óvatosság vagy biztonsági törvény által előírt vagy
a szabályozás egyéves szabadságvesztéssel és 15 000 euró pénzbírsággal büntethető. "

A büntető törvénykönyv 223–8. Cikke (kísérlet az emberen):

"Az a tény, hogy az 1. pontban említett kutatást egy személynél elvégezték vagy elvégezték
vagy 2 ° cikkben említett klinikai vizsgálatraL. 1124-1 a kódex
a közegészségügyet anélkül, hogy megkapta volna az EU ingyenes, tájékozott és adott esetben írásbeli beleegyezését
az érintett személy, a szülői felügyeletet gyakorló személyek vagy gyám vagy más személyek, hatóságok
vagy a kutatási hozzájáruláshoz vagy annak engedélyezésére kijelölt szervek, a
a közegészségügyi törvénykönyv vagy az 536/2014 / EU rendelet 28-31. cikke alapján

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/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/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


Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i, a
kábítószert, három év börtönbüntetéssel és 45 000 euró pénzbírsággal sújtják.
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Ugyanezek a szankciók alkalmazandók akkor, amikor intervenciós kutatást végeznek
hogy a beleegyezést visszavonták.
Ugyanezek a szankciók alkalmazandók, ha nem intervenciós kutatásokat végeznek
amikor az illető ellenkezett. "

• A nemzetközi jogban alkalmazandó elvek:

- Nürnbergi kódex az elfogadható orvosi tapasztalatokról:

Nemzetközi kérdésekben az orvosi kísérletekre vonatkozó „Nürnbergi kódex”
elfogadható (a nürnbergi orvosok tárgyalásának ítélete - 1946. december - 1947. augusztus) .

Ez a lista a "Nürnbergi Kódex /
Nürnbergi kódex ”; politikai és orvosi körökben mint testület olvasta
a kísérletezőkre kötelező deontológiai előírások és erkölcsi maximumok . 83.

A nemzetközi büntető ítélkezési gyakorlatból a nürnbergi törvénykönyv tízes listát mutat be
kritériumok, ideértve a következőket ( 4. melléklet ):84.

1. Az emberi alany önkéntes hozzájárulása elengedhetetlen. Ez azt jelenti
az érintettnek jogképesnek kell lennie a hozzájáruláshoz; hogy be kell helyezni
a választott szabad hatalom gyakorlásának helyzete bármely erőelem beavatkozása nélkül,
- csalás, kényszerítés, megtévesztés, megtévesztés vagy a bűncselekmények egyéb formái
kényszer vagy kényszer  ; és tudással és megértéssel kell rendelkeznie
elegendő ahhoz, amit magában foglal, annak érdekében, hogy döntést tudjon hozni
megvilágítva. Ez az utolsó pont megköveteli, mielőtt elfogadja az alany pozitív döntését
a tapasztalat ismeretében megismertetik vele: az élmény jellege, időtartama és célja; a
a lebonyolítás módszerei és eszközei; minden kellemetlenség és kockázat
ésszerűen elképzelhető; és következményei az egészségére vagy személyére nézve,
ez történhet a kísérletben való részvétele következtében. A kötelezettség és
a beleegyezés minőségének értékeléséért felelősség minden olyan személyt terhel, aki
kezdeményezi, irányítja vagy kidolgozza a kísérletet. Kötelezettség és a
személyes felelősség, amelyet nem lehet büntetlenül átruházni.

2. A tapasztalatnak olyannak kell lennie, hogy a közösség érdekében hasznos eredményeket hozzon.
társadalomban, más módszerekkel vagy tanulmányi eszközökkel lehetetlen megszerezni, és nem véletlenszerű vagy
természeténél fogva felesleges.

3. A kísérletet úgy kell elvégezni, hogy minden szenvedés és
testi és szellemi károsodás, nem szükséges.



, g

4. Nem szabad kísérletet végezni, ha a priori okkal feltételezhető, hogy ahalál vagy rokkantsági sérülések következnek be  ; kivéve talán azokat az élményeket, ahol a
kísérleti orvosok is alanyként szolgálnak.

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

Philippe Amiel, François Vialla, A "nürnbergi kódex elveszett igazsága": A84.

„Nürnbergi kód” Franciaországban (1947-2007), Rev. dr. sanit. és szoc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. A vállalandó kockázatok szintje soha nem haladhatja meg a jelentőségét
humanitárius problémát tapasztalattal kell megoldani.

6. Intézkedéseket kell hozni és biztosítani kell az eszközöket az alany védelmére.
tapasztalat a sérülések, gyengeségek vagy halál esetleges eseteivel szemben.

A Nürnbergi Kódex ezen változatát a Nemzeti Konzultatív Etikai Bizottság használja
az új kezelések kipróbálásáról szóló, 1984. október 9 - i 2. véleményéhez csatolt támogatást és mellékletét
ember . 85

Ugyanazt a verziót használja forrás nélkül az Államtanács jelentése, amely előkészítette a program tartalmát
törvény („Huriet” törvény) és az 1994. évi bioetikai törvények . 86

- A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, amelyet New Yorkban fogadtak el, és amelyre nyitva áll
aláírása, megerősítése és csatlakozása a Közgyűlés által a 2200 A. számú határozatában
(XXI), 1966. december 16 (hatályba lép: 1976. március 23) : 87

7. cikk

„Senkit sem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek kitenni.
Különösen tilos egy személyt szabad beleegyezése nélkül alávetni a
orvosi vagy tudományos kísérlet. "

- A bioetika és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amelyet 2005. október 19-én fogadtak el
az UNESCO-tagállamok egyhangúlag : 88

3. Cikk - Emberi méltóság és emberi jogok

„1. Az emberi méltóságnak, emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak meg kell lenniük
teljes mértékben tiszteletben tartják.

2. Az egyén érdekeinek és jólétének elsőbbséget kell élveznie a tudomány kizárólagos érdekeivel szemben, ill
a társadalom. "

6 ikk h ájá lá

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


6. cikk - hozzájárulás

1. Prevenciós , diagnosztikai vagy terápiás jellegű orvosi beavatkozás nem lehet
végrehajtás csak az érintett személy előzetes, szabad és tájékozott beleegyezésével,
elegendő információ alapján. Adott esetben a beleegyezésnek kifejezettnek kell lennie, és a
az érintett bármikor és bármilyen okból visszavonhatja anélkül, hogy ezt eredményezné
nincs hátránya vagy előítélete.

2. A tudományos kutatást csak előzetes hozzájárulás nélkül szabad elvégezni.
kifejezett és tájékoztatott az érintett személyről. Az információnak elegendőnek kell lennie, a

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

Államtanács, Élettudományok. Az etikától a jogig, op. cit., p. 16786

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

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

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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érthető formában, és jelezze a hozzájárulás visszavonásának módját. A személy
az érintett bármikor és bármilyen okból anélkül visszavonhatja beleegyezését, hogy ez eredményt jelentene
számára nincs hátránya vagy előítélete. Ezen elv alól nem szabad kivételt tenni
hogy az államok által elfogadott etikai és jogi normákkal összhangban legyenek
- az ebben a nyilatkozatban, különösen a 27. cikkben meghatározott elvek és rendelkezések, és -
a nemzetközi emberi jogi jogszabályokkal.

3. Embercsoporton vagy közösségen végzett kutatás releváns eseteiben
Szükség lehet az érintett csoport vagy közösség törvényes képviselőinek beleegyezésére is
kérte. Mindenesetre a kollektív szerződés vagy a közösség vezetőjének beleegyezése ill
egy másik hatóság nem helyettesítheti az egyén tájékozott beleegyezését.

- Az emberi jogok és az emberi méltóság védelméről szóló egyezmény 2007 - ben
tekintettel a biológia és az orvostudomány alkalmazására: az emberi jogokról szóló egyezmény és
biomedicina, amelyet Oviedoban írtak alá 1997. április 4-én :89

«13. cikk
Beavatkozások az emberi genomra

Az emberi genom módosítására irányuló beavatkozás csak arra vállalkozhat
megelőző, diagnosztikai vagy terápiás okokból, és csak akkor, ha nem célja
hogy módosítást vezessenek be az utódok genomjába.  "

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#


• Alkalmazás a tényekre:

- A lakosság hozzájárulása az oltáshoz:

• Az egészségügyi hatóságok és a sajtóorgánumok vállalatba történő beavatkozásának egyértelmű megfigyelése
terrorizmus elleni küzdelem a lakosság ellen azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak beleegyezésükhöz
a megelőzően tervezett oltási politika, az alkalmazandó jogszabályok megsértésével.

Az ügyvezetõ és az európai intézmények szereznek szerelvényeket szerte a világon található
különösen a Pfizer-től, a Moderna-tól, a Pasteur-tól, a Sanofi-tól, hogy vakcinák dózisait kapjuk
A SARS-COV2, amelyet mindenképpen kötelezővé tesznek az egész lakosság számára, akár
akár legálisan, akár a félelem és a terror alkalmazásával.

• A HCQ / azitromicin (vagy egyéb) alapú kezelés szándékos betiltása
a génterápiás protokoll előnye:

Röviden felidézve a történelmet, a Sanofi, amely név alatt forgalmazza a hidroxi-klorokint
kérte a hidroxi-klorokin molekula anyag szerinti osztályozását
mérgező 2019 végén, így azt már nem szabadon értékesítik a gyógyszertárakban, amikor a vírus
A SARS-COV2 megjelenik a világon („2019-SA-0175” hivatkozási szám ) . 90

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

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

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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„  A Sanofi gyógyszeróriás nagyon gyorsan elindult egy oltóanyag felkutatásában
a Covid-19 ellen. Emlékeztetni kell arra, hogy a SARS-járvány idején a csoportnak már volt
munkát végzett a Sars-CoV-1 legyőzésére, de végül feladta
amikor a járvány véget ért . Jelenleg a Sanofi csoport vezet két oltási pályát
párhuzamosan  ”.91.

Mint ilyen, Dr. Alexandra Henrion-Caude genetikus, RNS-szakember és volt
Az INSERM kutatási igazgatója azt jelzi, hogy ezt a vírust valószínűleg emberek manipulálják
(a NEXUS magazin 2020. október 29-i interjúja ) : 92

"Ez a szekvencia jelen van a sars-cov2-ben, amelyet furin vágott a fehérjék közepén
a vírusos membránok (azaz az S1 és S2) már 2007. május 29-i szabadalmi oltalom alatt állnak93

(US 7 223 390 B2 számú szabadalmi leírás) Ez a szekvencia ideális helyen helyezkedik el, ahogy azt a
ezt a szabadalmat. "

A CNRS kíváncsi a SARS-COV2 eredetére is . 94.

Ezért az Országos Egészségbiztonsági Ügynökség 2019. október 8-án tájékoztatta az ANSES-t
gyógyszerek és egészségügyi termékek véleményezésére a javasolt rendelet felsorolásáról
hidroxi-klorokin a mérgező anyagok II. listáján.

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


Ezenkívül ennek a molekulának a használatát a városi orvosok számára tiltották, nem engedélyezték
kórházban előrehaladott covid-19 betegséggel, míg a protokoll által használt
Raoult professzort korán, az első tünetektől kezdve írták fel, így a kár nem következett be
nem irreverzibilisek (tüdőbetegség, halál).

Ezzel párhuzamosan a hadsereg nagy mennyiségben szerezte meg ezt a HCQ molekulát, amíg azt betiltották
recept a kórházakon kívül.

Az azóta visszavont Lancet-csalás után Olivier Véran miniszter betiltotta
a HCQ molekula felírása és az Orvosok Rendje e-maileket küldött az orvosoknak
városban annak érdekében, hogy elrendeljék, hogy ne írjanak elő HCQ-alapú kezelést.

A cél nem lehet más, mint annak biztosítása, hogy nincs kezelés a lakosság számára
rettegve elfogadja az oltást . 95

Ezért elengedhetetlen a félelem és a terror felbujtása, hogy az oltóanyag jól legyen
üdvözölte a lakosság, miközben a Covid-19 betegség nem öl többet, mint a klasszikus influenza, ha
betegeket kezelünk.

A maszk viselésének kötelezettsége felnőtteknek és 6 éves kortól gyermekeknek, valamint a
A polgárok "önkényes fogva tartása" a bezárások végrehajtása során, a nézeteltérés ellenére
még a WHO-tól is, célja annak az ötletnek a bevezetése, hogy addig, amíg oltást nem kaptak
injekcióval az élet nem tudja folytatni a pályáját.

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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A BVA Group, a viselkedéstudomány szakértője, amint arra fentebb emlékeztettünk, jelezte
már 2020 májusában az állampolgárok vágyakozást mutattak az oltás iránt
covid-19 . 96

Végül a WHO bejelentette az akaratnak megfelelő oltási tervet 2021 közepére
hogy a lakosságot legalább 2021 nyaráig korlátozza.

- Az európai hatóságok álláspontja:

Ezenkívül Ursula von der Leyen asszony, a Bizottság elnökének nyilatkozata
Az Európai Unió sajtótájékoztatóján, egy virtuális csúcstalálkozó végén, amely 29. csütörtökön gyűlt össze
2020 októberében a huszonhét brüsszeli állam azt sugallja, hogy minden európai állampolgár az lesz

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/


automatikusan oltják egyidejűleg:

„A második prioritás az oltások igazságos elosztásának biztosítása az államok között
tagok. Van egy jó újom. A tagállamok oltásokat egyformán kapnak
időben és ugyanolyan feltételek mellett, attól függően, hogy milyen arányban vannak az EU-ban a lakosság. "
„Az Európai Gyógyszerügynökség folyamatosan felülvizsgálja az újat
védőoltások. Ez azt jelenti, hogy az eredményeket a vállalatok lépésről lépésre mutatják be
gyógyszerek ”.

A szerződéses ügyekben a kompenzációs záradékokat az előzetes adásvételi szerződések tartalmazzák
országokkal írták alá.
Az Európai Bizottság 2020. augusztus 27-én megerősítette, hogy a laboratóriumokkal folytatott megbeszéléseken részt vesz
ez a tárgy. Ezért ezek a záradékok megvitatásra kerülnek annak érdekében, hogy "kompenzálják az EU által vállalt magas kockázatokat
laboratóriumok ". Ezért" az előzetes adásvételi szerződések előírják, hogy az EU tagállamai
kompenzálja a gyártókat bizonyos feltételek mellett felmerülő kötelezettségekért ".

Az egészségügyi vészhelyzet hangsúlyozza az államok gyengeségét, amelyek az oltásokat sine qua-nak tekintik
nem a "normális" élet folytatására.

Olyan helyzet, amelyben a laboratóriumok ki akarják használni az előnyeiket, és amelyek segítséget kérnek tőlük
és garanciák az esetleges jövőbeni követelésekre.
A Sanofi nyomást gyakorolt   a vezetőkre azzal, hogy készen állt arra, hogy az oltóanyagot elsődlegesen terjessze
Egyesült Államok.
Természetesen más laboratóriumok is működnek, köztük a Pfizer / BioNTech és a Moderna TX, Inc. (létrehozás)
2019. március, Bill & Melinda Gates Alapítvány, célja: az mRNS technológia megvalósíthatóságának felmérése
antitest-kombinációk leadása kiválasztott újszülöttekben alacsony erőforrás-beállítás mellett az
az újszülöttek szepszisének hatása ebben a veszélyeztetett populációban). 
Ez a két laboratórium jelzi az oltások rendelkezésre állását 2021 januárjától vagy akár 2020 decemberétől
míg a Sanofi 2021 nyarán jelenti be az elérhetőséget.

Megjelent a Független és Jótékony Tudományos Orvostudomány Nemzetközi Szövetsége
tájékoztató cikk a készülő oltási kampányról . 97

-  A tél végén elterjedt pletykák a
az mRNS vakcina kalandjának megkísérlését Európában nem igazán vették figyelembe,

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
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kötelező érvényű előírások védik az ellenőrizetlen kibocsátást illetően
géntechnológiával módosított szervezetek vagy GMO-k.

Azonban a nyárnak köszönhetően az Európai Parlament egy lefolytatott sürgősségi eljárásnak megfelelően
módosítás vagy vita nélkül engedélyezte az anti-Covid vakcinák gyártóit
A GMO-k eltekintenek a környezeti hatásoktól és a biológiai biztonságról szóló tanulmányok elnyerése érdekében

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/
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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 k eltekintenek a kö nye eti hatásoktól és a biológiai bi tonság ól s óló tanulmányok elnye ése é dekében
időt a termékeik gyártására, vegye figyelembe, hogy semmiféle tudományos tanácsadás nincs

nem igényelték ezt a kivételes engedélyt . 98

Ennek eredményeként hat egyesület, nevezetesen az AIMSIB, a Gyermekegészségügy Európája, Koordináció
Orvosi egészségügyi környezet, az oltásokkal kapcsolatos éberség európai fóruma, a Nemzeti Liga
az oltások szabadsága miatt a Terra SOS Tenible megsemmisítés iránti keresetet nyújtott be októberben
az Európai Unió Törvényszékével (EUB) annak törlése érdekében
2020/1043 sz. rendelet, többek között figyelembe véve, hogy "hasznos biztonságos oltást kell beszerezni
és nem veszélyes, összeegyeztethetetlen a sürgősséggel és az ellenőrzési intézkedések megszüntetésével
kockázat ”, és természetesen néhány hónapig nem várható válasz.

Megjegyezzük azonban, hogy ezt az eltérést elrendelő rendeletet a 4
ideiglenes , mindaddig, amíg a WHO a COVID-19-et pandémiának minősíti, vagy a Bizottság
Az Európai Unió elismeri a közegészségügyi vészhelyzetet, de
emlékezzünk arra, hogy a pandémiás kritérium már lefelé módosult, és hogy a "fogalom
veszélyhelyzet „népegészségügyi nem lehet meghatározni több homályosan, ezért
ez a veszélyes ideiglenes állapot azt mutatja, hogy sok évig vagy akár kitarthat
joggyakorlat az összes későbbi tényleges vagy állítólagos egészségügyi igényre vonatkozóan  ”.

- az Orvosrend rendi tanácsának álláspontja:

A Független és Jótékony Tudományos Orvostudomány Nemzetközi Szövetsége
a francia orvosok rendjének tanácsát is figyelmeztette a génterápiáról. itt van
az említett Szövetség válasza az Orvosok Rendjének Tanácsa által küldött e-mailre : 99

„(…) 2- Beszél velem a„ jogállamiságról, a szabad és felelősségteljes választásról az elutasításra
ellátás ” : Azt hiszem, elfelejtette a 2018-as epizódot, ahol a csecsemő oltása
tizenegy oltásra kötelezővé tették az egészségügyi szakemberek kollégiumának tanácsai ellen,
Nem érzem úgy, hogy a szülők szabadon választhatnának, hiszen te is
hallja. Ami az EHPAD-ben intézményesített lakosok szabad akaratát illeti
anti-Covid oltás egyértelmű és megfelelő információk után ... Fekete humor ez
vagy valóban meg van győződve arról, amit mond? Az adminisztráció nevet
csillagászati   szempontból, hogy lerövidítse ennek a fogságban élő népességnek az életét, és ismét tiltva van
bármilyen adatgyűjtés a súlyos, hosszú távú mellékhatásokról. Ki komolyan

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1043 RENDELETE (2020. július 15.)98

géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzése
módosítva vagy ilyen szervezetekből áll és koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgál
(COVID-19), valamint ezeknek a gyógyszereknek a kínálata
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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az influenza-Covid együttes oltás hatásait tanulmányozta idősekben? Ez egy
új III. szakasz rejtve, elméletileg teljesen tilos?

3- "Nincs igazán hatékony kezelés Covid ellen" : Ön álláspontja pártfogó,
iparellenes, tökéletesen összhangban van a kormánnyal, de attól fényévekre van
tudományos valóság az egész világon. Épp ellenkezőleg, rengeteg termék létezik
hatékony mind a megelőző, mind a gyógyító Covid ellen, az összes adatot közzéteszik:
D3-vitamin, HCQ, azitromicin, cink, artemisinin, ivermektin és ezen a napon még
a kvercetin-Vit. C-brómelain kombináció általában legalább egyenlő eredményt mutat
Pfizer vakcina, itt egy eredeti Lancet előnyomtatás a török   munkával kapcsolatban itt : https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Ezt el is olvashatja, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... mindig naprakész.

4- "A dokumentált eredmények a vakcina valódi hatékonyságát mutatják" : Az Ön állítása
az, bocsáss meg, teljesen rettentő tudományellenes, megalázó az ön számára
intézmény, olvassa el újra az AIMSIB utolsó két cikkét. (…) 100

Semmi, tudományos szempontból sem elfogadható semmi sehol sem jelent meg
mRNS-termékek, amelyek közül kettő készen áll a barnumban vagy az orvostudományban történő terjesztésre
vásártér . Összekevered az autentikus tudományt egy reklámfüzettel, az igazságosság nem fogja megérteni
a Rend soha nem volt képes megerősíteni egy ilyen leszámolást. Emlékeztetlek arra, hogy a Pfizer volt
2009-ben 2,3 milliárd dolláros bírságot hamis hirdetések és Ön miatt
vegye ennek a cégnek az értékesítési sávját készpénznek, nagyon sajnálom, de
sajnos kiszámítható volt, már az első e-mailtől számítottam rá, mert beszélésre kell késztetnünk
így.

5- "  Még akkor is, ha az oltóanyag nemrégiben történt, és a visszavonulási útmutató": Győződjön meg róla, hogy minden ügyvéd
a büntetők soha nem lesznek megelégedve egy ilyen büntetéssel, hogy elkerüljék a felelősséget
az oltók elsöprő ereje, amint az első hibajelenségek megjelennek
információk és a művészet megsértése. 39, amire gondosan kerülöd az idézést. A mai napig ezeket
az oltások nem új keletűek, mert még mindig nem léteznek, még forgalomba hozatali engedéllyel sem rendelkeznek
Európában, és a CNOM már támogatja őket, de kinek a parancsára? A következő lépés az
a tárgyalóteremben kerül megrendezésre, akkor az előtt meg kell védenie egy ilyen álláspontot
törvény emberei.
Nem vagyok túl optimista a jövőt illetően, az egészségügyi botrány nagyon gyorsan fel fog robbanni, mert a bíróknak van
az állam legmagasabb szintjén már elvégezték a nyomozást és a kutatásokat. Ban ben
sok bíró elméje, mint sok büntető a Covid-maszkok ügyében-
A HCQ-remdesivir-oltások az évszázad botránya lesznek, ezerszer nagyobb a vérénél
szennyezett.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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- Miért tekinthető a sars-cov2 vakcina olyan anyagnak, amely képes a
veszélyt jelent másokra?

- Szakértői feljegyzés készül a nagyközönség számára a GMO-technológiákat alkalmazó oltásokról
a Dr. Christian velúr, molekuláris genetikus, a University of Paris-Saclay elnöke, az
CRIIGEN Tudományos Tanács : 101

"A vírus genetikai anyagát (DNS vagy RNS) szállító vakcinák használata új
vagy nemrégiben. Géntechnológiával módosított vírusok vektorként történő használata, különösen a
génterápia vagy immunterápia céljából megmutatta, hogy a káros hatások
változatosak, nincsenek elsajátítva és komolyak lehetnek. Ha az immunterápia kísérletei vannak
viszonylag nemrégiben, a génterápia közel 35 éves kudarcai itt vannak
emlékeztessen minket. Ezeket a hibákat nagyrészt a gombóc keresésével magyarázhatjuk
a hatékonyság és / vagy a biológiai biztonság rovására . Egy ilyen megközelítés soha nem engedi meg
megfeleljen az ellátás elvárásainak és igényeinek.

De ugyanezek a vektorok oltáshoz való felhasználása még egyet vesz igénybe
dimenzió. Valójában a génterápia vagy az immunterápia nemcsak a
korlátozott számú, de súlyos betegek. Ezért nem
csak a lehetséges mellékhatások érintik kevés személyt, de a
egészségi állapotuk súlyossága és az egészségügyi vészhelyzet, amelybe kerülnek
kétségtelenül lehetővé teszi bizonyos kockázatvállalás elfogadását. Az oltások esetében mi
megelőzési folyamatban vagyunk. Ez tehát jelentős számú személyre vonatkozik
emberek, akiknek túlnyomó többsége jó egészségnek örvend (legalábbis a patológiát illetően
amelytől az oltás állítólag megvéd minket). Ellenőrizetlen mellékhatások jelentkeztek
ezért jelentős esés, különösen egy tömeges oltási kampányban, mint pl
mint amely a Covid-19 elleni harcot hivatott szolgálni. Ezek a csapadékok katasztrofálisak lehetnek
természetesen az egészség szempontjából, de a környezet szempontjából is (
példa új rekombináns vírusok szaporítására: lásd a IV.3.1. szakaszt). És a tény
hogy ez egy megelőző megközelítés nem teszi lehetővé a kockázatvállalást .

Ezért ezeknek az oltóanyagjelölteknek egészségügyi értékelést és
a vészhelyzettel összeegyeztethetetlen környezeti mélység, legyen az az eredmény
a döntéshozó és egészségügyi hatóságok vagy az ipar profitja nyomására
gyógyszerek a fedélzeten az oltóversenyen. 23-i keretes jegyzetében
2020. július a Covid-19, az Egészségügyi Főhatóság (HAS) elleni oltási stratégiáról
kijelenti: "A Covid-19 járvány összefüggésében a kihívást ezért a
rekordidő alatt a lehető leghatékonyabb és legbiztonságosabb oltás ”. Ez az állítás a
nonszensz és aberráció egy olyan hatóság részéről, mint az MTA . 102

A géntechnológiával módosított vírusvektorok vagy azok jellemzőivel kapcsolatos veszélyek
az értékelés részeként foglalkozni kell a lehetséges terjedéssel vagy terjedéssel
rendkívül korlátozó környezeti kockázatok.

Éppen ellenkezőleg, a legutóbbi 2020/1043 európai rendelet 2. és 3. cikke, amelyek szerint
GMO-kat tartalmazó vagy GMO-kat tartalmazó gyógyszerek bármely klinikai vizsgálata
és a Covid-19 kezelésének megelőzésére vagy megelőzésére szolgál

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/
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az egészség és a környezet megnyitja a kaput a legnagyobb lazaságra az értékelés és
teljesen ellentétes az elővigyázatosság elvével.

Ezenkívül ez a rendelet valójában megkérdőjelezi az alkalmazandó bezárási jogszabályokat
genetikailag módosított mikroorganizmusok és vírusok. Ez a rendelet meghatározza a 4-et
az elszigetelési szintek (1-től 4-ig azonosítva, az elzárás annál szigorúbb
hogy az ábra magasabb). A kórokozó vírusok kezelése elszigetelést igényel
minimum 2, nagyon gyakran 3 vagy akár 4. A 2020/1043 rendelet rendelkezései megnyitják a
- a nullától való bezárás még azelőtt, hogy bizonyítékot szolgáltattak volna az egészségbiztonságról, és -
a kérdéses géntechnológiával módosított vírusok környezeti hatása.

- Szakértői jelentés a nagyközönség számára az új anti-covid 19 oltásokról - mRNS vakcinák -
GMO vakcinák, 2020 decemberétől a következőképpen kötött:103.

"  Összegzésképpen elmondható, hogy az anti-COVID19 vakcinák piacra kerülése információt igényel
- átlátható, teljes és aktuális, amelyet még nem osztottak meg a nagyközönséggel, és -
ami különösen lehetővé teszi számára, hogy megértse a vakcinák vadonatúj osztályát,
kísérleti génvakcinák ”(az alábbi táblázat). Még akkor is, amikor Anglia elkezdte a
lakosságának oltása, és arról van szó, hogy Franciaországban, az
Az EHPAD-ek 2020 decemberének végéig ezen a feljegyzésen keresztül szerettük volna
rendelkezésre bocsátja a jelenlegi tudományos ismereteket, különösen az epigenetikában.

Ez a megjegyzés tükrözi tudásunk és megértésünk jelenlegi állapotát, célunkat
átlátható tájékoztatása a nagyközönség számára. Amint megadjuk az elemeket,
ez az anti-covid-19 oltási kampány "mRNS vakcinákkal" vagy "vakcinákkal
GMO ”egyértelműen megmutatja az oltottak genomjának módosítási képességét, valamint
leszármazottaik, és teljesen kiszámíthatatlan módon. Azonosíthatatlan összefüggésekben
az általános populációban a módosítás legalább epigenetikai szinten lehetséges,
vagy akár a kromoszómáinkba való beilleszkedéssel. A genom végleges átalakításának kockázata
Bizonyos sejtek mennyisége ezért nagyon is valóságos, anélkül, hogy bármilyen tudományos adat lehetővé tenné
hogy egyértelműen kizárja ezt a kockázatot, éppen ellenkezőleg.

A kísérleti gén mRNS vakcina esetében a beoltott alany módosul,
ami asszimilálható GMO-val, vagy inkább genetikailag módosított emberrel, mert az
átalakul egy vírusfehérje "előállítási eszközévé", a reakció kockázatával
autoimmun. Ezt a változást tévesen "átmenetinek" mutatják be. Azonban,
a módosítás átmeneti aspektusát a
MRNA vagy GMO, vagy genetikai hatása, vagy akár 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


Végül ezek a gén / epigenetikai módosítások a mi szintünkön történhetnek

a spermiumok, akárcsak a petesejtjeink, továbbterjedhetnek az utódokra. Ez
a kockázatról alapvető, széles és mélyreható etikai vita tárgyát kell képeznie.

Ez a jelentés kiemeli az ezen eszközökkel kapcsolatos tudományos ismeretek állását
alapvető etikai kérdések, különös tekintettel az egyezmény elveire
d'Oviedo, amelyet Franciaország 1997-ben írt alá, majd 2011. december 13-án megerősítette (…). "

Szakértői feljegyzés a nagyközönség számára az új anti-covid 19 vakcinákról - mRNS vakcinák - GMO vakcinákról,103.

2020 december - RITA szeminárium - PIIx - 2020 december francia ajkú orvosok és tudósok

V.DAR Oldal a45 66

46.   oldal

- Sok orvos, orvos és professzor aggodalma:

Ez a teljesen kísérleti vakcina (és amelyet pontosabban "génterápiának" minősítenénk,
a "vakcina" kifejezés valójában nem megfelelő) ezért hamarosan erőszakkal oltják be
figyelmen kívül hagyva a páciens jogát a kezelés szabad megválasztására és a törvény elveinek figyelmen kívül hagyását
nemzetközi.
Sok szakember kifejezi aggodalmát.

- Dr. Alexandra Henrion-Caude, genetikus, RNS szakember , egy csere során
a jövőbeli oltással kapcsolatban a következő pontosításokat nyújtotta (átírás
részlet a videointerjúból ) : 104

„A laboratóriumok jelenleg vészhelyzetben fejlesztenek ki oltást.
A leendő oltást új technológiával készítik el, amelyet soha nem használtak
korábban a gyártás megkönnyítése érdekében: ezek RNS vakcinák.

Az RNS egy olyan molekula, amely a vírus alapja, köztes állapot a molekula és a
fehérje, amely sok molekulát zavar.

Miután az RNS belépett egy sejtbe, lehetetlen megjósolni, hogy melyik
lépcsőzetes hatások lesznek, és jelenleg lehetetlen ezeket a hatásokat ellenőrizni.

Ez a SARS-CoV2 vakcina kísérleti vakcina. Az INSERM jelenleg 25 ezret keres
Az "önkéntesek" nem azt mondják, hogy "tengerimalacok" tesztelik ezt az oltást.

Egy év alatt soha nem készült vakcina, elvileg tíz-tizenöt évre van szükség
az előírásoknak megfelelő oltóanyag elérése.

Meg kell jegyezni, hogy oltóanyagot nem fejlesztettek ki, és nem is árusítottak ellene
SARS-CoV vagy MersCov, utóbbi sokkal halálosabb. "



Más felszólalók megerősítik a jövőbeli oltások / e jövőbeli terápia veszélyes potenciálját
gén:

- Odile Launay orvos, fertőző betegségek szakorvosa : " Két hónapos követési időszakot kértek

a vakcina káros hatásainak mediánja  ”(…) Ha a fertőző betegség szakembere nagyon rövid
az elsőbbségi védőoltást kapják azok, akiknek a kialakulásának a legnagyobb a kockázata
a betegség súlyos formája. " Ezért elfogadhatjuk, hogy vannak nemkívánatos hatások  ". 105

- Louis Fouché orvos, aneszteziológus-reanimatológus, figyelmeztetés a visszarúgás hiányára

és a "retrotranszpozon" kockázatát (amikor az RNS retró átírása történik), meghatározva, hogy
a genom reverz transzkripciós vírusokból áll . 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

infektológus-7800927507

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

reakciók-közösségi hálózatokon-morandini-átjárása után-ma-reggel-video.html
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- Jean-Daniel Lelièvre professzor, a Henri Kórház fertőző betegségek osztályának vezetője

Mondor in Créteil , oltási szakember : 107.

- Nem azért vagyok itt, hogy meggyőzzem, hanem azért, hogy elmagyarázzam. Ez az egyensúly kérdése
előny / kockázat, és jelenleg nincs minden elemünk a biztosításhoz
ezen vakcinák abszolút biztonságát. (…)

Ellen kell állnunk a kötelező oltásnak. (…) Először is mindenki szabadon beoltja magát
vagy nem. Ezután a kötelező oltás azt jelenti, hogy perspektíva van az oltásról, és biztosak vagyunk benne
hogy ez az oltás 100% -ban hatékony, hogy nincsenek mellékhatásai, hogy meglesz
megvéd és másokat is véd. Hiányzik mindez az elem, hogy azt mondhassuk, hogy muszáj
kötelező oltás. "

- Eric Caumes professzor, a pitiéi kórház fertőző betegségek osztályának vezetője
A párizsi Salpêtrière azt jelzi, hogy a kettővel kapcsolatban nincsenek toxicitási és hatékonysági vizsgálatok
oltások vannak folyamatban, de csak a laboratóriumok sajtóközleményei
gyógyszerek . Nem tehetjük kötelezővé az oltást. Ez egy új típusú108.

forradalmi oltóanyag, amely módosítja a DNS-t, és amelyet eddig soha nem használtak.

- Christian Perronne professzor, a Fertőző és a trópusi betegségek osztályának vezetője
A Garches Hospital (92) 2020. november 30-i nyílt levelében kijelentette, hogy:

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


„A legrosszabb , hogy az első„ oltások ”, amelyeket felajánlanak nekünk, nem oltások, hanem

génterápiás termékek. Injektálunk olyan nukleinsavakat, amelyek avíruskomponensek gyártása saját sejtjeink által. Abszolút nem ismerjük a
ennek az injekciónak a következményei, mert az első az emberekben. És ha a sejtek
néhány "beoltott" túl sok víruselemet termelt, reakciókat váltott ki
ellenőrizhetetlen a testünkben? Az első génterápiák az RNS lesznek, de ott
vannak projektek DNS-sel. Normál esetben sejtjeinkben az üzenet a DNS-től származik
az RNS-hez, de ennek fordítottja bizonyos körülmények között lehetséges, különösen a sejtjeink esetében
az emberi lények az idők hajnala óta tartalmaznak úgynevezett "endogén" retrovírusokat, amelyekbe integrálódnak
kromoszómáink DNS-e. Ezek a bennünk lakó "háziasított" retrovírusok
általában ártalmatlanok (ellentétben a HIV-vel, például az AIDS-retrovírusokkal), de mégis
képes egy enzimet, reverz transzkriptázt előállítani, amely képes visszaírásra,
RNS a DNS-hez. Így a testünktől idegen és injekcióval beadott RNS képes volt
kódolja a DNS-t, ugyanolyan idegenül, amely integrálódhat a kromoszómáinkba. ő
ezért fennáll a génjeink végleges átalakulásának valós kockázata. Van még lehetőség,
petesejtjeink vagy spermánk nukleinsavainak módosításával továbbítja
ezeket a genetikai változásokat a gyermekeinkre nézve. Emberek, akik ezeket népszerűsítik
A hamisan "vakcináknak" nevezett génterápiák varázsló tanítványai és beveszik őket
a francia és általánosabban a világ állampolgárai, a tengerimalacok esetében . Nem akarjuk
nem válnak olyanokká, mint a paradicsom vagy a kukorica transzgénikus GMO-i (élőlények
génmódosított). Az egyik gyógyszerészeti laboratórium vezetője
a gyártók néhány nappal ezelőtt azt mondták, hogy egyéni védőhatást remélnek,
de nem szabad túl sokat remélni a vírus átterjedésének, tehát a
a járvány dinamikája. Ez valójában egy álcázott beismerés, hogy nem oltóanyag. A
teljes.

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

oltások/

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108.
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- Jacques Cohen professzor, az immun-virológia orvostudományi professzora, jogi szakértő
amelyet a Semmítőszék hagyott jóvá , mondta egy december 4-én kelt interjúban
2020 :109.

„  A 150 vakcina sorozatából elsőként a RNS vakcinák állnak rendelkezésre
Moderna és Pfizer laboratóriumok: ezek a cégek nagyon gyorsan mentek, mert egy ilyen típusú vakcina
könnyen előállítható. De ez egy teljesen új megoldás. Akik az élen járnak, megteszik
nem feltétlenül tartják be teljes mértékben a játékszabályokat, és mindez végül néhányat vesz igénybe
kockázatokat. De az a benyomás, hogy az oltás a biztonságos megoldás, nagy veszélyt rejt magában
rohanjon az első oltásokra. (…)

A vezető RNS vakcinákon fennáll az eredménytelenség vagy a szövődmények kockázata .
Jelenleg nem tudjuk. Nincs bizonyíték toxicitásuk emberre, valamint
az antitestek időtartama és az általuk nyújtott védelem. A hatékonyság első kockázata
kollektív és egyéni szinten kell látni És akkor vannak más ritka kockázatok

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/


kollektív és egyéni szinten kell látni. És akkor vannak más ritka kockázatok
maga az oltás szövődményei.

Ami a lehetséges mellékhatások , emlékeztetni kell arra, hogy az RNS önmagában pro-
gyulladásos   : bizonyos betegségek kezelésében javasolták, ahol úgy működik
interferon induktor vagy egyéb vakcinák adjuvánsként. A főorvos a
Az Amerikai Egyesült Államokban élő Moderna óvintézkedéseket tett, hogy " nincs
garantáljuk, hogy oltásunk egyelőre képes lesz megállítani a járványt ” , de elmondjuk
hogy mindenképp szedni kell, mert enyhíti a betegséget vagy eltünteti benne
többen oltottak, mint be nem oltottak. (…)

Ennek a két vakcinának a vizsgálata során kritérium van annak megállapítására, hogy ki beteg vagy sem
betegeknél, ami csak klinikai. Ezek a laborok könnyebbek, lehetővé téve számukra
szaladj előre a peloton, kissé kevésbé terhelve a skrupulusokkal és az óvintézkedésekkel.
Az egyetlen dolog, ami biztos, a súlyos formák csökkenése az oltott csoportban.
A Moderna azt jelzi, hogy nem lehet tudni, hogy a védelem meddig tart, és azt sem, hogy ez az oltás-e
csökken vagy nem vírus keringés . Bármi legyen is az eset elméleti szinten, az egyetlen bíró lesz
klinikai és 4-5 hónap múlva, amikor a beoltott utánkövetés a laboratóriumi gyártótól átmegy
az egész orvosi közösségben, akkor rögzítjük a lehetséges mellékhatásokat. "
Egyéb oltási lehetőségek:

"  A kínai vakcina kétségtelenül biztonságosabb, mert a legtöbb bizonyított: ez az oltóanyag másolata
az antipolió az 1950-es évektől kezdve
exportálták. Eladnák nekünk, ha megkérdezzük őket…. Az oltásnak meg kell
kezdje például manapság nem messze Marokkó otthonától.
Franciaországban egy Valneva kkv is inaktivált teljes vírusoltást gyárt, de ezek is
az angolok, akik előírták a 60 millió adagot, és én nem hallottam a bejelentésekben
kormányzati hatóságok szerint Franciaországban piaci részesedésre számítottak ennek az oltóanyagnak, amely -
mindent vegyen, biztonságosabbnak tűnik számomra, mint a másik két Moderna és Pfizer, amelyet a
Francia kormány.
Van még egy Sanofi, amely egy másik nagy vállalattal, a GSK-val szövetkezett, hogy oltást és kapcsolódó MSD-t készítsen
az Institut-Pasteurban, amely kétségtelenül júniusban készen áll a világméretű terjesztésre: tudják
készítsen. Ez más folyamat, mint a vezető oltásoké. Ezeknek a laboratóriumoknak van
úgy döntött, hogy " nem sietősen tesszük ezt, nem tudjuk, hogyan kell csinálni, hanem megtartjuk
nagyon nagy piacok. Le fogjuk gyűrni termelési erőnket, akik futottak
túl gyorsan, ha nincsenek tökéletes eredményeik ”, és statisztikailag nem valószínű, hogy a
az első partik eredményei tökéletesek. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109.
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A kormány stratégiáját illetően:

„A politikusok számára, mivel a gazdasági helyzet vészes, az érvelés az
azt mondják: "nem nagyon ismerjük, ezért azokat vesszük, akik a csúcsra kerülnek." Előre foglalunk
sok adag oltás. A francia kormány kizárólag erre támaszkodott
ajánlja a 2 RNS oltást : a gall kakas minden petéjét ugyanabba a kosárba teszi. Nál nél
kevesebb 2021 júniusáig. ”(…)

Ami azt a valószínűséget illeti, hogy egy vakcina képes megállítani a járványt :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.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


Ami azt a valószínűséget illeti, hogy egy vakcina képes megállítani a járványt :

„Nem szabad elképzelni, hogy a vakcina mindezt 2021 első napjaiban megoldja. Inem is vagyok meggyőződve arról, hogy a vakcina, bármi is legyen, ilyen mértékű képes
potenciálisan kiváltó járvány ” .

- A Pfizer & BioNTech vakcinával kapcsolatban eddig ismert mellékhatások:

Kelt jelentésében december 10, 2020 , a Food and Drug Administration (FDA) listák110

a Pfizer & BioNTech vakcina lehetséges mellékhatásai:

- Guillain-Barré-szindróma
- Akut disszeminált encephalomyelitis
- Myélite keresztirányú
- Encephalitis / myelitis / encephalomyelitis /
- meningencefalitis / agyhártyagyulladás /
- Enkefalopátia
- görcsök / krízisek
- stroke
- Narkolepszia és kataplexia
- Anafilaxia
- Akut miokardiális infarktus
- Miokardit / perikardit
- Autoimmun betegség
- Halál
- vetélés
- Egyéb akut demyelinizáló betegségek
- Nem anafilaxiás allergiás reakciók
- Thrombocytopenia
- Disszeminált intravaszkuláris koaguláció
- Vénás tromboembólia
- Arthritis és arthralgia / ízületi fájdalom
- Kawasaki-betegség
- Multisystem gyulladásos szindróma gyermekeknél
- A vakcina által megerősített betegség 

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

halál / #
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- Az oktatási intézményekben élő gyermekek vagy diákok oltására vonatkozó különös pont:

Ami az Oktatási Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által történő lehetséges létesítést illeti
Egészségügy együtt, kötelező oltási kampány az iskolákban
és középiskolák, emlékeztetünk rá, hogy ezt a törvény nem engedélyezi, még inkább abban az esetben, ha a
törvényes képviselő nem adta beleegyezését. 
 
A törvénytervezetről az első olvasat során a szenátus előtt folytatott megbeszélések részeként
a bizalmi iskola 1481-es száma (a törvény kihirdette 2019. július 26-i 2019–791. számát),
kormány benyújtotta az 508. sz. módosítást, amely módosítja a törvényjavaslat 16111.

53. végleges szöveg)
 
"Az oktatási törvénykönyv L. 541-1. Cikkét két bekezdés egészíti ki a következőképpen:

A nemzeti oktatási orvosok diagnosztikai eljárásokat írhatnak elő, és mint a
megelőző, egészségügyi termékek. Rendelet rögzíti ezek felsorolását és vényköteles feltételeit
egészségügyi eljárások és termékek. Ezeket a törvényeket és termékeket a biztosítási alapok térítik meg
betegség a társadalombiztosítási törvény által előírt feltételek mellett.
"  A nemzeti oktatás ápolói adminisztrálhatják a diákokat vagy a hallgatókat
nem kötelező orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek. Kivételesen és a
sürgősségi protokollok alapján adhatnak be olyan gyógyszereket, amelyek
kötelező orvosi rendelvény. Rendelet határozza meg a program alkalmazási feltételeit
ezt a bekezdést, és megállapítja az orvosi rendelvényhez kötött és nem kötelező gyógyszerek listáját
- kötelező, hogy a nemzeti oktatás ápolói kezelhessék a tanulókat és
diákok. "

Az oktatási miniszter a Szenátusban 2019. május 17-én folytatott megbeszélésen igazolja
különösen ezt a módosítást a következőképpen, a módosítás állításának megismétlésével :  112

-  Jean-Michel Blanquer miniszter. Ennek a módosításnak kettős célja van.
Először is kiegészíti a 16b. Cikket, amelyet a bizottság vezetett be
szerkesztői javítások az orvosok által felírt vények keretrendszerének tisztázása érdekében
egyes egészségügyi eljárások és termékek nemzeti oktatása.
(…)
Az érintett cselekmények megelőző cselekmények vagy termékek lesznek, például mérleg
logopédiai vagy ortoptikus, vakcina , fogamzásgátlás. Egy rendelet meghatározza a listát.
(…)
A módosítás második bekezdésének célja az adminisztráció jogszerű biztosítása
diákoknak vagy hallgatóknak, a nemzeti oktatás ápolói által, nem gyógyszerekre
kötelező orvosi rendelvényhez kötött, amelynek listáját rendelet rögzíti.
Végzik, hacsak a gyermek orvosa vagy gondviselője másként nem jelzi ,
bizonyos gyógyszerek felügyelt beadása lehetővé teszi az osztályba való gyors visszatérést ill
lehetővé teszi a tanuló megkönnyebbülését, miközben az alkalmazkodó gondozásra vár.
(…)
Végül ez a bekezdés jogilag biztosítja az ápolónők általi adminisztrációt
keretében kötelező orvosi rendelvényhez kötött nemzeti gyógyszerek
protokollok, különös tekintettel a. által kidolgozott nemzeti gondozási és sürgősségi protokollra
Nemzeti Oktatási Minisztérium az Egészségügyi Minisztériummal.
Ezért ez a módosítás hasznosan biztosítja ezeket a fontos napi tevékenységeket
a hallgatók egészsége és oktatása, tiszteletben tartva az ezzel szembeni ellenkezés jogát
nyilván a gyermek törvényes képviselői . Ezért pragmatikus módosítás ”.

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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Az említett törvényjavaslat 16 ter. Cikkét, amely végül az 53. cikk lett , a Tanács cenzúrázta .
alkotmányos, 2019. július 25-i 2019-787 DC határozatával (13–15. bekezdés ) , as 113

alkotmányellenesnek tekinthető, mivel ez a cikk akkor még nem volt összefüggésben
közvetett módon, az eredetileg a
Az országgyűlés.

Ezért arra a következtetésre jutunk, hogy a nemzeti oktatási orvosok és nővérek nem
egyetlen esetben sem adnak be oltást legálisan a tanulóknak vagy hallgatóknak, függetlenül attól, hogy vannak - e vagy sem
törvényes gyámjának beleegyezése.

Semmilyen körülmények között nem végezhetnek orvosi tevékenységet, például PCR-teszteket a hallgatókon vagy
hallgatók, ellentétben azzal, amit egyes rektorátusok jeleznek postán
nemrég.

***

Ezért, amikor megpróbálja megszerezni az oltóanyag adagjait, amelyek valószínűleg a
veszélyt jelent a francia állampolgárokra nézve, és mindenki számára kötelezővé teszi őket, ha csak terror által is
és félelem, amikor az orvosi kezelések léteznek és elegendők a betegség gyógyításához
covid-19, az ügyvezető bűnös lehet terrorcselekményben és emberiség elleni bűncselekményben.
Az ügyvezető bűnös lehet a személy és mások egészségének veszélyeztetése miatt.

Az áldozatok kudarcért is kereshetik az oltóorvos hibáját
tájékoztatás, az Orvosi Etikai Kódex 39. cikkének megsértése és a cikkek alkalmazása
223-1. És 223-8.

***

KÖVETKEZTETÉS (I):

Ezek a cselekmények összességében szervezett bandában elkövetett terrorcselekményeknek minősülnek és
emberiség elleni bűncselekmény.

Ezeket a cselekményeket a büntető törvénykönyv elítéli, valamint a büntető törvénykönyv 422-6. Cikkében és a
A Btk. 213-1. És 213-3. Cikke, kivéve az egyes számlálásokra előírt büntetéseket
vádemelés (életfogytig tartó szabadságvesztés), a bűncselekmények elkövetésében bűnösök
a terrorizmus és az emberiség elleni bűncselekmények tulajdonát elkobozzák.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113
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II. A TERRORIZMUS APOLÓGIA A MÉDIA ÉS A TUDOMÁNYOSOKBÓL
ÉRDEKLŐDÉSEK KÖZÖTT

• Alkalmazandó elvek:

A büntető törvénykönyv 421-2-5 . Cikke :

"  Az a tény, közvetlenül provokáló terrorcselekmények vagy az ezzel
e cselekmények igazolását öt év börtönbüntetéssel és 75 000 euró pénzbüntetéssel büntetik.
A büntetéseket hét év szabadságvesztésre és 100 000 euró pénzbírságra emelik, amikor a
tényeket követtek el egy online nyilvános kommunikációs szolgáltatás segítségével.

Ha a cselekményeket az írott vagy audiovizuális sajtó vagy a
online nyilvános kommunikáció, az ezeket szabályozó törvények különös rendelkezései
vonatkoznak a felelős személyek meghatározására ”.

A közegészségügyi törvénykönyv R4113-110. Cikke :

A nyilvánosság tájékoztatása a szakemberek közötti közvetlen vagy közvetett kapcsolatok létezéséről
egészségügy, valamint az L. 4113-13. cikkben említett társaságok vagy létesítmények
egészségügyi termékeket előállító vagy üzemeltető társaságok és létesítmények
termékekkel foglalkozó tanácsadó szervezetek) készülnek az előadás alkalmával
akár szakember, akár írásban, ha az írott sajtónak szánt cikkről van szó
vagy az interneten, írásban vagy szóban, beszéde kezdetén, mikor
nyilvános esemény vagy a sajtó számára készített közlemény
audiovizuális.

A közegészségügyi törvénykönyv L4113-13. Cikke:

"Az orvosi szakmák tagjai, akik kapcsolatban állnak a vállalkozásokkal és a
egészségügyi termékeket előállító vagy üzemeltető létesítmények vagy egészségügyi szervezetek
ezekre a termékekre vonatkozó tanácsadásra van szükség ahhoz, hogy a linkeket mikor ismerjék meg
kifejezzék magukat az említett termékeken egy nyilvános esemény, egy tanítás során
egyetem, vagy továbbképzés vagy terápiás oktatás, a
írott vagy audiovizuális sajtó vagy bármilyen írásos vagy online kiadvány

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


írott vagy audiovizuális sajtó, vagy bármilyen írásos vagy online kiadvány.
E cikk alkalmazásának feltételeit az Államtanács rendelete rögzíti.

A fenti bekezdésben említett szabályok megsértése büntetéssel büntetendő.
az illetékes szakmai utasítás kimondja ". 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• Alkalmazás a tényekre:

A mainstream média fontos szerepet játszott a terror és a félelem terjesztésében az EU - n belül
Francia lakosság.
Így ösztönözték és együttműködtek a megtett akciókban és intézkedésekben. Lehet tartani őket
felelős . 114.

Orvosok és más tudósok, akik hozzájárultak a terrorhoz anélkül, hogy felfedték volna konfliktusaikat
a média (a gyógyszergyárak lobbistái) érdekei jogosan lehetnek
felelősnek tartották.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114.
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III. A Bántalmazás és a kínzás / KEZELÉS
EMBERI A GYERMEKEK FELÉ: A BŰNÖZÉS ELLEN
EMBERISÉG

• A büntetőjogban a fizikai erőszakos cselekményekre és / vagy
pszichológiai:

Fizikai erőszak:
A fizikai erőszak a gyermek elleni erőszak vagy erőszak alkalmazása,
olyan, hogy megsérül vagy valószínűleg megsérül: ütés, harapás, égés, mérgezés, drogozás vagy
ösztönözni kell a veszélyes anyagok (alkohol, dohány, kábítószerek stb.) fogyasztását, elfojtani , megfojtani,
rázás, lökdösés, fulladás ... A gyermekek elleni erőszaknak nem kell lennie
szokásos vagy ismételt módon a törvény hatálya alá tartozik

A gyermekek elleni erőszakot a törvény szigorúan bünteti.

A kérdéses egészségügyi intézkedéseket támogató közigazgatási hatóságok valószínűleg látják ezt
felelősségvállalás.

Mi a lo mondom 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


15 év alatti áldozat
15 évesnél fiatalabb kiskorú erőszakja (szokásos vagy elszigetelt), amelyet apja, az övé követett el
anyát, nagyszüleit vagy bármely felette hatalommal rendelkező személyt addig büntetnek, amíg:

• 30 év börtön, amikor az áldozat halálát eredményezték;
• 20 év börtön, amikor tartós fogyatékosságot eredményeztek;
• 10 év börtön és 150 000 euró pénzbírság, amikor súlyos sérüléseket okoznak;
• 5 év börtön és 75 000 euró bírság, ha a sérülések kevésbé súlyosak.

15 év feletti áldozat
15 évesnél idősebb kiskorú ellen elkövetett erőszak (szokásos vagy elszigetelt), amelyet apja vagy
az anyákat addig büntetik:

• 15 év börtön, amikor tartós fogyatékosságot eredményeztek;
• 5 év börtön és 75 000 euró pénzbírság, amikor súlyos sérüléseket okoznak;
• 3 év börtön és 45 000 euró bírság, ha a sérülések kevésbé súlyosak.

Pszichológiai erőszak:
A pszichológiai erőszak soha nem triviális, még inkább, ha az áldozat gyermek.
Az érzelmi és kapcsolati biztonság a gyermek alapvető szükségletei közé tartozik .

Amit a törvény mond
A büntető törvénykönyv az erőszak jellegétől függetlenül bünteti, és ugyanazokkal a büntetésekkel bünteti.
pszichológiai erőszakról van szó.

Az áldozatokra gyakorolt   következmények:
A bántalmazásnak mindig súlyos következményei vannak az áldozatul eső gyermekek számára.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115

V.DAR Oldal a54. 66

55. oldal

A helytelen bánásmód nem csak fizikai következményei: hegek vagy fájdalom, rendellenességek
érzékszervi, alvászavarok, kapacitásvesztés, tartós egészségromlás, fogyatékosság,
még a korai halál is. Valójában a bántalmazás hatása az agyra, a pszichológiára és az
a gyermekek fejlődését széles körben dokumentálják, a szakemberek odáig mennek, hogy beszéljenek róla
pszicho-trauma.

A visszaélés kapcsolati nehézségeket, haragot, szorongást vagy
még mindig szorongatva. Mindenesetre ez a stressz káros hatással lehet az egészségre:

• "Az agy fejlődésének zavara, különösen az információfeldolgozásban,
a figyelem, az érzelmek, a megismerés és a zavarok kockázatának növelése
viselkedés,

• a biológiai stresszkezelő rendszer megváltozott fejlesztése, kockázat generálása
fokozott szorongás, depresszió és kardiovaszkuláris problémák, valamint egyéb problémák
egészség felnőttkorban,

• az érzelmi és interperszonális nehézségek jelentős kockázata, beleértve a magas szintet is
negativitás, az impulzusok rossz ellenőrzése és a személyiségzavarok

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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alacsony motivációs, magabiztossági és önérvényesítő képességek,

• gyenge tanulási képességek és tanulmányi teljesítmény, ideértve a
a figyelem végrehajtásának és szabályozásának funkciói, alacsony IQ, nehéz olvasni
és alacsony iskolai végzettség. "

Minél fiatalabb a gyermek, annál jobban függ a környezetétől. Így hanyagság
az élet elején elkövetett, nagyon súlyos következményekkel járhat a
a gyermek.

• Az emberiség elleni bűncselekmények ügyében a büntetőjogban alkalmazandó elvek:

A büntető törvénykönyv 211-1 . Cikke (Emberiség elleni bűncselekmények - népirtás):

"Népirtásnak minősül a tény, a teljes pusztításra törekvő összehangolt terv végrehajtása során
vagy részben nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportból, vagy egy meghatározott csoportból
bármely más önkényes kritérium alapján elkövetni vagy elkövetni elkövetni, ellen
e csoport tagjai, az alábbi cselekmények egyike: 
- szándékos életkárosodás; 
- a testi vagy szellemi integritás súlyos sérülése; 
- a teljes vagy részleges pusztulást valószínűsítő létfeltételeknek való alávetés
a csoport; 
(…) 
- a gyermekek erőszakos átadása. 
A népirtást életfogytig tartó börtönnel büntetik. 
A 132-23. Cikknek a biztonsági időszakra vonatkozó első két bekezdése alkalmazandó a
cikkben előírt bűncselekmény ”.

A büntető törvénykönyv 212-1 . Cikke (Emberiség elleni bűncselekmények - népirtás):

"Emellett emberiség elleni bűncselekménynek minősül, és bűnügyi szabadságvesztéssel büntetendő.
örökkévalóság a következő cselekmények egyike, amelyet összehangolt terv végrehajtása során követtek el a
polgári lakosság csoportja széles körű vagy szisztematikus támadás során:
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1 ° Önkéntes támadás az élet ellen ;
(…)
4 ° A lakosság deportálása vagy erőszakos áthelyezése;
5 ° Börtönbüntetés vagy a fizikai szabadság súlyos megfosztásának bármely más formája
a nemzetközi jog alapvető rendelkezéseinek megsértése;
6 ° kínzás;
(…)
11 ° Más hasonló jellegű embertelen cselekedetek, amelyek szándékosan okoznak nagyszerű eredményeket
testi vagy szellemi integritás szenvedése vagy súlyos sérülése.
A 132–23. Cikknek a biztonsági időszakra vonatkozó első két bekezdése alkalmazandó a következőkre:

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/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/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/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/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


cikkben előírt bűncselekmények ”.

• A nemzetközi jogban alkalmazandó elvek:

Az emberi jogok és alapvető szabadságokról szóló egyezmény 3. cikke
(Róma, 1950. November 4., Valamint a 11. És 14. Jegyzőkönyv) megtiltja az államoknak a kínzások gyakorlását, ill
- a joghatóságuk alá tartozó személyeket embertelen bánásmód vagy büntetés alá vonják , vagy
megalázó. Ez az egyezmény azon kevés rendelkezéseinek egyike, amely nem tartalmazza
d'kivételek.

"3. cikk - A kínzás tilalma
Senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek kitenni. "

A 15. szakasz nem záradék. Lehetőséget ad a szerződő államoknak a következő esetekben:
kivételes körülmények között, korlátozottan és felügyelt módon térjenek el a
garantálni az egyezmény által védett bizonyos jogokat és szabadságokat.

A 15. cikk (2) bekezdése azonban bizonyos jogokat véd az eltérés alkalmazása ellen. Alapján
Ennek a rendelkezésnek a megfogalmazása szerint ezeket a jogokat garantálja: 2. cikk (élethez való jog), kivéve a
törvényes háborús cselekményekből eredő halál; 3. cikk (a kínzás és a tilalom tilalma)
kezelések); 4. cikk (1) bekezdés (a rabszolgaság és a kényszermunka tilalma); és a 7. cikk (nincs büntetés
törvény nélkül).

"15. cikk - Eltérés rendkívüli állapot esetén

1. Háború vagy más, a nemzet életét veszélyeztető nyilvános vészhelyzet esetén bármelyik
A Szerződő Fél intézkedéseket tehet a Szerződésben előírt kötelezettségektől eltérve
ezen egyezmény, amennyiben a helyzet ezt megköveteli, és azzal a feltétellel, hogy ezek
az intézkedések nincsenek ellentétben a törvényből eredő egyéb kötelezettségekkel
nemzetközi.

2 Az előző rendelkezés nem engedélyezi a 2. cikktől való eltérést, kivéve a
törvényes háborús cselekmények következtében bekövetkezett halál, valamint a 3. cikk, 4. cikk (1) bekezdés és 7. cikk.

(3) Bármely Magas Szerződő Fél, aki gyakorolja ezt az eltérési jogot, megtartja a Főtitkárt
az Európa Tanács teljes körű tájékoztatása a megtett intézkedésekről és azok indokairól
ihletett. A dátumról tájékoztatnia kell az Európa Tanács főtitkárát is
amelyekre ezek az intézkedések hatályukat vesztették, és az egyezmény rendelkezései
msgstr "teljes kérelem fogadása".
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Ezenkívül a Gyermekjogi Egyezményt elfogadta a
Az ENSZ 1989. november 20-án, Franciaország 1990. január 26-án írta alá . A Parlament által 116

1990. július 2-i törvény engedélyezte a megerősítést, amelyre augusztus 7-én került sor



1990. Az egyezmény 49. cikkével összhangban Franciaországban 6-án lépett hatályba
1990. szeptember.

• Amint arra a 2014. július 9-i 2014-088. Számú körlevél emlékeztetett a belső szabályzatokról
állami óvodák és általános iskolák tanszéktípusa (BO de l'Education
Nemzeti No. 28 július 10-2014) , a cikk az Egyezmény 28. jogairól szóló117.

a gyermek előírja, hogy:

"A részes államok megtesznek minden megfelelő intézkedést a fegyelem biztosítása érdekében
az iskolát a gyermek, mint lény méltóságával összeegyeztethető módon alkalmazzák
emberi és ezen egyezménnyel összhangban ”.

Következésképpen az iskola belső szabályzatában meg kell határozni, hogy „bármilyen testi fenyítés ill
a megalázó bánásmód szigorúan tilos ”.

A tanulókat meg kell védeni minden megalázó szóval vagy viselkedéssel szemben, és tiszteletben kell tartani őket
szingularitásuk. Ezenkívül részesülniük kell az erőszak elleni védelem garanciáiból
fizikai vagy erkölcsi (…) ".

• A Gyermekjogi Egyezmény 36. cikke kimondja:

"A részes államok védik a gyermeket a kizsákmányolás minden egyéb formájától, amely káros a
jólétének bármely aspektusa ”.

• A Gyermekjogi Egyezmény 37. cikke kimondja:

„A  részes államok biztosítják, hogy:
a - Egyetlen gyereket sem lehet kínzásnak , kegyetlen, embertelen vagy bántalmazni
megalázó ”(…).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint „A gyermekbántalmazás mindenre kiterjed
fizikai és / vagy érzelmi bántalmazás, szexuális bántalmazás, elhanyagolás vagy
- gondatlan bánásmód, kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás, amely tényleges kárt okoz, vagy -
a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának lehetősége a kontextusban
a felelősség, a bizalom vagy a hatalom kapcsolata . " 118

• Alkalmazás a tényekre:

A maszk viselésének kötelezettségét a gyermekekre az 1961. Évi 2020-1310 sz
- 2020. Október 29., Amely előírja az EU járványának kezeléséhez szükséges általános intézkedéseket
A COVID-19 az egészségi állapot vészhelyzetének részeként , valamint a 26-i egészségügyi jegyzőkönyvvel119

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

gyermek-bántalmazás

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
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2020 októberében a Nemzeti Oktatási Minisztérium által kiadott ajánlásokról és
Ifjúság.

Ez az intézkedés a gyermekek elleni bántalmazás és megalázás elkövetéséhez vezet
Franciaországból a következő okok miatt:

- A Francia Gyermekgyógyászati   Társaság 2020. augusztus 27-i sajtóközleményével megerősíti, hogy: 120

"  Tudásunk erről a vírusról sokat javult, még akkor is, ha továbbra is fennáll
bizonytalanságok. Ma már konszenzus alakult ki abban a tényben, hogy a gyermekek, és különösen a gyermekek
10 évnél fiatalabbak, nem járulnak hozzá jelentősen a COVID továbbításához19. A
A gyermekek vagy a felnőttek közötti átvitel nagyon ritka. Ez a felnőtt
amely ennek a fertőzésnek a leggyakoribb továbbítója. Az is nagyon
valószínű, hogy egy fertőző esetnek kitett gyermek kevésbé fertőződik meg, mint egy felnőtt:
különféle felmérések szerint a gyermekek fertőzési aránya sokkal alacsonyabb,
felnőtteknél megfigyelthez képest.
Végül emlékeztetni kell arra, hogy a gyermekek gyakran fertőzöttek is
tünetmentes.
A kórházi ápolásra szoruló gyermekkori fertőzések ritkák, ezek 1% -át teszik ki
a COVID19-hez kapcsolódó összes kórházi kezelés ”.

- A WHO és az UNICEF feltételezi a maszk 6 éves kortól történő bevezetését
több tényező (kumulatív feltételek ) : 121

Ezek a szervezetek valóban azt javasolják, hogy döntsenek a maszk használatáról
a 6–11 éves gyermekek a következő tényezőkön alapulnak:

• A nagy átviteli területen , ahol a gyermek lakóhelye
• A gyermek képessége a maszk helyes és biztonságos használatára.
• Hozzáférés a maszkokhoz, valamint a mosás vagy egyesek cseréjének lehetősége

összefüggések (például iskolák és gyermekgondozás)
• A megfelelő szülői felügyelet és az instrukciókat a gyermek a port és

a maszkok biztonságos eltávolítása
• A maszk viselésének lehetséges hatása a tanulásra és a fejlődésre

pszichoszociális, tanárokkal, szülőkkel / gondozókkal és / vagy szolgáltatókkal konzultálva
Egészség

• A gyermek sajátos összefüggései vagy interakciói más emberekkel
magas a súlyos betegség kialakulásának kockázata, például az időseknél
és más, már meglévő állapotokkal rendelkezők

- Sok szakértő szerint a maszk viselése a következőket eredményezi : 122

‣ szorongás és fóbia, pszichológiai zavar,
‣ Fejlődési zavar (kognitív zavarok), 
‣ Gyengült immunrendszer, 
‣ Az agy és a test egészének csökkent oxigénellátása, 

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

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


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

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

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Dermatológiai betegségek kialakulása, 
‣ A baktériumok, vírusok, gombák, staphylococcusok fokozott sebezhetősége

valószínűleg hibásan használt maszkok tartalmazzák,
‣ A stressz hormon fokozott jelenléte a vérben . 123.

A maszk viselésének kötelezettségén kívül az a tény is, hogy Franciaországban rákényszerítették a családokat
és elkülöníteni a gyermekeket rokonaiktól, azzal az ötlettel, hogy veszélyt jelentenek gyermekeikre
család és egy teljesen büntetőeljárás, amely súlyos pszichológiai következményekkel járhat.

KÖVETKEZTETÉS (III.) :

A büntető törvénykönyv által tiltott bántalmazás és megalázás cselekményei valóban elkövetettek
gyerekek Franciaországból.
Az emberiség elleni bűncselekménynek minősülő cselekmények, amelyek érintik a testi, szellemi és
a gyermekek erkölcsi és általánosságban jólétük iránt Franciaországban követtek el.

2020. december 3-án kiadott ideiglenes végzéssel (n ° 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), az Államtanács
úgy véli, hogy a hat évesnél idősebb gyermekek számára kötelezővé tett maszk viselése nem befolyásolja
a gyermekek érdekeit.

Ezt a döntést instrukció nélkül hozták meg, anélkül, hogy közölnék a szülők kéréseivel a
kormány, meghallgatás nélkül.

Az államtanács részéről:

„Ha a szülők azt állítják, hogy a maszk valószínűleg elősegíti a tanulási zavarokat,
ez a körülmény nem tekinthető úgy, hogy aránytalanul befolyásolja a
a gyermek, tekintettel annak végrehajtásának még mindig legutóbbi jellegére .

A kérelmekben megfogalmazzák azokat a kockázatokat, amelyeket a maszk viselése jelenthet a gyermek egészségére. A HCSP
megjegyzi a maga részéről, (..) hogy nincs igazi ellenjavallat a gyermekek maszkjának viselésére
három év alatt. Becslése szerint a hiperkapnia kockázata a maszk tartós viselésével jár
úgy tűnik, hogy nincsenek légzőszervi vagy neurológiai következményei, és ha,
súlyos légzési patológia, a maszkon keresztüli légzés megnövekedett munkája eredményezheti
kellemetlen érzés, egészségi állapotuk a Covid-19 súlyos formáinak teszi ki őket, maszk viselése pedig a
alapvető védelmi intézkedések.  "

***

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


Frissítve 2020. december 19-én

Nem reprodukálható vagy sugározható a
a szerző előzetes beleegyezése.

Én Virginie de Araujo-Recchia
Jogász 

Dr. Eugen Janzen, gyermekorvos: orvosi diagnózisokat végzett vérvizsgálatokkal123.

20.12.12).
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1. MELLÉKLET 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2. FÜGGELÉK

Harvey A. Risch, MD, PhD epidemiológiai professzor, Közegészségügyi Iskola
Yale

Szenátorok és kollégák: Köszönjük, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Mindannyian megértjük a betegséget
endemikus, amellyel szembe kell néznünk, hogy szembesülnünk kell vele és nem
rejtsd el abban a reményben, hogy eltűnik. Szeretném elmondani a véleményemet.

Ez év májusában azt tapasztaltam, hogy egy gyógyszerrel kapcsolatos vizsgálatok eredményei javasolják a kezelést
Covidot, a hidroxi-klorokin, eltorzította az, amit akkoriban jelentésnek gondoltam
lucskos. Dr. McCullough elmondta, hogyan halad a Covid-betegség fázisokban, ettől kezdve
florida pneumonia vírusreplikáció több szerv támadása révén. Replikáció
a vírus járóbeteg, de a tüdőgyulladás, amely megtölti a tüdőt a
az immunrendszer vendégszerető és életveszélyes lehet. Hallottunk is
mondják, hogy a betegség minden fázisának, minden kóros aspektusának meg kell lennie a saját kezelésének
amelyek a saját biológiai mechanizmusaira vonatkoznak. Szóval, őszintén szólva
csodálkozott azon, hogy a kórházi kezelésről szóló tanulmányokat a
járóbetegek, megsértve azt, amit az orvosi egyetemen tanultam a kezelés módjáról
a betegek.

Végre megértjük, miért az elmúlt fél évben a mi
kormányzati kutatások dollármilliárdokat fektettek be a
szabadalmaztatott gyógyszerek és drága oltások, de a járóbeteg-kezelésben szinte semmi
k i k áb l ő ál dé i k lé é N ól ó h hiá



korai szakaszában, az első válasz a pandémia kezelésére. Nem arról van szó, hogy hiányozna
gyógyszerjelölteket a tanulmányban, számos ígéretes ügynökünk volt. De én

úgy vélik, hogy a kórházi és a járóbeteg-betegségek korai összetévesztése lehetővé tette
arra a következtetésre jutottak, hogy a járóbeteg-betegség kezelését tanulmányozták és megállapították
hatástalan. Ez az illogikus előfeltétel arra késztetett, hogy megvizsgáljam a kezelések hatékonyságának bizonyítékait.
ambuláns.

Ismétlem: áttekintjük a magas ambuláns betegek korai kezelésének bizonyítékait
kórházi kezelés és a halálozás megelőzése érdekében. Ez minden. A kezelést belül kell elkezdeni
a tünetek megjelenését követő körülbelül öt nap. Idős betegek kezelése ill
krónikus betegségekben szenved, például cukorbetegség, elhízás, szívbetegség,
tüdőbetegség, vesebetegség, immunrendszeri betegség, a betegség túlélői
rák stb. Ezek azok az emberek, akik valószínűleg meghalnak Covidtól, és ezek azok, akiknek van
leginkább védelemre szorul. Igyekeztem megszerezni az összes vizsgálat jelentését
Gyógyszerek magas kockázatú járóbetegek korai kezelésére. Figyelem a
irodalom naponta. És amit találtam, az valóban figyelemre méltó. Amit megfigyeltem,
az, hogy a számos kábítószerről szóló pozitív jelentés ellenére minden tanulmány
egy gyógyszer, a hidroxi-klórokin kinevezése járványon, szerekkel vagy anélkül
jelentős előnyt mutatott a kórházi kezelés kockázatának csökkentésében
és a halandóság.

Ezek a vizsgálatok két fő típusra oszthatók. Az első egy randomizált, kontrollált vizsgálat
kettős vak, a második pedig nem randomizált, de még mindig kontrollált vizsgálat. Hallottad
különféle kormányzati személyek és tudósok azt mondják, hogy randomizált, kontrollált vizsgálatok
a legerősebb bizonyíték. Ezen emberek közül sokan ezt is mondták
A randomizált vizsgálatok az egyetlen megbízható bizonyíték. Van némi igazság ezekben
állítások, de sok a hazugság is. Tudjuk például, hogy a nagy
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A szívbetegségek kezelésére alkalmazott gyógyszerek többségét vizsgálatokkal hozták létre
nem randomizált. A koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket már korábban is széles körben alkalmazták
randomizált vizsgálatokat nem végeznek. Azitromicin, a leggyakrabban alkalmazott antibiotikum
gyermekeknél randomizált vizsgálatokkal nem állapították meg. Az az ötlet, hogy csak randomizált vizsgálatok
megbízható bizonyítékok nyújtása leegyszerűsített fogalom, amely elméletileg jól hangozhat, de a
A randomizált és nem randomizált vizsgálatok összehasonlítása valójában az volt
széles körben tanulmányozták az orvosi szakirodalomban. Járványügyi szakember vagyok, mert bár szeretem
biológiai elméletek, folyamatosan fejlesztem őket, hogy tanulmányozzam a természet működését, de
emberi empirikus adatokból tanuljuk meg, hogyan
valóban a természet.

És hatalmas mennyiségű empirikus adat áll rendelkezésünkre e kísérletek bizonyítására
randomizált és a megfelelő nem randomizált vizsgálatok ugyanazokat a válaszokat adják. Dr. Tom
Frieden, a CDC korábbi igazgatója hosszas esszét írt a New England Journal of
Az orvostudomány, amely azt mutatja, hogy a nem randomizált vizsgálatok eléggé eredményt adhatnak
meggyőző, különösen, ha gondosan elmagyarázzák az okokat
mely betegek kapták a gyógyszereket, és különösen, ha a körülmények olyanok
a randomizált vizsgálatokra való várakozás költsége jelentős betegségekkel és mortalitással jár
akiket ebben az évben láttunk. Dr. Frieden esszéje ugyan mérvadó, de nem
megfigyeléseihez csak pillanatképeket ad az empirikus bizonyítékokról. Az igazi bizonyíték
a Cochrane Library Consortium által végzett metaanalízisből származnak, a



Az orvosi kutatások eredményeinek szervezésére alakult brit nemzetközi szervezet
az egészségügyi beavatkozásokkal kapcsolatos, bizonyítékokon alapuló döntések megkönnyítése. A
Cochrane kutatói megvizsgálták, mi vonja maga után több tízezer összehasonlítást
randomizált vizsgálatok és nem randomizált társaik, és megállapították, hogy mindkét típus
tanulmányok gyakorlatilag azonos következtetésekre jutottak. Ez valódi bizonyíték arra, hogy a jó
a nem randomizált vizsgálatok ugyanolyan fontos bizonyítékokkal rendelkeznek, mint a vizsgálatok
véletlenszerűsített. Nagy mennyiségű következetes empirikus bizonyíték nem bizonyíték
hihető, de leegyszerűsítő feltételezések, függetlenül attól, hogy ki mondja őket.

Tehát mit tudtam meg a hidroxi-klorokin korai alkalmazásáról a betegeknél
magas kockázatú járóbetegek? Az első dolog az, hogy a hidroxi-klórokin rendkívül biztonságos.
A józan ész azt mondja, hogy egy olyan gyógyszer, amelyet 65 éve biztonságosan használnak több százan
emberek milliói világszerte több tízmilliárd adagban, anélkül, hogy felírnák őket
rutinszűrő elektrokardiogram, felnőtteknek, gyermekeknek, nőknek beadva
terhes és szoptató anyáknak biztonságosnak kell lenniük, ha a replikáció kezdeti szakaszában alkalmazzák őket
vírusos betegség, amely ebben a szakaszban hasonló a megfázáshoz vagy az influenzához. Valójában egy tanulmány
amelyet az Oxfordi Egyetem kutatói végeztek, 14 nagy adatbázisban mutatták be
rheumatoid arthritisben szenvedő idős betegek nemzetközi orvosi nyilvántartása, sz
szignifikáns különbséget figyeltek meg a betegek összes okozta mortalitásában
akik hidroxi-klorokint használtak vagy nem. Az oxfordi nyomozók is megvizsgálták
szívritmuszavarok és nem találtak növekedést a felhasználók számára
hidroxi-klorokin. Ezt a növekedést több mint 900 000 felhasználónál figyelték meg
hidroxi-klorokin. Ezt a kérdést részletesen tárgyalom a
az American Journal of Epidemiology májusban. Ma az FDA július 1-jét tette közzé honlapján
internetes figyelmeztetés a hidroxi-klorokin ambuláns betegeknél történő alkalmazásáról,
de később megbeszélhetjük; az FDA-nak nem volt szisztematikus bizonyítéka
járóbetegeket és tévesen extrapolálják a fekvőbetegektől a járóbetegekhez, aminek eredményeként
hogy korábban azt mondtam, hogy nem érvényes.

A hidroxi-klorokin korai alkalmazásának vizsgálata ambuláns betegeknél
nagy kockázatnak kitéve mindegyikük, és most már hét van, jelentős előnyöket mutatott:
636 járóbeteg a brazíliai São Paulóban; 199 beteg a franciaországi Marseille-ben; 717
betegek a brazíliai HMO-k nagy hálózatán keresztül; 226 beteg marseille-i nyugdíjas otthonokban;
1247 járóbeteg New Jersey-ben; 100 beteg tartós gondozó intézményekben
Andorrában (Franciaország és Spanyolország között); és 7892 beteg Szaúd-Arábiában. Ebből mind
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tanulmányok a magas kockázatú járóbetegek korai kezelésére összpontosítanak, és mindegyik kimutatta
körülbelül 50% -os vagy annál nagyobb csökkenés a kórházi ápolásban vagy a halálesetekben. A szaúdi tanulmány a
országos vizsgálatban, és a hidroxi-klorokin és a mortalitás ötszörös csökkenését mutatta
cink versus cink önmagában. Ezek közül egyetlen halálos kimenetelű szívritmuszavarról sem számoltak be
betegek ezrei, a hidroxi-klorokin tulajdoníthatóak. Ezek nem randomizált vizsgálatok, de
közzétett ellenőrzések.

Most már azt is tudjuk, hogy ennek minden járóbeteg randomizált, kontrollált vizsgálata
évek együtt statisztikailag szignifikáns hasznot mutatnak. Ez a hat tanulmány foglalkozott
általában sokkal fiatalabb betegeknél, akiknek csak egy része volt magas kockázatú,
így külön-külön is túl kevés kórházi ápolásuk vagy haláluk volt
statisztikailag szignifikáns. De mindannyian alacsonyabb kockázatokat javasoltak a használatával
hidroxi-klorokin, és amikor metaanalízissel együtt elemezték őket, például az én
kollégákkal és azt tapasztaltuk hogy ez az alacsonyabb kockázat statisztikailag szignifikáns volt



kollégákkal és azt tapasztaltuk, hogy ez az alacsonyabb kockázat statisztikailag szignifikáns volt
minden tanulmány.

Az elmúlt hat hónapot hivatalos kormányzati politikával és
figyelmeztetés a korai járóbeteg-kezelésre, jelentős beruházásokkal
kormány oltásokban és drága új kezelésekben, amelyekre még nem volt szükség
bebizonyosodott és szinte nem támogatja az olcsó, de hasznos gyógyszereket, és negyedmillió
Az amerikaiak meghaltak ebből a rosszul kezelt megközelítésből. Még ígéretes új oltásokkal is,
gyakorlatilag nincs információnk hatékonyságáról idős és magas életkorúak esetében
kockázat, amelyben a légzőszervi vírusok elleni oltások gyengén hatékonyak;
néhány hónapba telik, mire széles körben elérhetőek lesznek; és nem tudjuk
meddig tart az oltás elleni immunitás, vagy még akkor is, ha az oltások működni fognak
mutáns vírustörzsek, amelyek növekszenek. Mint már sokszor mondtam, a
bizonyíték a korai stádiumban alkalmazott hidroxi-klorokin előnyeiről a betegeknél
a magas kockázatú ambuláns ellátórendszerek rendkívül erősek, káros hatásainak bizonyítékai ugyanolyanok
szilárd. Ez a bizonyíték egyértelműen felülmúlja a kockázatokat / előnyöket
remdesivir, monoklonális antitestek vagy az FDA által nehezen használható bamlanivimab
sürgősségi felhasználásra engedélyezett, ugyanakkor megtagadta a felhasználási engedélyt
sürgősségi hidroxi-klórokin. Ennek a hidroxi-klór -quinnal szemben feltűnő kettős mércének meg kell felelnie
azonnal felborult, és sürgősségi felhasználási engedély iránti kérelmét jóváhagyta. Így
hogy elindulunk a korai járóbeteg-kezelés útján és csökkentjük
jelentős halálozás. Köszönöm.
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3. FÜGGELÉK

Koronavírus Szicíliában, hamis diagnózis. A kodakonok felmondják:
Msgstr "Nem validált minták diagnosztikai érték nélkül".

SICILY - A sajtóközlemény közvetlenül a Codacons-tól származik, és itt teljes terjedelmében közzétesszük-
alatt, amely néhány neves tudós által elutasított kérdésre világít rá
nemzetközi. "A Covid-19 minták nem validáltak, és nincs diagnosztikai értékük".

„A Covid-19 sürgősségi kiáltványok alapjául szolgáló adatok teljesen megbízhatatlanok lehetnek.
A Covid-19 diagnosztizálása 78 különböző tamponnal, amelyek egyikét sem validálták, értékelték és engedélyezték
előzetesen, és megbízhatatlanságát még az Európai Bizottság és az Intézet is igazolta
magasabb egészség.

Erről számoltak be a Codacons és az Olasz Betegjogi Szövetség - a 32
kilenc szicíliai ügyésznél (Palermo, Catania, Syracuse, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani és Messina), megfelelő vizsgálatot kérve a csalás bűncselekményei miatt,
súlyosbított csalás közpénzek megszerzése, hamis ideológia és emberölés miatt.

Dr. Fabio Franchi Medico, a virológia fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője, közös nyilatkozatával dr
Antonietta Gatti, a nanopatológia szakértője, Dr. Stefano Montanari gyógyszerész, kutató
tudós és nanopatológus, valamint prof. Stefano Scoglio, a Nobel-díjra jelölt kutatójelölt
of Medicine 2018, mind szakértőként, mind tudományos kutatóiként, hivatkozva a felhasználásra
úgynevezett Covid-19 tesztek (amelyek az ismert problémához kapcsolódó rendkívüli állapot jelenlegi irányításának középpontjában állnak
(Covid-19. cikk) megállapította, hogy a teszt eredményei teljesen megbízhatatlanok, és "továbbra is
tesztek segítségével adatokat nyerjen a szükségállapot kiáltványainak meghatározásához,
egyéni vagy kollektív karanténok, valamint korlátozások és bezárások bevezetése az iskoláktól a
vállalkozások és családok számára gyakorlatilag nincs tudományos alapja.

Különösen Stefano Scoglio professzor szerint, aki koordinálta a felmérést és elvégezte a tanulmányt, "a teszteket
A Covid-19 akár 95% -ban hamis pozitív eredményt produkál: a Felső Egészségügyi Intézet tanúsítja ".

Ez azt jelenti, hogy a mai napig nincs specifikus marker a vírusra, ezért nincs szabvány.
megbízható mintavétel lehetővé teszi.

Lényegében a Covid-19 tamponnak, garatnak vagy orrnak nincs diagnosztikai értéke.

Egy nagy vállalat rejtőzhet a magas (hamis) pozitív minták mögött
vendégszerető. Guido Bertolaso   volt polgári védelmi vezető szavai szerint a kórházak nem
nem nélkülözheti a Covid-ben szenvedő betegeket a kórházi kezelésre biztosított magas juttatások miatt.

Codacons Szicília és az AIDMA 32. cikke - a betegjogok olasz szövetsége - mondja Bertolaso   úr.
Carmelo Sardella a panasszal - ezért kérje a tamponok bizonyító erejű lefoglalását
A Covid-19 jelen van a területen, hogy megfelelő szakértelmet nyújtson a különböző tesztek elvégzésére
forgalomban, hogy ellenőrizzék a tampon eszköz érvényességét a SARS-
CoV-2, az illegálisan forgalomba hozott hamisított eszközök azonosítása, a tesztek igazolása
a rendeltetésszerű használatnak megfelelő módon használják, és hogy biztosítsák az összes többi feltétel teljesülését
a tesztek érvényessége ".

Newssicilia.it -   20.1.12020 (DeepL translation)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
tamponok-nem érvényesített-és-nélkül-diagnosztikai érték / 615489 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4. FÜGGELÉK

A „  nürnbergi kódex  ” egy lista a tíz foglalt kritériumoknak az ítéletet a tárgyalás
Nürnbergi orvosok (1946. december - 1947. augusztus)

1. Az emberi alany önkéntes hozzájárulása elengedhetetlen. Ez azt jelenti, hogy az a személy
az érintetteknek jogképesnek kell lenniük a hozzájáruláshoz; hogy gyakorlási helyzetbe kell hozni
szabadon választott hatalom, erő, csalás, kényszer,
megtévesztés, megtévesztés vagy egyéb kényszerítés vagy kényszerítés alattvaló formája; és hogy muszáj
elegendő ismerettel és megértéssel kell rendelkeznie, hogy ez mit jelent, tehát
megalapozott döntés meghozatala. Ez az utolsó pont megköveteli, hogy mielőtt elfogadja a
a kísérlet alanyának pozitív döntése, ismertté válik számára: a természet, az időtartam és a
tapasztalat; a végrehajtás módszerei és eszközei; minden kellemetlenség és kockázat
ésszerűen elvárható; és az egészségére vagy személyére gyakorolt   következményei, amelyek
történhet a kísérletben való részvétele következtében. A kötelezettség és a
A beleegyezés minőségének értékeléséért felelősség minden egyes személyre hárul
az élmény kezdeményezése, irányítása vagy működése. Ez kötelesség és felelősség
személyes, amelyet nem lehet büntetlenül átruházni;

2. A tapasztalatnak olyannak kell lennie, hogy jótékony eredményeket hozzon a társadalom érdekében,
más módszerekkel vagy vizsgálati eszközökkel lehetetlen megszerezni, és nem véletlenszerű vagy felesleges
természet ;

3. A kísérletet úgy kell elkészíteni, hogy az állatkísérletek eredményeire épüljön.
és a betegség vagy más vizsgált probléma természetes történetének ismerete, hogy az eredmények
várhatóan igazolja a kísérlet elvégzését;

4. A kísérletet úgy kell elvégezni, hogy minden szenvedés és ártalom elkerülhető legyen,
testi és szellemi, nem szükséges;

5. Nem szabad kísérletet végezni, ha a priori okkal feltételezhető, hogy a halál vagy
rokkantsági sérülések következnek be; kivéve talán azokat a kísérleteket, ahol az orvosok
kísérletezők alanyként is szolgálnak;

6. A vállalandó kockázat mértéke soha nem haladhatja meg az EU humanitárius jelentőségét
tapasztalattal megoldandó probléma;

7. Intézkedéseket kell hozni és biztosítani kell a tesztalany elleni védelmet
esetleges sérülések, gyengeségek vagy halál esetleges eseményei;

8. A kísérleteket csak tudományosan képzett emberek végezhetik. a legtöbb
Magas szintű szakmai hozzáértést kell követelni a tapasztalat során, mindazok számára
akik irányítják vagy részt vesznek benne;

9. A kísérlet során az emberi alanynak szabadon kell befejeznie a kísérletet.
ha elérte azt a fizikai vagy mentális állapotot, amelyben az élmény folytatása látszik számára



lehetetlen;

10. A kísérlet során a felelős tudósnak készen kell állnia arra, hogy félbeszakítsa
bármikor, ha elhitették vele - a jóhiszeműség, a
magas szintű és körültekintő ítélet, amelyet tőle követelnek - csak a tapasztalat folytatása
sérülést, fogyatékosságot vagy halált okozhat a tesztalany számára.
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