Świńska grypa i kanadyjska matka zaniepokojona o przymusowe szczepienia dzieci
Jest coraz więcej informacji na temat rzekomo nadchodzącej świńskiej grypy. Odczucia
ludzi na ten temat są różne, i niektórzy sądzą, że ma ona charakter faktów medialnych
raczej niż prawdziwego niebezpieczeństwa.
Temat jest dla mnie o tyle ciekawy, iż interesując się sprawami szczepień i po zapoznaniu się
z dostępnymi w internecie materiałami na ten temat, skłaniałem się raczej ku poglądowi, iż
szczepionki miały bardziej charakter udanego przedsięwzięcia finansowego niż medycznego
(przynajmniej w kategorii ochrony zdrowia).
Temat jednak "świńskiej grypy" może mieć jeszcze inny, szerszy, groźniejszy charakter.
Pod adresem www.vibronika.eu/janeburgermeister prezentuję oskarżenia austriackiej
dziennikarki o zamiar ludobójstwa z wykorzystaniem szczepionki, która jest de facto (jak to
Jane Burgemeister przedstawia) bronią biologiczną.
Pojawiła się w internecie duża ilość materiałów wskazujących na to, iż prawdziwym
niebezpieczeństwem nie jest grypa ale... szczepionka, która spowoduje chorobę. Osoby
znające język angielski znajdą w internecie tysiące informacji po wpisaniu w wyszukiwarce
Google frazy "swine flu hoax".
Poniżej przedstawiam próbę własnego tłumaczenia fragmentów jednej z tych wielu
informacji. Zawarta jest ona na stronie:
http://educate-yourself.org/lte/swinefluvaccinesandchools25aug09.shtml
Treścią informacji jest list matki zaniepokojonej o swoje dziecko w kontekście
obowiązkowych szczepień dzieci przeciwko świńskiej grypie do właściciela witryny
internetowej i jego odpowiedź w tej sprawie. W celu uzyskania pełniejszej informacji, należy
odwiedzić powyższy adres internetowy.
początek tłumaczenia
Ken,
Ciekawa jestem, czy masz jakiś wgląd na sprawę nadchodzącego dramatu świńskiej grypy.
Szkoły naszych dzieci zaczynają prosić, by nasze dzieci zaczynały ten rok szkolny z
zaświadczeniem szczepienia. Czy ta sprawa z grypą to zamieszanie obliczone na zrobienie
pieniędzy i zamieszanie spowodowane przez rżądzących, czy też jest to bardziej złowrogie?
Jeśli tak, to co można zrobić z tą sprawą? Już daję dzieciom świeży czosnek, ..., duzo
witaminy C, każę myć rece i przygotowuję się jak zazwyczaj do sezonu grypowego.
Twoja opinia będzie bardzo cenna.
Dzięki, ZK
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a oto fragmenty odpowiedzi
Witaj,
"To zarówno plan zrobienia pieniędzy jak i najbardziej złowrogi spisek przeciw ludzkości jaki
kiedykolwiek przeprowadzono.
Twój email porusza najbardziej istotny problem stojący przed rodzicami uczniów tu i za
granicą.
Oni zamierzają rozpocząć kampanię zatruwania świńską grypą od dzieci, następnie kobiety
w ciąży, z przeszkoleni w pierwszej pomocy, następnie personel medyczny, osoby starsze,
itd. Zaczną od najbardziej bezbronnych i słabych w kontekście politycznym a następnie
spróbują swojego opartego na zmuszaniu i kwarantannie scenariusza szczepienia na całym
społeczeństwie".

Z kolei autor odpowiedzi podaje informację, iż właśnie w Massachusetts polityk udający
twórcę prawa wdrożył ustawę która przewiduje karanie obywateli grzywną $1000 za każdy
dzień odmowy zaszczepienia się i 30 dni więzienia, aż do zgody na "szczepienie", które jest
co jest udowodnione, trującym koktailem będącym bronią biologiczną stworzoną metodami
bio-inżynieryjnymi, a opatentowanym przez World Homicide Organization (w wolnym
tłumaczeniu - Światowa Organizacja Mordu), jak pisze.
"Celem tej bezprecedensowej próby przymusowego szczepienia przeciwko nieistniejącej
"pandemii" jest jawna próba popełnienia masowego ludobójstwa na masową skalę. Celem
jest spowodowanie, aby ludzie osłabli, zachorowali, a w końcu zmarli. Częścią tego (planu)
są dzieciaki, które mają być zaszczepione przed pójściem do szkoły. To jawne masowe
ludobójstwo. Nie mogę tego nazwać prościej".
Z kolei autor odpowiedzi ostrzega, aby nie słuchać różnych (tu dosadne wyrażenie) a w tym
np. szkoły, pielęgniarki lekarza itp. każących zaszczepić dziecko. Oni zdecydowanie,
kompletnie nie mają racji, mają "wyprane mózgi", są niedoinformowani, i są uległymi
pachołkami. Radzi by poznać co stanowi prawo, a nie to co oni mówią, że stanowi.
"Nie pozwól aby dzieci zaszczepiono, choćby nie wiem co"
Tu autor odpowidzi radzi aby, w razie rezygnacji z drogi prawnej uczyć dzieci w domu i
zawiadomić władze o tym. Organizować się w grupy, działać razem. Prawo jest jasne... Ty
(oni) nie zmuszą cię do szczepienia w żadnym stanie oprócz Massachusetts (stan na 24 VIII
2009).
"Pisz do mnie o tym co robisz. Ten temat ma wpływ na każde dziecko w tym kraju i nie
zniknie chyba że będziesz walczyć by ochronić te dzieciaki".
"Opuść stan, wyjedź z kraju, ale nie pozwól by twoje dzieciaki były zaszczepione zabójczą
szczepionką świńskiej grypy (ani żadną inna szczepionką)".
www.vibronika.eu

"Regards, Ken"
_______________________________________________________________________
koniec tłumaczenia
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