Guinea Pigs United - czy masowe szczepienia tworzą nowe szczepy?
Poniższy tekst to moje tłumaczenie artykułu, jaki pojawił się na www.beforeitsnews.com .
Ewentualne podkreślenia, wytłuszcznie są moje. Treść artykułu zdaje się wskazywać na istnienie
korelacji między szczepieniami „na Covid” a wzrostem przypadków zachorowań. Mówiąc innymi
słowy, artykuł zdaje się wskazywać na istnienie korelacji między szczepieniami, a wzrostem
zachorowań.
Czy tak jest? Nie jestem medykiem, nie jestm kompetentny, by to rozstrzygnąć, od tego są odważni,
obiektywni specjaliści, bo tacy też istnieją. Zdecydowanie natomiast nie interesują mnie opinie
prof. S. i jemu podobnym. Osobiście myślę, że taka korelacja może istnieć.
UK liderem szczepień… i tam zgłaszają nowego wirusa. No co za przypadek.
Tłumaczenie poniżej.
Niewiele krajów jest na tyle odważnych lub lekkomyślnych, aby przeprowadzić rozległy
eksperyment medyczny na całej swojej populacji i narazić na niebezpieczeństwo osoby bezbronne.
Należą do nich Wielka Brytania i Izrael.
8 grudnia 2020 Wielka Brytania była pierwszym krajem zachodnim, który zaczął „uodparniać
swoją ludność”. Dwa tygodnie później, zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem, Wielka
Brytania zrozumiała, że ma poważne kłopoty.
Covid-19, wirus, który miał zniknąć z naszego życia, zmutował się w coś innego. 19 grudnia
premier Boris Johnson przyznał, że brytyjscy naukowcy zidentyfikowali nowego mutanta Covid-19,
który jest „70% bardziej zdolny do przenoszenia” niż jego przodkowie. Wielka Brytania
wprowadziła ostrzejsze lokalne ograniczenia, ale mimo to, wraz z szeroko zakrojoną kampanią
szczepień, liczba przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów stale rosła. Ich codzienna
eskalacja rośnie wykładniczo.
Izrael rozpoczął kampanię masowych szczepień kilka dni po Wielkiej Brytanii. W ciągu następnych
dwu tygodni Izraelowi udało się zaszczepić prawie 20% swojej populacji. Izrael jest zdecydowanie
światowym zwycięzcą, jeśli chodzi o zawody masowych szczepień, ale kraj ten również ma duże
kłopoty. Podobnie jak Wielka Brytania, Izrael stoi w obliczu ogromnej fali Covid-19. Krajowy
system opieki zdrowotnej jest na skraju załamania i nieuniknionym pytaniem jest, czy te podobne
(jeśli nie identyczne) kryzysy zdrowotne są z nimi związane z szeroko zakrojoną kampanią szczepień
przeciwko COVID-19.
Dziś w największym izraelskim serwisie informacyjnym News12 izraelscy informatycy ujawnili, że
brytyjska mutacja wkrótce stanie się dominującym szczepem Covid-19 w Izraelu. Możesz się
zastanawiać, jak brytyjski mutant zdołał stworzyć Aliję (ER: odniesienie do Żydów „wracających”
do Izraela) i osiedlić się tak wygodnie w państwie żydowskim. Artykuł News 12 może odpowiedzieć
na pytanie:
„Przypadki w Izraelu nie rosną jednakowo: obserwuje się znaczne spowolnienie w (izraelskim)
sektorze arabskim, który w przeszłości był głównym obszarem niepokoju. Z drugiej strony
istnieje poważna epidemia w (żydowskim) sektorze ultraortodoksów. W tym tygodniu 1,3%
wszystkich ultraortodoksów wyszło zweryfikowanych, a tempo wzrostu przypadków u dzieci
(63%) w tym tygodniu było prawie dwa razy większe niż dorosłych. Wśród sektora
ultraortodoksyjnego nastąpił 16-krotny wzrost liczby zweryfikowanych osób w ciągu czterech
tygodni: jest to podwajanie co tydzień - ze 100 zweryfikowanych osób dziennie (na milion
osób) do 1600 zweryfikowanych osób, a wszystko w granicach miesiąc. Takie tempo wzrostu
nie jest widoczne podczas całej zarazy i prawdopodobnie jest przynajmniej częściowo

spowodowane przez brytyjskiego mutanta. Szacuje się, że brytyjski mutant stanowi około 20%
wszystkich zweryfikowanych ultraortodoksów ”.

Tu można unieść brwi. Dlaczego brytyjski zmutowany szczep rozprzestrzenił się tak szeroko wśród
ortodoksyjnych Żydów? Dlaczego nie rozprzestrzenia się tak szybko w populacji arabskiej?
Możemy tu natknąć się na bardzo istotną informację. Być może izraelscy Arabowie radzą sobie
lepiej na froncie Covid-19, ponieważ wielu z nich wydaje się niechętnie podchodzić do szczepionki.
W nagłówku Israeli Marker z 27 grudnia czytamy: „Powód do niepokoju: (izraelscy) Arabowie nie
przychodzą, aby się zaszczepić”. Marker wskazał, że obywatele żydowscy z całego Izraela
podróżują do arabskich wiosek i miast, aby otrzymać szczepionki, które zostały przeznaczone dla
Arabów. Według dyżurnego kierownika ośrodka szczepień w Nazarecie, 70-80% osób, które
przyjechały na szczepienie, było Żydami. Niektórzy pokonują w tym celu nawet 50 km.
Ale historia nie kończy się tutaj, 3 stycznia izraelski serwis informacyjny Walla poinformował, że
„ultraortodoksyjni prowadzą kampanię szczepień ludności”. Walla potwierdził, że „odsetek osób
zaszczepionych przeciwko koronie w społeczeństwie ultraortodoksyjnym jest wyższy niż reszta
populacji w każdym wieku”.
Nie wiem, dlaczego Izraelczycy zdecydowali się zostać królikami doświadczalnymi w tym
lekkomyślnym nienaukowym eksperymencie na ludzkim życiu. Jedną z opcji, której nie można
odrzucić, jest to, że Izrael po raz kolejny zmierza w kierunku wyborów i jest więcej niż
prawdopodobne, że przywódcy Izraela wierzyli, że kampania masowych szczepień może przełożyć
się na sukces wyborczy.

W obecnym stanie rzeczy trudno zaprzeczyć istnieniu korelacji między masowymi
szczepieniami a gwałtownym wzrostem liczby przypadków Covid-19 zarówno w
Izraelu, jak iw Wielkiej Brytanii. Trudno zaprzeczyć, że izraelscy Arabowie, którzy na
ogół unikają szczepionki, radzą sobie znacznie lepiej niż żydowscy ortodoksi, którzy
wydają się również wierzyć w Pfizer.
Oprócz rewelacji na temat brytyjskiego szczepu, dowiedzieliśmy się również o
południowoafrykańskim szczepie, który jest bardzo niebezpieczny i prawdopodobnie odporny na
obecne szczepionki. Niewiele badań potrzeba, aby dowiedzieć się, że Republika Południowej
Afryki, wraz z Brazylią i Wielką Brytanią, była od września poligonem doświadczalnym dla nowych
prób szczepionek. Nie jest już tajemnicą, że było to mniej więcej w tym samym czasie, gdy nowe
mutanty zostały odkryte przynajmniej w Wielkiej Brytanii.
Wskazuję tutaj na druzgocącą możliwość związku między masowymi szczepieniami a skokami
Covid-19. Nie mam kwalifikacji, aby wspierać lub wyjaśniać naukę, która może powodować tę
korelację. Moje fakty są poparte danymi, które są dostępne dla szerszej publiczności w głównych
serwisach informacyjnych. Nie jestem epidemiologiem ani wirusologiem i naprawdę mam nadzieję,
że osoby z odpowiednim przygotowaniem naukowym mogą obalić poruszone powyżej kwestie.
Czasami naprawdę chcę się mylić.
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