
Poważne oskarżenia austriackiej dziennikarki  w sprawie groźnych
                                       szczepionek na grypę

Obserwujemy ostatnio sporo przekazów medialnych dotyczących odmian grypy 
znanych jako  ptasia i świńska. Natknąłem się ostatnio na anglojęzyczne materiały , 
których obszerne fragmenty  tłumaczę i prezentuję poniżej. 

Materiały te dotyczą oskarżenia o bioterroryzm oraz wiążą się z coraz szerzej i 
głośniej komentowaną możliwością wprowadzenia przymusowych szczepień na 
dużą skalę. Nie jestem w stanie podać dowodów na zgodność tych materiałów z 
prawdą, są one jednak bardzo ciekawe, trudne do znalezienia w przekazach 
mediów głównego nurtu i moim zdaniem warto się z nimi zapoznać, jako że trudno 
zbudować sobie wyważoną opinię opierając się na dość jednostronnych 
informacjach podawanych przez media. Jeśli wpiszemy słowa Jane Burgermeister 
w wyszukiwarkę Google, otrzymamy dużą ilość odniesień zawierających informacje 
o których tu piszę.  

Materiały te pochodzą od austriackiej dziennikarki Jane Burgermeister, która pisała 
artykuły dla The British Medical Journal, The Scientist, Reuter's Health, The 
Guardian. Była korespondentką Renewable Energy World, z którego to stanowiska 
nagle zwolniono ją bezpośrednio po tym, jak złożyła w Wiedniu pozew sądowy o 
przestępstwo kryminalne przeciwko Światowej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization, WHO), firmie Baxter i innym.

W kwietniu 2009 r. Jane Burgermeister złożyła  w Wiedniu wspomniany pozew 
sądowy przeciwko różnym organizacjom, w tym Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) i  pewnym firmom farmaceutycznym, zarzucając im prowadzenie 
zorganizowanych działań mających na celu narażenie lub pozbawienie zdrowia i 
życia wielu ludzi, poprzez szczepionki zawierające   niebezpieczne domieszki. Pod 
adresem internetowym:   http://wakenews.net/html/jane_burgermeister.html 
oraz na witrynie autorki:  http://birdflu666.wordpress.com/2009/04/  można znaleźć 
dokładniejsze informacje  w języku angielskim na ten temat, a zamieszczony 
poniżej materiał odzwierciedla zamieszczone tam informacje. 

Poniższy tekst jest w całości oparty na informacjach zawartych na dwu 
powyższych witrynach. Nie dodaję własnych opinii, interpretacji (poza tymi 
które są nie do uniknięcia, związanymi ściśle z tłumaczeniem, które samo w 
sobie jest formą interpretacji) ani komentarzy. Wszelkie stwierdzenia 
pochodzą od Jane Burgermeister. 
 

W swoim pozwie Jane oskarża wspomniane instytucje o celowe wyprodukowanie 
minionej zimy i dystrybucję zatrutych szczepionek ptasiej grypy, celem wywołania 
pandemii i osiągnięcia z niej zysku. 
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Twierdzi ona, iż są powody, aby wierzyć, że firma farmaceutyczna Baxter jest 
elementem tajnego programu zajmującego się bronią biologiczną oraz że istnieją 
plany użycia ptasiej grypy, jako broni biologicznej, na ludzi. Jane Burgermeister 
twierdzi również, że dysponuje dowodami na to, iż wspomniana firma jest 
elementem większej całości, która należy do międzynarodowej grupy przestępczej. 
Według niej są dowody na to, że kontrolowany przez tę grupę rząd USA ma plany 
wypuszczenia w bliskiej przyszłości ptasiej grypy na swoją ludność. 

W swoim pozwie pisze ona, iż sądy austriackie w sytuacji gdy Austria jest 
sygnarariuszką  konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej  karania i 
zapobiegania ludobójstwu, prawo zobowiązuje ją do ścigania osób lub organizacji, 
gdy jest konkretny dowód, iż osoby te lub organizacje są zamieszane w planowanie 
ludobójstwa. Nawet, gdyby byli  to amerykańscy wyżsi urzędnicy. Twierdzi ona, że 
jest konieczne, aby sądy austriackie użyły prawa międzynarodowego do ochrony 
Austriaków i ludzi na całym świecie przed niebezpieczeństwem ptasiej grypy i 
innymi (niebezpieczeństwami), w tym związanymi z syndykatem zorganizowanej 
przestępczości. 

Jako dowód na udział firmy Baxter w tajnym międzynarodowym programie broni 
biologicznej, Jane  Burgermeister (w swoim pozwie) wymienia raporty, iż ptasia 
grypa została odtworzona w r. 1996 przez amerykańskich naukowców od broni 
biologicznej z wirusa hiszpańskiej grypy. Są dowody na to, iż słynna hiszpanka, 
która pochłonęła miliony ofiar w latach 1918 - 1919, zaczęła się po tym, jak 
zaszczepiono amerykańskich żołnierzy zatrutą szczepionką .

„Zgodnie z doniesieniem z Der Spiegel z dn. 05.10.2005 (US-Forscher beleben 
altes Killervirus von Marcus Becker/US researchers resurrect old killer virus) wirus 
ptasiej grypy został odtworzony przez Jeffrey'a k> Taubenberga z  Instytutu 
Patologii Sił Zbrojnych w Waszyngtonie przy użyciu tkanki płuc uzyskanej z ofiar 
hiszpańskiej grypy z lat 1918 - 1919, które dostarczyły genów wirusa”. 

Jane Burgemeister zauważa, iż  firma Baxter opatentowała wysoce niebezpieczną 
mutację wirusa, co trudno wytłumaczyć bez założenia, jeśliby firma ta robiła 
badania wirusa ptasiej grypy w kontekście zastosowań jako broni biologicznej. 

Autorka pozwu twierdzi dalej, że zanieczyszczony / zatruty (w oryginale - 
contaminated) materiał (biologiczny) wysłano następnie do 16 laboratoriów z 
fałszywymi lub niewłaściwymi opisami, co jest dowodem na to, że chodziło o 
oszukanie personelu zewnętrznych laboratoriów tak, aby ludzie ci myśleli, iż jest  to 
stosunkowo nieszkodliwy materiał, nie wymagający specjalnych środków 
ostrożności. Równało się to zwiększonemu ryzyku zarażenia i przeniesienia 
choroby na ludzi. Stwierdza ona też, że Baxter posiada instalacje do produkcji 
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dużej ilości szczepionki zanieczyszczonej / zatrutej ptasią grypą w krótkim czasie.  

W dalszej części swojego pozwu Jane Burgemeister wysuwa  następujące 
twierdzenia:

– W r. 2006 Baxter podpisał umowę z austriackim ministerstwem zdrowia na 
wyprodukowanie 16 milionów dawek szczepionki ptasiej grypy na wypadek 
pandemii (ministrem zdrowia była wówczas żona człowieka aresztowanego w 
związku z podejrzeniem o powiązania z brytyjskim wytwórcą broni)

– Austria ma "państwo w państwie" lub "tajną armię" pozwalającą Baxterowi (i 
Avir) działać mniej lub bardziej ponad prawem

– Osoby kierujące austriackimi mediami głównego nurtu "dają przykrywkę" 
przestępczemu syndykatowi

– Kiedykolwiek pewna liczba ludzi działa zgodnie by zrealizować przestępczy 
plan, a następnie zatrzeć ślad, takie działanie można nazwać 
przestępczością zorganizowaną 

– Ponieważ tak mało Austriaków wie, jak Baxter wytworzył i rozesłał 
pandemiczny materiał biologiczny tej zimy, będą oni bardziej chętni, aby 
zaszczepić siebie i swoje dzieci szczepionką dostarczoną przez Baxtera, 
milczenie mediów jest więc  koniecznym elementem przeprowadzenia 
przestępstwa

– Gdyby miliony Austriaków i Europejczyków zmarło z powodu pandemii lub 
zanieczyszczonej szczepionki, to ich majątki wpadłyby w ręce władz 
kontrolowanych przez zorganizowaną przestępczość, by następnie zostać 
łatwo przetransferowane w prywatne ręce    

– Istnieje  motyw rabunkowy (planów)  mordowania milionów ludzi za pomocą 
ptasiej grypy jako broni biologicznej

 koniec informacji opracowanych na podstawie informacji zawartej na dwu 
podanych powyżej witrynach

                                                                 ***

Pod innym adresem internetowym można znaleźć informacje dotyczące innej 
inicjatywy Jane Burgermeister: 
http://naturalnews.com/026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html
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Barbara Minton, dziennikarz, psycholog szkolny, wydawca powyższej witryny, 
podaje sporo szczegółów  dotyczących zarzutów z dn. 10.07.2009, z jakimi 
wystąpiła dziennikarz śledczy Jane Burgermeister do amerykańskiego FBI 
przeciwko: WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), UN (ONZ) i kilku  najwyższym 
rangą urzędnikom państwowym i pracownikom korporacyjnym tego kraju.

Poniżej prezentuję próbę streszczenia części materiału jaki można znaleźć pod 
powyższym adresem internetowym.  Nie gwarantuję pełnej bezbłędności, to w 
dużym stopniu język prawniczy, ale starałem się oddać treść. Wszelkie cudzysłowy 
pochodzą z oryginalnego tekstu.

                                                    *****
Zarzuty zawarte w oskarżeniu dotyczą bioterroryzmu i prób popełnienia masowego 
mordu. Jane Burgemeister  podjęła  także próbę uzyskania sądowego zakazu 
przymusowych masowych szczepień.  

W swoim oskarżeniu Jane Burgemeister prezentuje dowody aktów bioterroryzmu 
stanowiących pogwałcenie prawa USA, przez grupę międzynarodowych bankierów 
kontrolujących takie instytucje, jak Bank Rezerw Federalnych, WHO, ONZ, NATO. 
Celem tego bioterroryzmu ma być realizacja masowego ludobójstwa ludności USA 
poprzez użycie genetycznie zmodyfikowanego, z intencją spowodowania śmierci, 
wirusa grypy. Tu Jane Burgemeister prezentuje listę nazwisk  (znanych wielu 
ludziom na świecie) którzy są zamieszani w plany wyeliminowania populacji USA 
(dosłownie: to eliminate the population of the US...) i innych krajów dla zysku 
finansowego i politycznego.    

Jej oskarżenie opiera się na zarzucie, iż oskarżeni konspirowali (ze sobą nawzajem 
i z innymi), by opracować i uczestniczyć w końcowej fazie wprowadzania 
potajemnego międzynarodowego programu w którym udział brały firmy 
farmaceutyczne Baxter i Novartis. Program miał być zrealizowany dzięki użyciu 
metod inżynierii genetycznej, a następnie wypuszczeniu śmiertelnych czynników 
biologicznych, a konkretnie ptasiej i świńskiej grypy, w celu uzyskania pretekstu do 
wprowadzenia programu masowych przymusowych szczepień będących środkiem 
zaordynowania toksycznego czynnika biologicznego,  którego celem jest 
spowodowanie śmierci i zaszkodzenie zdrowiu ludziom w USA. Jest to wyraźne 
pogwałcenie Ustawy Antyterrorystycznej w zakresie broni biologicznych. 

Akta Jane Burgemeister ujawniają fakt przeprowadzenie testu w Czechach na 
fretkach, które pozdychały po zaordynowaniu im szczepionek przeznaczonych dla 
kandydatów na szczepienia. Nie wywołało to ani zainteresowania, ani dochodzenia 
ze strony WHO, Unii Europejskiej, czy też władz austriackich. Gdy 20 maja (2009 
r.) padło pytanie o tę sprawę w parlamencie austriackim, minister zdrowia 
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odpowiedział, iż sprawę potraktowano jako wykroczenie weterynaryjne i wysłano 
lekarza weterynarii na pobieżną kontrolę. 

Posiadane przez Jane Burgemeister dossier ujawnia, iż wypuszczenie wirusa było 
ważnym krokiem na drodze wywołania pandemii, która umożliwiłaby Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) ogłoszenie pandemii 6 - go stopnia. Ogłoszenie 6 - go 
stopnia, w świetle już gotowego prawa, pozwala na  przymusowe szczepienia w 
USA 

(Mój dopisek - pod adresem: 
http://wyborcza.pl/1,76842,6711949,WHO__Pandemia_grypy_A_H1N1.html 
znajduje się informacja, iż pandemia 6 -go stopnia została juz przez WHO 
ogłoszona). 

Oskarża ona "pandemiczny biznes świńskiej grypy" o to, że jest oparty na 
masowym kłamstwie, bo nie ma naturalnego wirusa, który stanowiłby zagrożenia 
dla ludzi. Prezentuje dowody, iż wirusy świńskiej i ptasiej grypy są faktycznie 
wytworem inżynierii genetycznej, sponsorowanej przez Światową Organizację 
Zdrowia,  inne agencje rządowe, i nie tylko. Świńska  grypa,  stwierdza Jane 
Burgemeister,  jest hybrydą składającą się z wirusa grypy świńskiej, ptasiej i 
ludzkiej - coś takiego może pochodzić tylko z laboratorium, według wielu 
ekspertów.

Stwierdzenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), iż świńska grypa się szerzy i 
należy ogłosić pandemię, ignoruje podstawowe przyczyny jej pojawienia się. 
Wirusy tej grypy wyprodukowano i wypuszczono bowiem  z pomocą WHO, i przede 
wszystkim mamy do czynienia ze wszechogarniającą odpowiedzialnością  WHO za 
pandemię. Ponadto symptomy świńskiej grypy są nie do odróżnienia od 
zwykłej grypy czy przeziębienia. "Świńska" grypa nie powoduje więcej 
zgonów niż normalna grypa (podkreślenie moje). Autorka zauważa, iż liczby 
(zgonów) dotyczące "świńskiej grypy" "nie trzymają się kupy". Brak jest jasności co 
do sposobu dokumentowania liczby "śmierci". 

Nie ma możliwości wystąpienia pandemii, dopóki nie zostaną wprowadzone 
masowe szczepienia  pod przykrywką ochrony populacji. Są uzasadnione powody 
aby wierzyć, że przymusowe szczepionki będą celowo domieszkowane czynnikami 
chorobotwórczymi zaprojektowanymi tak, aby powodować śmierć.   
 
Są dane o śmierci 21 bezdomnych w Polsce spowodowanych przez 
licencjonowaną szczepionkę przeciw ptasiej grypie latem 2008. (mój dopisek: w 
tłumaczonym materiale jest tylko informacja tak, jak podałem, jednak w internecie 
można znaleźć bardziej szczegółowe informacje np. pod adresem internetowym :
http://ochaby.blox/pl/2009/07/wymordowanie-w-Grudziadzu-21-bezdomnych-
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Polakow.html )

Jane Burgermeister twierdzi, że ten sam kompleks międzynarodowych firm 
farmaceutycznych i agencji rządowych, które stworzyły i wypuściły pandemiczny 
materiał, ustawił się w pozycji dogodnej do osiągania zysku z wywołania pandemii 
poprzez kontrakty na  dostarczanie szczepionek. Media kontrolowane przez grupę 
realizującą agendę (plan) "świńskiej grypy"  sieją dezinformację, by uśpić ludzi w 
USA tak, by brali oni tę niebezpieczną szczepionkę. 

Ludność USA odniesie poważne, nieodwracalne skutki zdrowotne, jeśli zmusi się ją 
do wzięcia tej  nie przetestowanej szczepionki.  W USA od r. 2008, jak twierdzi 
Jane Burgermeister, organizacje i osoby figurujące w jej oskarżeniu, 
zaimplementowały i / lub przyspieszyły regulacje prawne sformułowane tak, aby 
pozbawić obywateli USA ich  konstytucyjnych praw odmowy przyjęcia szczepionki. 
Powzięto decyzje kryminalizujące akt odmowy zaszczepienia się przeciwko 
wirusowi w razie pandemii. Narzucono także inne - przesadne, okrutne prawa jak 
np. uwięzienie i / lub kwarantanna w obozach FEMA (mój dopisek: organizacja w 
USA mająca przejąć władzę w kraju an wypadek stanu wyjątkowego). Ludzie 
poddani tym okrutnym prawom są też pozbawieni  możliwości żądania 
odszkodowania w przypadku   pogorszenia zdrowia  lub śmierci w wyniku 
wymuszonego szczepienia. Stanowi to pogwałcenie prawa, korupcję na szczeblu 
rządowym, nadużycie stanowisk jak również złamanie Konstytucji oraz Praw 
Człowieka. Poprzez dokonanie tych czynów,  pozwani przygotowali podłoże do 
przeprowadzenia masowego ludobójstwa. 

Używając "świńskiej grypy" jako pretekstu, pozwani zaplanowali wstępnie masowe 
morderstwo na amerykańskiej populacji za pomocą przymusowych szczepionek. 
Założyli rozległą sieć obozów koncentracyjnych (w oryginale: concentration camps) 
FEMA  i naznaczyli miejsca masowych grobów. Są zamieszani w opracowanie i 
wdrożenie planu przekazania władzy nad USA międzynarodowemu 
przestępczemu syndykatowi posługującemu się ONZ i Światową Organizacją 
Zdrowia jako fasadą dla związanej z nielegalnym wymuszaniem działalności o 
charakterze przestępczości zorganizowanej, z pogwałceniem prawa dotyczącego 
zdrady.  

Jane Burgermeister w dalszej części swojego oskarżenia twierdzi, iż kompleks firm 
farmaceutycznych składający się z Baxter, Novartis i Sanofi Aventis są częścią 
zagranicznego programu broni biologicznej finansowanego przez międzynarodowy 
syndykat przestępczy, przeznaczonego do przeprowadzenia masowych mordów w 
celu zredukowania ludności świata o ponad 5 miliardów ludzi w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat. Ich planem jest sianie terroru w celu usprawiedliwienia  zmuszenia 
ludzi do rezygnacji z ich praw, i wymuszenia masowych kwarantann w obozach 
FEMA. Domy, firmy i ziemia zabitych będą przejęte przez syndykat. 
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Poprzez eliminację ludności Ameryki Północnej elita międzynarodowa uzyskuje 
dostęp do bogactw naturalnych regionu, takich jak niewykorzystane tereny 
roponośne i woda. 
                                                      *****

Kompletne dossier Jane  Burgermeister zawiera 69 stron i prezentuje dowody 
oskarżenia, a w tym  (wymieniam tylko kilka, chętni do poznania całości znajdą 
szczegóły, w języku angielskim, na stronie internetowej o podanym  powyżej 
adresie):
 
- dowody manipulacji prawem w celu umożliwienia bezkarnego masowego mordu
- temat odporności i odszkodowań jako dowód zamiaru popełnienia przestępstwa
- dowód istnienia międzynarodowego syndykatu przestępczego
- rolę FDA w maskowaniu programu broni biologicznych
- dowód celowego uwolnienia wirusa "świńskiej grypy" w Meksyku
- dowód naukowy na sztuczne pochodzenie "świńskiej grypy"
        i inne

Udzielam zgody na rozpowszechnianie niniejszego tekstu.
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