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Peranyag a Kormány oltásprogramja ellen, és ezzel a Kormány ellen 
és minden hatóság és párt és képviselő és szakmabeli ellen, és 
egyházi vezető ellen, akik ezt a terrort támogatják és propagálják 
 
2022/ 5882/ 82. zsoltár 
„Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között. 
Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela. 
Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot! 
Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. 
Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog. 
Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan: 
Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. 
Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.” 
 
Ezennel feljelentést teszek a mennyei bíróságon és minden földi hatalmi és befolyást gyakorló helyen 
ahová ez a levelem eljut. Magyarország jelenlegi kormánya és annak tagjai ellen és a velük 
együttműködő politikai ellenzékből mindazok ellen, akik a jelenlegi oltásprogramot propagálják és 
tolják!  
 
A vád nemzet elleni bűntett, emberiség elleni bűntett, tömeges és tudatos emberölések bűntette, 
genocídium, ifjúság elleni bűntett, népegészség elleni bűntett, az emberi nemiség teremtettség 
szerinti természetes genetikai rendje és kódja elleni bűntett, hazaárulás, nemzetünk és népünk 
idegen és rosszindulatú államnak, a „mély államnak” való kiszolgáltatásának bűntette, és Isten 
képmása elleni bűntett és Isten és a Szentháromság elleni bűntett vádjával!  
 
A Kormány tudatosan hamis propagandával tudománytalan és tudományellenes állításokkal félelmet 
keltve az ország lakosságában, a liberális destrukcióval szemben a nemzeti és egyetemes értékeket 
képviselve becsapta és rászedte a lakosság jelentős részét. Azt állítva, hogy az életet óvja, az erkölcsi, 
történelmi és általában az emberi értékeket és a nemzeti értékeket óvja, a családot óvja, a jövő 
nemzedéket óvja, a fertilitást óvja, a kereszténységet és az Isteni teremtés alapvető rendjét óvja, az 
Isten képére teremtett ember méltóságát óvja és védelmezi, olyan covid protokollt követ és tol, ami 
a világ és nemzetpusztító luciferi globalista erők művelete.  
 
1773-ban Frankfurtban Mayer Amschel Rothschild által prezentált 25 pontos történelmi terv 1. 

pontja szerint „az akadémikus és tudós vitákkal szemben a terrort és az 
erőszakot kell előnybe részesíteni.” 
A jelenlegi „pandemiának”, új variánsoknak, és ha ez nem elég arra, hogy mindenki térdet hajtson, és 
felvegye az oltásokat, akkor a „keményen és gyorsan ölő” új biológiai fegyver bevezetésének 
kezdettől semmi, de semmi köze nem volt és nincs semmilyen új vírussal vagy egyéb biológiai 
fegyverrel szembeni védettség biztosításához, emberi életek mentéséhez. Ez pusztán csak a 
megtévesztés propagandája, hanem egyedül egy színtiszta gonosz ördögi terv megvalósításához van 
köze az emberiség ellen. 
 
A kormány vétke, hogy engedett az alkalmazott erőszaknak és a terrornak és fenyegetésnek és úgy 
döntött, hogy a nekik terrorfenyegetéssel felkínált együttműködést, a számukra meghatározott 
játékszabályok keretei közt maradást „választja,” végrehajtja a terroristák akaratát a nemzeten, ami a 
nemzet átoltása. Ez azonban csak fokozza a függőséget, miközben azt az illúziót édesgeti magában, 
hogy tárgyalópartner és nem puszta alsóbbrendű megvetett és kihalásra predestinált reakciós 
álmodozó a progresszív terroristák között, akit saját céljaikra kihasználnak mindenkit, ezek azok, akik 
maguknak hódoltatnak. 
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Olyan oltásprogramot erőltetnek a népre, hogy mindenkit beoltsanak a mérgező, és elismerten titkos 
összetevőket is tartalmazó, covid-19 vakcinának nevezett oltásokkal, amelyek szabadalmaztatott 
oltások és leiratukban tartalmaznak grafén oxidot, grafén hidroxidot, nanoméretű grafén 
borotvaéleket, nanoméretű bioszenzorokat, amelyeket chipnek neveznek, hidrogéleket (biológiai 
fegyver a mRNS technológiák ballisztikus célbajuttatására), géntörlő biológiai egységeket, Lentivírus 
faktort.  
A lentivirus faktor vírus, ami tartalmazza a HIV1-et, HIV2-t, HIV3-at, a SARS-t, a MERS-t és az AIDS-et 
kiváltó SRV-1 kimér fehérjéket; a Lentivirus szerepel a Moderna, az Astra Zeneca, a Johnson és 
Johnson, és az Oxford covid-19 vakcina szabadalmaiban.  
Tartalmaznak még beépített géntörlő technológiai egységeket, mint a 69-70-es gének törlése, ami 
könnyebben átvihető vírus variánsokat okoz, vagy a 144-es gének delécióját okozza, ami gyorsan 
osztódó daganatos betegségeket okoz, továbbá az x/y kromoszómák inverzióját okozó 
technológiákat, melynek egyik következménye a sterilitás, továbbá káros bromidot, propánt, 
mesterséges vagy complementary DNS-t. 
A vakcina gyártók, a Pfizer, titkos megállapodásokat kötöttek az EU-val. Oltásaikban beismerten 
vannak titkos összetevők. Semmiért felelősséget nem vállalnak, egyoldalú zsarnoki szerződéseket 
kötnek a nemzetekkel, ingatlanokért, hadseregekért, földekért és így tovább zálogul.  
Az oltás halálos áldozatainak száma az egekbe növekszik és a kormány nem hozza nyilvánosságra az 
adatokat, az oltottak és a nem oltottak halálozási rátáját és megbetegedéseiket. A nagy adatgyűjtő 
cégek adatainak elemzéseit, amelyekből kiderülnek az oltások egészségkárosító hatása és halált 
eredményező hatásai, ami már most látványos és a tudósok előrejelzései szerint az oltás végzetes is 
lehet. 
És most a kisgyermekeket is oltják, a terhes anyákat is, ami az első két trimeszterben vetélést okoz 
70-80%ban. Amerikában a keleti parton már zárnak be az iskolák mivel a gyerekek belebetegedtek az 
oltásba. A gyógyításra nem helyeznek hangsúlyt, hanem üldözik. Csak oltani! A természetes 
immunitással sem törődnek, és az átesettséget sem fogadják el élethossziglan! És felfújják a járványt. 
Félelmet keltenek azért, hogy oltakozzon mindenki, ami egy háttérhatalmi népirtási program a 8 
milliárd ember fél milliárdra redukálására, mivel egy digitális rabszolgává tett maradék emberiségnek 
bármilyen anyagot a testébe adhatnak a kiépített totalitárius rendszer útján és épp ez zajlik. Senki 
nem tudja, hogy mi van az oltásban és annak milyen hatásai lesznek, és mikor aktiválják, de azt a 
legtöbben felismerik, hogy valami nagyon nem stimmel. A tudományt, a jogot, a politikát és a médiát 
koncepcióssá tették, már semmi nem az, aminek látszik, vagy aminek állítják. 
.   
A kormány veszélyhelyzete alaptörvény-ellenesen lett bevezetve és meghosszabbítva. Azért hozták 
2011-ben az alaptörvényt, hogy egy Merkely és a koncepciós nemzeti és nemzetközi szakmai 
hatósági féle koncepciós tudományos propagandát tudományosnak beállítva, a tudomány valódi 
művelőinek hangját félrenyomva megvalósíthassák a ránk rótt programot. A tudomány művelőinek 
más az álláspontja és a döntése, mint a kormánynak és a kormány tudományos forrásainak, amely 
mind egytől egyig megvásárolt koncepciós projekt, nem tudomány, nem is hasonlít rá semmiben, 
nincs benne szabadság és kommunikáció, hanem a terror és az erőszak, Mayer Rothschild atyjuk 
döntése alapján.  
A tudomány művelőit nemzetközi és hazai szinten sem hallgatják meg, hanem elsöprik és hamis 
„tudósokat”, tekintélyeket, szakhatóságokat szólaltatnak meg, akik hazugságot szólnak, hódolnak. 
Nem vizsgálják komplexitásában a helyzetet, ami egy mesterséges veszélyhelyzet, amit maga a 
kormány teremtett és teremt az oltáspropagandával és a járvány hisztijével, miközben milliók életét 
tették már tönkre. 
A bűnözők programja az, hogy ha a nemzetek nem hódolnak akaratuk előtt, és nem oltanak, akkor 
bevetik a gyorsan és durván ölő biofegyverüket, és akkor majd futni fognak az oltásért. Az egésznek a 
célja az oltás beadása az emberiségbe. Az oltás nagyobb ártalom és veszély és kár még a még be nem 
vetett gyorsan és durván ölő biológiai fegyvernél is, mivel nem ez a cél, hanem ez is csak eszköz. A cél 
az oltás! A biofegyverrel nem érnek célt, csak az oltással. Ennek hódolni az Antikrisztus szelleme és a 
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legnagyobb bűntett. A laborok elpusztíthatók, a hatalom érvényesíthető, a hatalom nem a mély 
államnál van, hanem a kormányoknál. Nincs indok a hódolásra! Sem arra, hogy Jézus krisztust nem 
teszik Királlyá és nem hirdetnek 7. esztendőt a kormányok, ami minden adósság eltörlése, 
elengedése Isten törvénye szerint! A társadalmat nem irányíthatja a Kormány és a jog egyedül, mivel 
nem így teremtette meg az Isten bölcsessége az Isteni kormányzást a földön. Hanem a királyi kenet, a 
papi kenet, a prófétai kenet és a bírói kenet, és ezek hivatalai útján vezérli Isten a földet, ha Vele 
hajlandók vagyunk együttműködni. 
Áldott, aki az oltásprogram propagátorainak oltás-tevékenységét és őket e tevékenységükben 
átkozza, mivel az ilyenek e tevékenységükkel minden embernek és az Istennek ellenségei, és 
átkozott, aki ezeket a tevékenységeket áldja, és aki ezeket az embereket e tevékenységükben áldja. 
Egyedüli áldás, ami legitim feléjük, az ő teljes pálfordulásukra, azaz programjukban való 180 fokos 
fordulásra vonatkozó igénybejelentés Istennél és embernél. Ez számukra az egyedüli remény, a 
kicsinyek számár pedig üdvösség, akár ők mutatnak teljes fordulást, akár más, aki helyükre lép.  
Egy bizonyos. A gyermekeket oltó Kormány nem fog választásokat nyerni, sem hatalmon maradni 
annak elmaradása esetén. Isten nem fogja elnézni kicsinyeinek oltását, kiirtását, meddősítését, sokak 
méhe gyümölcsének elvetéltetését. Amit a Kormány elkezdett a magzatok ellen 2000-ben, azt most 
fejezi be a gyermekekben. Ez a Kormány a betlehemi gyermekgyilkos Heródes szerepében működik 
kezdettől fogva, nemzeti globalista kormány. 
Egyetlen kormánytag sem tudja pontosan, hogy mi van az úgynevezett vakcinában, ami nem vakcina, 
hanem oltás, biológiai fegyver! Mivel a gyártók is beismerik, hogy vannak bennük titkos összetevők és 
mások is, sok kutató és leleplező, kilépett kürtfújó bennfentes, akiket igyekeznek elhallgattatni vagy 
lejáratni, erre kigondolt és bevezetett propagandaszavakkal elhitelteleníteni, nevetségessé tenni, 
zakkantként kezelni, mindegy, hogy Nobel díjas, vagy felfedező, vagy professzor, vagy akárki, elég, 
hogy legyen saját más következtetése, lege artis becsülete. 
Ez a nemzetközi kutatók vizsgálataiból és a szabadalmaikból és a kiszivárogtatóktól és a 
statisztikákból és a lakosság tapasztalataiból ismerve a legrosszabb rémálmot is túlszárnyalja. 
Az oltások átépítik az embert. Daganatos betegségekhez, autoimmun betegségekhez, hirtelen 
halálhoz, trombózisokhoz, embolizációkhoz, vérrögösödésekhez, idegrendszeri problémákhoz, érfal-
megbetegedésekhez, meddőséghez, sterilitáshoz, vetéléshez, bőrbetegségekhez, ízületi 
megbetegedésekhez, hormonális betegségekhez, cukorbetegséghez, női bajokhoz, méhnyak és 
méhnyálkahártya daganatokhoz vezetnek, hogy csak néhány csoportot említsünk. Az oltottak 
könnyebben fertőződnek, könnyebben fertőznek, nagyobb koncentrációban hordozzák a vírust, 
bennük alakul ki az oltás hatására sok új variáns, és egyre progresszívebben velük vannak tele a 
kórházak, mivel sorban betegszenek meg egyéb betegségekben és halnak meg, sokkalta nagyobb 
arányban, mint a nem oltottak. Az influenzába is könnyen belehalhatnak. És várható a TBC újbóli 
megjelenése és elterjedése is az oltások eredményeképpen. Ennek ellenére a tömegformálás és 
tömegpszichózis kiépítése zajlik, amelyben többé már nincs értelmi megfontolás, sem tények, csak 
egy propaganda szöveg félelemmel és bizonytalansággal összekapcsolt ismételgetése és egy bűnbak 
csoport felemlítése, és egy diktátor megjelenése, a csoport pedig mindazok, akik nem hajtottak 
térdet a Rothschild terror és erőszak előtt, a luciferi szekta vezetőinek akarata előtt, akik az oltás 
útján kívánják bevezetni új spirituális világuralmukat. 
A gyermekek oltását sem indokolja semmi. 
Továbbá van szabadalom a „kombi pcr tesztre”, amely nevesíti a géndeléciót! A pcr teszttel bevitt 
hidrogélek útján juttatják be a biofegyvert az agyba. Kanadában több millió maszkot visszaküldtek, 
mivel grafént tartalmaztak, ami az oltás egy összetevője. De maguk az oltottak is szórják az oltást 
akár köhögésükkel is környezetükre. 
A kormány nem védi meg a lakosságot a sátánista világelit gyilkos és transzhumanista programjaiból, 
hanem épp velük együttműködik, kaput nyitva a lakosság biológiai átépítése felé, amiről a legtöbb 
ember mit sem sejt, mivel a kormány becsapta őket és elhitette velük, hogy ezzel életet mentenek az 
oltók és az oltakozók! 
És valóban, ez benne van a terrorban és az erőszakban, mivel ha a Kormány kudarcot vall, és nem 
oltatja be az egész országot, akkor bedobják az új, immár keményen és gyorsan ölő biofegyvert 
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egyetlen céllal, hogy akkor már fussanak az oltás felvételére, ami a legerősebb transzhumanista 
biofegyver és a totális kontrol eszköze a totalitárius uralom bevezetéséhez és fenntartásához. Akkor 
már nem lesz többé emberi jog, hanem inkább lincselés, ha ezt megfelelő propagandával biztosítják. 
Az oltás a legszörnyűbb rémálom megvalósulási eszköze. És mi lesz a megoldás? Az oltás. És ki lesz a 
bűnös? A terroristaerőszakolók, akik az egészet művelik? Vagy azok, akik ellenálltak a terrornak, ami 
miatt bedobták a „b” megoldást? 
Ez tehát a kormány bűntette, hogy ennek szolgáltatta ki a nemzetet és maga e terrort kiszolgáltató 
munkatársnak szegődött.  A kormány a halállal kötött szövetséget és a hazugságot választotta 
oltalmául, de eljön az ostorzó áradat és elsöpri a hazugság oltalmát! Ez megfelel a tényeknek, de ezen 
felül maga az Úr jelentette ezt ki e sorok írójának. Isten ugyanis Élő, és ható, aki ma is működik és 
szól. 
Nagy hiba volt ez a szövetség, nem Isten akarata volt ez a rossz döntés, és ennek véget kell vetni 
azonnal! 
A szülőkre és a társadalomra nyomást gyakorolnak! A gyermekek a célpontjuk, minden gyermek.  
2000-ben ezt tették a méhen belüli anyákkal és magzataikkal, most ugyanezt a méhen kívül. Ugyanaz 
a program, ugyanaz a csoport nemzetközi szinten és ugyanaz a szellem és ugyanaz a magyarországi 
kormány. A Kormány Antikrisztus szellemével kötött szövetségének 2000-ben történő elpecsételése 
az akkor benyújtott és megszavazott magzatvédelmi törvény módosításával meghatározta a Kormány 
jelen viselkedését, az egyház akkori hallgatása és nem harcolása pedig ugyanígy meghatározta az 
egyház jelenlegi viselkedését. 
2000 óta több mint 2 millió gyermeket gyilkoltak meg abortusz, spirál, IUD, esemény utáni, és a 
fogamzásgátlók melletti csendes abortuszok útján. Az AB (alkotmánybírósági) törvény útján jogilag 
ellehetetlenítették az alaptörvény ellenes állapot megszüntetését! Ez azt jelenti, hogy az AB törvény 
önkény és terrortörvény, mivel épp ezt tartja fönn egy egész populáció, korcsoport ellen! Ez a luciferi 
szekta keze a jogrendben. A természeti igazság felülírja a tételes jogot. Legyen ez érvényesítve. Ha 
önök nem érvényesítik ezt az igazságszolgáltatásban, akkor a történelem ezt úgyis elvégzi. 
Ez a jelen Sars CoV-2 semmi. Ha nincs oltás, sem lezárások, sem veszélyhelyzet, sem propaganda, 
sem maszk, amiben pl. Kanadában grafént találtak és 1.5 milliót visszadobtak, akkor gyorsan kialakul 
a nyájimmunitás, a terjedés könnyebb, a lefolyás csendesebb lesz, és nem történik semmi. Az 
emberek ugyanúgy élnek, mint előtte, semmi nem tér el a normálistól. Kivéve, ahogy az egyéb 
oltások és a levegőből szórt kemtrail stb. ront tovább. Az egészet a kormányprogram műveli, ez teszi 
tönkre a népet és kényszeríti sátán tervét az emberek testébe! Az egészségügyben sokan látják, 
tudják, de nem mernek szólni mivel nyuszik, és mivel a magzatgyilkosságokkal is szépen együtt éltek, 
ez egy gyilkos és zsarnok szellem, ami felülről ráterjed a behódolókra. Egy hatalmas csalásról és 
varázslásról és gonosz tudományos programról van szó, amit áterőszakol a háttérhatalom az egész 
bolygón a kormányokban lévő embereik útján mindenütt, ahol nem rúgják szét a zsíros seggüket! 
 
Azonnal állíttassák le az oltásokat és utasítsák magukat és a Kormányt arra, hogy ne akadályozza a 
spontán kutatásokat, kezeléseket, ne üldözzék a gyógymódokat, szüntessék be a tudomány valódi 
művelőinek és valódi értelmeseinek és szakembereinek véleményei ellenében alaptörvényellenesen 
és így illegálisan megszavazott veszélyhelyzetet! É minden covid-19 oltást és a pcr teszteket, amelyek 
nem specifikusak és a biológiai fegyver ezekbe is elhelyezhető amint van rá szabadalom is, és Soros 
vásárolta fel a nagy teszt cégeket, és szüntessék meg a maszkviselési kötelezéseket, ami szintén 
negatív eredményességű, miképp az oltás is és a lezárások is! 
Minden képviselőnek, párttagnak, az ügyészségnek, bíróságoknak, nyomozó hatóságoknak megvan 
az Isten előtt a felelősségük az emberek megvédésére egy ilyen alávaló és hazug hatalomátvételi 
művelettel szemben, ami a legsúlyosabb nemzetbiztonságot érintő külhonból irányított 
államellenes művelet. Mert idegen hatalomátvételről, valódi puccsról van szó, melyben egy 
nemzet törvényes szuverenitását veszik el és irtják ki, teszik meddővé fiait és leányait. Ez zajlik. 
A covid -19 oltás kritikátlan kényszerítését ellenző tudósokat, kutatókat, szakembereket, orvosokat, 
egészségügyieket és gondolkodókat, oltásszkeptikusokat és ellenzőket, professzorokat, orvosokat, 
kutatókat, Nobel díjas tudósokat minden eszközzel és hatalmas pénzalapokból fenyegetik, üldözik, 



 5 

őket kell meghallgatni, és nekik kell dönteniük tudományos igazság tekintetében, hogy indokolt-e 
járványügyileg a veszélyhelyzet vagy sem, mivel ezek a tudósok a jogosultak erre. Ezen tudósok 
tömegei a jogosultak tudományos igazság tekintetében döntést hozni, és nem a Pfizer bigpharmával 
kutatási szerződéseket kötő Merkely és kancellárja, és a velük együttműködő Kormány és a 
törvényhozó! A tudomány nem koncepciós, hanem valódi művelői azok, akiket elhallgattatnak, 
megbélyegeznek, üldöznek, teljesen figyelmen kívül hagynak, sokakat tönkretesznek, másokat 
megölnek a bigpharma és az oltásprogram ügynökei, és az arrogáns koncepciós szakhatóságok 
behódolt bűnözői, a leosztott és testreszabott bevállalt tevékenységi körük szerint! Őket kell 
meghallgatni, nemzetközi szintű embereket több nemzetből, és ezek hangját kell a médián át 
propagálni, hogy az emberek végre megérthessék, hogy mi zajlik és mi az igazság, hogy ennek örökre 
vége legyen! 
Mivel ezeket a tudósokat, akik a tudomány művelői, nem vették figyelembe, hanem helyettük 
hamis tanúkat, hamis tudósokat állítottak és ez alapján szavazták meg a veszélyhelyzetet, ez 
alaptörvény-ellenes volt és a jelenleg fennálló veszélyhelyzeti állapot sem legitim ebből kifolyólag, 
és vétek a „Ne gyilkolj” és a „Hamis tanúságot ne tégy!” parancsolat ellen, és erre tanú ama Igaz 
tanú, az Úr Jézus Krisztus és a tudomány valódi művelői, akik hűek és becsületesek maradtak 
emberségükhöz és a szakma szabályaihoz és erkölcsi elvárásaihoz, és tanú az alaptörvény 
vonatkozó szakasza is! 
 
Az egészségügyi és biológiai intézetek és a kormány dolga lenne a tiszta információk kikutatása, 
közzététele és ennek alapján minden oltás betiltása. Ehelyett őrült tébollyal propagálják az 
emberellenes oltást, és ezzel véget vetettek a jogállamiságnak. Ha megkövetik ezeket a Rothschild- 
kommunista-náci –globalista-transzhumanista-totalitarianista- felsőbbségista – eugenicista – elitista 
– Luciferista – terrorista - okkultista és perverz bűnözőket, akkor az ő ítéletükben fognak részesülni. 
Az Úr nem személyválogató.  
A terrorral szemben szükség fellépnie mindenkinek. 
A pandémia WHO általi kihirdetése és az erre adott hazai veszélyhelyzet bevezetés, oltásprogram, 
maszkviselési kötelezések, lezárások, korlátozások tudománytalan, alaptalan és alaptörvény-ellenes 
döntések és lépések, amelyek azonnal visszahívandók. Az oltásterror és különösen a gyermekek 
oltása a legnagyobb emberiség elleni bűntett az emberiség eddigi ismert történelmében 
beláthatatlanul súlyos következményekkel. Ez a program beadott mérgével és tömegformálás 
pszichózis teremtésével és méreteivel már most messze túlszárnyal mindent, amit a történelem 
kommunista és náci Rothschild programja eddig valaha is megvalósított! 
Azoknak, akik helyzetüknél, hivataluknál fogva tehetnének ez ellen, de nem tesznek, hanem ennek 
terjesztésében és fenntartásában bűnösök, akik hallgatásukkal és hódolásukkal cinkosok, ezer halál 
és kárhozat sem elegendő büntetés! 
 
 
Tisztelettel,      

Dr. Szirtes Péter 
Magjog civil társaság 
Élet és méltóság jogérvényesítési bizottság 
Az elnyomottakért, jogfosztottakért és kiszolgáltatottakért 

 
Kelt: 2022. Jan. 5.     
 
Isten és a mi Urunk Jézus krisztus és az Ő igaz egyházának szent maradéka és a magjog civil társaság 
nevében, amely az elnyomottak, jogfosztottak és becsapottak képviselete a jog előtt. 
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1. CDC közlése: A természetes immunitás 6 X erősebbnek 

bizonyult a Delta hullám alatt, mint az oltás  
 
https://www.youtube.com/watch?v=07MpmQCBaQk 

 

2. Anglia visszavesz a koviddiktatúrából de az egészségügyi 

dolgozókra nézve továbbra is fenntartja a kötelező oltást 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sohq67nM6AY 
A Brit kormány covid rendelkezéseinek, - a korlátozásoknak, lezárásoknak, távmunka és távtanulás 
kötelezettségeknek, a munkavégzés vagy belépés oltási igazolásokhoz kötésének, mindenféle 
maszkhasználati kötelezéseknek feloldása egész Anglia területén január 27-től lép érvénybe, kivéve 
az egészségügyiek kötelező oltását, melynek megszüntetéséről nem esett szó, és a kovid teszt pozitív 
személyek és családtagjaik önizolációját, aminek megszűnése márc. 24-től várható. 
  
Boris Johnson Angol miniszterelnök Jan. 19-én a brit parlamentben bejelentette, hogy mivel a 
pandémia endémiává (vége-démiává) változott a kormány megszünteti a koviddal kapcsolatban 
hozott jogi elvárásait, melyek helyét mostantól az emberek saját belátása veszi át, hogy legyenek 
figyelmesek egymás iránt a vírust figyelembe véve.  
(A vég-démia megállapításának és bejelentésének oka az omikron variáns megjelenése, ami átsöpört 
a lakosságon enyhe, influenzaszerű tünetekkel, ugyanakkor természetes immunitást hagyva hátra a 
szervezet számára, ezzel teljesen kiváltva az oltás esetleges pozitív védő hatásait).  
 
Megszüntette a folyamatos újraoltásokhoz kötött érvényességű oltási igazolások használatát. Ez azt 
jelenti, hogy az angliai oltásprogramot, ami egy héten belül lejár, nem fogják megújítani. Így jan. 27-
től bárhová el lehet menni érvényes oltási igazolvány nélkül, éttermekbe, klubokba, 
bevásárlóközpontokba, munkahelyekre, üzletekbe, iskolákba, és a tömegközlekedést is szabadon 
igénybe lehet venni enélkül.  
 
Egy kivétel ebből az egészségügyi dolgozók, akiktől ezentúl is megkövetelik az érvényes oltási 
igazolványt. 
„Az evidenciák egyértelműek, az egészségügyi dolgozókat oltani kell!”- mondta B. J. 
 
Megszűnnek ezzel együtt a távdolgozási és távoktatási kötelezettségek, mindezek tehát 1 héten 
belül, azaz jan. 27-től. 
 
Ezen kívül minden helyiségen belüli maszkviselési kötelezettséget is megszüntetett egész Anglia 
területén a miniszterelnök január 27-től. 
 
A középiskolások kötelező maszkviselése az iskolák területén azonnal, január 20-tól szintén 
megszűnt.  
 
„Mi ezt a brit emberek döntésére bízzuk és senkit nem fogunk ezentúl kriminalizálni, aki úgy dönt, 
hogy nem viseli a maszkot” -  mondta B. J. 
 
Továbbá néhány napon belül az egészségügyi államtitkár bejelenti az egészségügyi 
otthonlátogatásokra vonatkozó korlátozások enyhítését egész Angliában. 

https://www.youtube.com/watch?v=07MpmQCBaQk
https://www.youtube.com/watch?v=sohq67nM6AY
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Majd bejelentette, „Hamarosan eljön az ideje, amikor a teszt pozitív személyek önizolálására 
vonatkozó kötelezettséget is megszüntetjük, miképp az influenza esetén sem igényeljük ezt.”  
Hogy ez mikor lesz? Nagyon reméli, hogy a március 24-én lejáró jelenleg érvényben lévő vonatkozó 
szabályozást nem kell majd meghosszabbítaniuk, hanem teljesen fel fogják tudni oldani azt.  
Addig azonban a teszt pozitív személy és a vele egy háztartásban élők önizolációs karanténja 
érvényben marad. 
Mindez azonban csak Anglia területére vonatkozik. Nem vonatkozik Skóciára sem Walesre, ahol saját 
kormányaik továbbra is megkövetelik kovid korlátozásaikat és követeléseiket. 
 

3. Egyre több szívizomgyulladás jelentkezett az oltott 

gyerekeknél a CDC közleménye szerint 
 
http://kimondottigazsagok.com/egyre-tobb-szivizom-gyulladas-jelentkezett-az-oltott-gyerekeknel-
kiadtak-a-kozlemenyt/?fbclid=IwAR0E41RtlHtPmn5YokB1nicZK7ZN3DbFn7Hd100-
nYf9OO0Cbz3VInzQugI 
 
A Pfizer nem várt mellékhatásira hívta fel a figyelmet a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ. 
Ezekre a tünetekre kell nagyon odafigyelni. Nyolc 5 és 11 éves közötti amerikai gyereknél lépett fel 
szívizomgyulladás, miután beoltották őket a Pfizer koronavírus elleni vakcinájával 
– számolt be az Amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) írja a Portfolio. 
A központ korábbi jelentései szerint a Pfizer vakcinájának alkalmazását követően: 
1 millió beoltottra vetítve 69 szívizom-gyulladásos esetet észleltek a 16-17 éves fiúk csoportjában. 
A 12-15 éves fiúk csoportjában pedig 40 szívizomgyulladásos esetet jelentettek egymillió beoltottra 
vetítve. 
 
(Hozzáfűzés: A Hongkongban oltott fiúgyermekek közt minden 2700-ik súlyos szívizomgyulladással 
került kórházba az oltást követően, ahogy erre az adatra Robert Malone felhívja a figyelmet (Lásd az 
alábbi kivonatok között). Az 1 milliót elosztva a 2700-al, 370-et kapunk. Mivel a Hongkongi adat nem 
bejelentésen, hanem kórházi adatbázison alapul, ezért ez mérvadó. Eszerint 1 millióra 370 súlyos és 
hospitalizációt igénylő szívizomgyulladással számolhatunk, és emellett vannak a nem hospitalizált, 
kevésbé súlyos esetek, melyek előfordulása lehet ennek akár 10-20 szorosa is. Az FDA szerint a 
gyógyszermellékhatási bejelentések az USA-ban az esetek 1%-ában történik, ami szerint ezt, ha 100-
al szorozzuk, az ad a leginkább valósághűbb képet. Eszerint 1 millióból a fenti korosztályokban 6900 
illetve 4000 a szívizomgyulladással érintett tizenéves oltott. Ennek középértéke 6500. Ebben a 370 
17-szer van meg, ami megfelel annak, hogy az oltást követően szívizomgyulladással hospitalizált 
tizenévesek számának 17-szeresében lép fel a szívizomgyulladás, akik nem kerülnek vele kórházba, 
esetleg nem is diagnosztizálják. Eszerint 1 millió tizenévesből 6500-nál várható a szívizomgyulladás és 
ebből 370 hospitalizációra szorul. A történelmi orvosi adatok szerint Robert Malone szerint ezek 
közel harmadának lefolyása halálos, ami több mint 100 halálozás 1 millióra. Ezzel szemben a covid 
okozta halálozás gyakorlatilag zéró, azaz nulla. Hol vannak dokumentálva ezek az oltással összefüggő 
halálesetek? Csak egy pozitiv kovid tesztet kell produkálnia a kórháznak a kórházi tartózkodás alatt 
vagy azt megelőzően, és a halálok megállapodás szerint covid halál, és nem oltáshalál. Ha tehát a 
tizenéves igazoltan átesett, akkor a halála hivatalosan kovidhalál lesz. A pcr teszt, mint módszer erre 
kiválóan alkalmas, mivel csupán ismételni kell a ciklusok számát és akkor nincs olyan minta, ami ne 
lenne pozitív, azaz álpozitív. Ebben a világhálóban a kórházak anyagilag és terror alatt, és az 
egészségügyi dolgozók is érdekeltek és megfélemlítettek és különböző mértékben tömegformálás 
psichózis állapotában cselekednek az egész bolygón, és mind átoltottak. Figyelembe véve ezeket a 
tényezőket, milyen statisztikában találjuk akkor meg bizonyossággal a covid oltások áldozatait? Az 
„összes okból” bekövetkezett halálozások számát kell vizsgálni az oltott és a nem oltott populációban 
és ezeket egymással összehasonlítani, és garantáltan az oltott lakosság halálozása szignifikánsan 

http://kimondottigazsagok.com/egyre-tobb-szivizom-gyulladas-jelentkezett-az-oltott-gyerekeknel-kiadtak-a-kozlemenyt/?fbclid=IwAR0E41RtlHtPmn5YokB1nicZK7ZN3DbFn7Hd100-nYf9OO0Cbz3VInzQugI
http://kimondottigazsagok.com/egyre-tobb-szivizom-gyulladas-jelentkezett-az-oltott-gyerekeknel-kiadtak-a-kozlemenyt/?fbclid=IwAR0E41RtlHtPmn5YokB1nicZK7ZN3DbFn7Hd100-nYf9OO0Cbz3VInzQugI
http://kimondottigazsagok.com/egyre-tobb-szivizom-gyulladas-jelentkezett-az-oltott-gyerekeknel-kiadtak-a-kozlemenyt/?fbclid=IwAR0E41RtlHtPmn5YokB1nicZK7ZN3DbFn7Hd100-nYf9OO0Cbz3VInzQugI


 8 

magasabb lesz, ami az emlékeztető oltások számával és idővel egyre durvábban szembetűnővé válik, 
ezek közt szerepelnek a tizenéves szívizomgyulladásos, oltással szisztematikusan meggyilkolt 
áldozatok is. Angliában és Walesben együttesen a 15-19 éves fiúk 2021. 18-52. hete közötti halálozási 
száma az előző évi oltatlan időszak 264 összoki halálozásánál 141 halálesettel magasabb volt, ami a 
tizenéves oltottak számát figyelembe véve megfelel a fenti számítás szerint több mint 100 csak oltást 
követő szívizomgyulladás okozta halálozásnak 1 millióból. Hozzáfűzés vége.) 
 
A CDC arról azonban nem adott ki hivatalos közleményt, hogy lehet-e összefüggés a 
szívizomgyulladásos esetek és a Pfizer vakcinája között, illetve arról sem, hogy a nem beoltott, azonos 
korcsoporton belül hány főnek lett szívizomgyulladása. 
Azt azonban közzétették, hogy eddig több mint hétmillió 5-11 év közötti gyermek vette fel a Pfizer 
koronavírus elleni oltását Amerikában, ebből 5,1 millió az első adagot, a maradék közel 2 millió pedig 
a második adagot is megkapta már. 
A szívizomgyulladást (myocarditis) általában vírusfertőzés okozza, de kiválthatják különböző 
gyógyszerek is. 
A szívizomgyulladás leggyakoribb tünetei: a mellkasfájdalom, a fáradtság, a nehézlégzés és az 
abnormális pulzus. 
 

4. Az ONS (az UK Nemzeti Statisztikai Hivatala) jelentése 

szerint a 2021-es Covid-19 oltások kezdetétől az év során 

(2021. 18-52. hét) Angliában és Walesben együttesen 53%-

kal nőtt a tizenéves fiúk halálozása a 2020-as év ugyanazon 

heteinek halálozáshoz képest, míg az oltások bevezetése előtti 

a 2020. 1-17. heti és 2021. 1-17. heti halálozások egyeztek. 
 
https://www.pokolafoldon.hu/pandemia/a-2021-es-covid-19-oltast-kovetoen-53-kal-nott-
a-ferfi-tizenevesek-halalozasa 

https://www.pokolafoldon.hu/pandemia/a-2021-es-covid-19-oltast-kovetoen-53-kal-nott-a-ferfi-tizenevesek-halalozasa
https://www.pokolafoldon.hu/pandemia/a-2021-es-covid-19-oltast-kovetoen-53-kal-nott-a-ferfi-tizenevesek-halalozasa
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Összességében az ONS jelentése szerint 2020-ban az 1. és az 52. hét között Angliában és Walesben a 
15-19 éves férfiak körében összesen 434 haláleset történt minden okból kifolyólag. A 2021. év 1. és 
52. hete között azonban Angliában és Walesben a 15-19 éves férfiak körében összesen 577 haláleset 
történt. 
Ami azonban itt aggasztó, hogy a halálesetek száma az 1. és a 17. hét között mindkét évben szinte 
azonos: 2020-ban 170, 2021-ben pedig 172 haláleset történt. 
Az aggasztó különbség a halálesetekben csak azután következett be, hogy a Covid-19 vakcinát 
bevezették ebben a korcsoportban. A 15-19 éves férfiak körében a 18. hét és az 52. hét között 264 
haláleset történt 2020-ban, míg a 15-19 éves férfiak körében a 18. hét és az 52. hét között 405 
haláleset történt 2021-ben. 
 
Ez azt jelenti, hogy a 15-19 éves fiúk körében a Covid-19 vakcina e korcsoportban történő 
bevezetését követően a halálozások száma 53%-kal nőtt a 2020-as év azonos időszakához képest.  
 
(Konkretizálva: Angliában és Walesben 141 15-19 éves fiú halt bele az oltásba 2021. tavasztól év 
végéig, nagy valószínűséggel többségük végzetes szívizomgyulladásba). 
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5. Robert Malone, a „tudomány művelője,”a mRNS 

technológia feltalálójával, tucatnyi szabadalom tulajdonosa a 

COVID oltásokról, lezárásokról, maszk használatról és a 

jelen „tömegformálás pszichózisról,” és az új hongkongi 

vizsgálatról, miszerint minden 2700-adik fiúgyermeket oltás 

után súlyos szívizomgyulladással korházba kellett szállítani 
 
https://rumble.com/vrtdku-joe-rogan-jre-1757-robert-malone-covid.html 
 
 Joe Rogan beszélget Robert Malone kutatóval, a mRNS technológia feltalálójával, tucatnyi 
szabadalom tulajdonosával a COVID oltásokról, lezárásokról, maszk használatról, 2022. jan. 22. 
 
Hongongi legfrissebb átfogó analízis szerint fiúk oltás utáni szívizomgyulladása olyan súlyos volt, hogy 
kórházba kerültek. Az átfogó analízis adatai szerint minden 2700-adik gyermek az oltást követően 
súlyos myokarditisszel korházba került. A Myokarditisz halálozási rátája 0.27, azaz 100 esetbe 27 
belehal. Azaz 270.000 beoltott gyermekből a myokarditisz mortalitás történelmi adatai szerint 27 a 
szívizomgyulladásba várhatóan belehal, a maradék 73 pedig maradandó szövődményekkel éli túl, de 
ez csak a nagyon súlyos, és hospitalizált fiúkra vonatkozik, ezen kívül még vannak a kórházba nem 
került esetek, endokarditisszel, perikarditisszel és myokarditisszel és az egyéb oltási tünetekkel.  
 
A lányoknál és fiatal nőknél dismenorhoeát okoz, ami a menstruációs ciklus összezavarodása.  Vagy 
korai menopauzát, így a harmincas évei során megszűnik a menstruációs ciklusa, a termékenysége. A 
postmenopauzás, azaz klímax utáni nők pedig elkezdenek vérezni. Legyünk detektívek. Mi 
szabályozza a menstruációt. A petefészek, ez okozza a peteérést és a tüszőrepedést is. 
Japánból kaptam a korai időkben a Pfizer adatbázisából származó kikért anyagot vizsgálatra Byram 
Bridle kollégámtól.  
(Byram Bridle professzor, vezető vakcinakutató Japánban, aki kikérte a kormánytól az információhoz 
való hozzáférési törvény alapján a Pfizer adatbázisából a további vizsgálatra Malone-nak elküldött 
Pfizer anyagot.)  
Megvizsgáltam és átadtam egy általam nagyra becsült és ezen a téren nálam tapasztaltabb 
gyógyszerszabályozási professzornak, hogy ő is vizsgálja meg. Az anyag nagyon súlyosnak látszott. Ó 
itt ez és ez még hiányzik, ezeket még el kell végezned, mutatott rá.  
A hiányzó dolgok a Pfizer vizsgálatokból a reprodukciós toxikológiai vizsgálatok voltak, amelyek a 
kísérleti és engedélyeztetés előtt álló vakcina termékenységre gyakorolt mérgező hatásait vizsgálják, 
a terratogenitás felmérése, ami a foganástól kezdve okozott halált és fejlődési rendellenességeket 
keresi, ezek standard vizsgálatok, amelyeket mindig minden új gyógyszer bevezetése előtt 
elvégeznek, továbbá a genotoxicitási vizsgálatok,  melyek a vakcina szomatikus és az örökítő (ivari) 
sejtek örökítő anyagára, a DNS-re gyakorolt megváltoztató, toxikus hatásait vizsgálják. Ezek teljesen 
hiányoztak a Pfizer vizsgálatokból!  
 
Amit elvégeztek, olyan adatok gyűjtése volt, amelyekben a vakcina nem is szerepelt! Hanem más 
mRNS-eket használtak, nem a vakcinában szereplő mRNS-eket, és nem magát a vakcinát! 
(Más szóval, csak bizonyos bevitt mRNS-ek hatásait vizsgálták, mégpedig más mRNS-ek hatásait, nem 
azokat a mRNS-eket, amelyek milliárdszor milliárdjai és ennél is több molekulái a vakcinákban 
szerepel, illetve más, a szabadalmakban és a vakcinákban szereplő egyéb nem publikus és titkos 
összetevőket sem vizsgálták! Nem a vakcina hatásait vizsgálták, hanem a vakcina egy komponensét 
behelyettesítő anyagot, ami a vakcinákban, mint összetevő nem is szerepel, csak mint fajtája, és az 
egyéb komponenseket körültekintően elkerülték!)  
 

https://rumble.com/vrtdku-joe-rogan-jre-1757-robert-malone-covid.html
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És ezek a vizsgálatok nem GOP módon lettek végezve, ami szakmai művésznyelv és azt jelenti, hogy 
nem alapos munka volt. A vizsgáltok és tanulmányok nem a vizsgálatok szabályai szerint lettek 
elvégezve! Ezt összecsapták és elküldték a világ gyógyszerszabályzási ügynökségeinek, hogy igazolják 
és engedélyezzék az oltások bevetését vészhelyzeti alapon! Ez ennek az igazsága! Ez a rövid verziója 
annak, ami történt! Egyszerű nyelven.  
 
Az USA egészségügyi állami szakhatóságai a CDC, NIH, és az FDA. Az NIH szabályozás szerint a 
gyógyszer gyártók végül a felelősek saját gyógyszereik vizsgálatának és ezen vizsgálatok 
ellenőrzésének elvégzéséért, tehát a big pharma önmagának szövetségi kormányi vagy állami 
szakhatósága a gyógyszer-engedélyeztetést megelőző vizsgálatok elvégzését és körülményeit 
illetően, ami azt jelenti, hogy a Kormány, és annak szakhatóságai és a gyógyszercégek nem teszik a 
dolgukat. A Kormány nem felügyeli és utasítja a szakhatóságot és ezek a gyógyszercégeket. A sorrend 
a kiépített szabályozási rend szerint megfordult, ellenkező irányúvá vált.  
 
A kórházaknak fizet az állam az egész világon összehangoltan, ha páciens kezük alatt covidba belehal. 
Külön tarifája van annak, ha lélegeztető gépre kerül, ez 30-40 ezer dollár Amerikában. Ezek az 
egészségügyi szakhatóságok szabályozási adatai. Ha valakiről pozitív covid teszt készül ez 3-4 ezer 
dollár a kórháznak Amerikában, de ez az egész világon összehangoltam így megy. És csak a kórházak 
kezelhetnek kovid pácienseket. Meghatározott protokoll szerint. Neves és kiváló és igazi, missziókban 
is ingyen szolgáló orvosoktól vonták meg az egészségügyi szakhatóságok a működési engedélyt azért, 
mivel covidos betegeket kezeltek, akik persze meggyógyultak. Ha valaki oltást kap és 2 nap múlva 
autóbalesetben meghal, akkor ezt balesetben való elhalálozásként könyvelik el. Pedig az oltás után 2 
nappal gyakran bekövetkeznek agyi embolizációk, agytrombózisok, ami ha vezetés közben jelenik 
meg, akkor ez lehet a halálok, de mindenképpen az oltással összekapcsolható halál. a legbiztosabb a 
teljes átfogó halálozási ráták vizsgálata. Izraelben a morbiditások és a teljes mortalitás nagyon magas 
a környező területekéhez, a palesztin területekhez képest, Izrael ma már Pfizrael, és a 4. pfizer oltást 
kapják. 
  
(Magyarországon még van oltatlan populáció, melynek morbiditási és mortalitási adatait lehet 
vizsgálni és összehasonlítani az oltott populációéival, és akkor szépen meg fog látszani, hogy az 
oltottak közt megjelenő betegségek, és a mortalitás felülmúlja a nem oltott populációban 
tapasztaltakét. Ez annak a bizonyítéka, hogy az oltott lakosságban oltást követően kóros állapotok 
jelennek meg és elhalálozások, olyan arányban, ami messze felülmúlja a kontroll populációban való 
előfordulásukat, miközben a kontroll populáció ezektől a szignifikánsan és értékelhetően megjelenő 
extra egészségügyi kórállapotoktól és extra elhalálozásoktól teljesen mentes marad, és a két csoport 
közt az egyetlen különbség az oltottság vagy annak hiánya. 
És az oltást követően diagnosztizált esetei a különböző megjelenő megbetegedéseknek, kóros 
állapotoknak, a nem oltottak esetében ugyanez idő alatt diagnosztizált esetekhez képest  feltárják, 
hogy az oltás utáni órák, napok, hónapok, és évek  után megjelenő és diagnosztizált kóros állapotok, 
összehasonlítva a nem oltott populációban tapasztaltakéval szignifikánsan eltér. Ezzel hiába 
fordultam többször is a kormányhoz, a minisztériumokhoz, a miniszterelnökhöz vagy feleségéhez, 
vagy az ügyészséghez, a rendőrséghez, és az alkotmánybírósághoz, sehol nem döntöttek úgy, hogy 
kivizsgálják és ezeket az adatokat megvizsgálják. Közben tovább folytatódik az őrült központosítás, 
centralizálás és a hadsereg egyet nem értők elleni bevethetőségének jogi előkészítése.) 
 
Uttar Prades azaz Északi tartományban, amely India relative kicsi de 200 millió lakosú zsúfolt 
térségében a kovid gyorsan és súloysan terjedt ezértt mindenki egy terápiás csomagot kapott, 
eredmény, hogy teljesen megszünt ott a covid és nincs egyetlen jelentett és diagnosztizált kovis 
halálozás sem. ez után Joe biden azonnal odautazott és tárgyalt Modi elnökkel, aki ezután azonnal 
összehívta a kormányt és eldöntötték, hogy nemhozzák nyilvánosságra a terápiát, de azt mondják, 
hogy a csomagban az ivermektin is szerepelt.  
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A Trump idején a szövetségi kormány kérte a szakhatóságot az ivermectin vizsgálatára, mire egy 
Merk gyógyszercég képviselő hevesen támadta ezt, hogy nem kell. A szakhatóság hemzseg a 
gyógyszercégek képviselőitől. Végül tudatosan aluldozírozott megrendelt vizsgálatok alapján 
kimutatták, hogy az ivermectin nem hatékony, (más esetben pedig olyan nagy adagokat használtak, 
hogy azt mutatták ki, hogy súlyosak a mellékhatások). 
A helyes dózis 0,6 mg/kg 5 napon át a korai fázisban, ha lehet. Ez egy 80 kilós embernél 48mg, 70 
kilósnál 42 mg napi adag.  
 
(Ehhez képest kis adagokat használnak, egy izraeli vizsgálatnál ennek csak a harmadával is voltak 
eredmények, de a 0,2 mg/ttkg túl kis dózis. Mivel a fasiszta-globlista-kommunista-és az Antikrisztus 
szellemét kiszolgáló Kormány a halállal frigyre lépve nem akarja meggyógyítani a betegséget és 
elzárja az emberektől a gyógyulás útját, az Ivermektin forgalmazását, ezért az emberek madár és 
háziállatok számára kiszerelt ivermektint fogyasztanak, amelyekben lévő kiegészítő anyagokat esetleg 
nem nézik meg. Az egyik készítmény etilénglikollt is tartalmaz, ami fagyálló folyadék és káros. Igen, 
ezt adják az állatoknak. Ez is a Luciferista Kormány nagy bűntettei közt szerepel, legfőképpen pedig 
gyermekeink oltása!)  
 
A Thomson Reuters vállalkozás anyagilag egységben van a Pfizerrel. Ez a világ legnagyobb multimédia 
adatszolgáltató cége, napi több milliárd emberhez jut el az általuk átadott információ. Nem csoda, 
hogy mindenütt ugyanazt mondják a médiában. 2020. februárban ennek Reiters ága és ennek egy 
ága létrehozta a közösségi média tényellenőrző projektjét, ami pl. a Twitter, a FB cenzúrázása úgy, 
ahogy ezt a Pfizer és a hálózat kívánja. Tudománytalan, hibás és nem értékelhető cikkekkel próbálják 
a valóságot és tudományt cáfolni, de nem a tények számítanak ebben a rendszerben.  
 
A Kormányok, a szakhatóságok, a gyógyszercégek és a tényellenőrzők és a média, na és a nemzetközi 
bankárok és a többi, hálózatot alkotnak. Így ha Fauci dr. azt mondja, hogy a föld lapos, akkor az egész 
világon ez lesz a tény és tudomány és valóság, az ellenkező álláspontot cáfolni fogják a független 
tényellenőrzők (orrba-szájba) és a média és a kormányok, és a kórházak, akik mind be vannak építve 
ebbe a rendszerbe. 
 
3 Francia professzort is meghurcoltak az amerikai szakhatóságok, mivel ezek híres epidemiológusok 
Harvard, Stanford és Oxford egyetemekről, és átfogó történelmi tanulmányukat és ennek 
eredményét közzétették, miszerint a lezárásoknak járványügyi szempontból sokkal több a káros 
hatása, mint a haszna, több a hátránya, mint az előnye. Ez az új jelenség a kultúratörés névre hallgat. 
Jelen esetben a tudomány kultúra törlését. 
 
Még magát Robert Malone-t, a mRNS-es technológia kifejlesztőjét és ezzel kapcsolatos vagy tucatnyi 
szabadalom birtokosát, aki e riport alanya, is feljelentették egy kórházból, Afrikából, emberek 
millióinak halála okozásának vádjával, hogy orvosi jogosultságától megfosszák, mindezt egy róla írt 
hazugságokat és valótlanságokat állító újságcikk alapján, és karácsony napjáig, 6 napot adva kellett 
megvédenie magát! Letiltották a Twitterről, mivel tudományos tényközlései vakcinaszkeptikusságot 
létesít, bár semmi magyarázatot nem adtak, nem is szóltak előre. 
 
Hasszid zsidó közösségek betiltják a gyermekek és nők vakcinázását, mivel az oltások összezavarják a 
menstruációs ciklust, így nem tudják követni Mózes törvényét, amelyben meg van határozva a nő 
tiszta és tisztátlan menstruációs fázisa, amely alapján csak bizonyos időszakban lehet hozzá 
közelíteni. Ennyire nyilvánvaló a közösség idős vezetői által rendre dokumentált és vezetett közösségi 
menstruációs naptár felborulása az oltások következtében! Ha nincs ilyen jellegű adminisztrált 
közösség, akkor azt gondolhatja valaki és a nőgyógyász is, hogy vajon mitől van. Ha viszont egy 
közösségben mindenkit egységesen dokumentálnak, akkor azonnal felismerik a bajt, és azt is, hogy ez 
az oltottaknál fellép, a többieknél nem. 
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Több mint 140 autentikus tudományos kutatási eredmény és publikáció áll rendelkezésre a maszk 
használat haszontalanságáról, indokolatlanságáról, míg 1 autentikus és elfogadható tudományos 
munka sem létezik a tudományos publikációk világában, ami a maszkok használatának 
eredményességét és indokoltságát bizonyítaná. 
 
  

6. Az Omikron 1-3 óra alatt fertőz, 1 nap alatt könnyedén és 

enyhe tünetekkel lezajlik, az Omikronnal fertőzöttek teljes 

körű természetes immunitást nyernek a delta variánssal 

szemben, és ez az immunitás sokkal hatékonyabb, 

kiterjedtebb és teljesen kockázatmentes, ellentétben a covid 

oltásokkal, amelyek ezerféle maradandó és végzetes 

egészségkárosodáshoz, sterilitáshoz és vetélésekhez vezetnek. 

Az Omikron variánssal való fertőződés teljesen kiváltja a 

covid-19 oltásokat. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PYLbJ0H8zdc&ab_channel=Dr.JohnCampbell 
 

7. Omikron tudomány, jó hír 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8EDBJBmlvXY 
 
A címben szereplő „jó hír,” angolul „good news” az angolban az evangéliumra használt kifejezés, 
magyarul az „örömhír” kifejezés terjedt el, így az e videóban szereplő címet helyes örömhírnek, 
örömüzenetnek, vagy evangéliumnak is fordítani, mivel ahogy látni fogjuk, valóban pontosan erről 
van szó. 
Dr. John Campbell (2,01 M feliratkozó) 2021. dec. 30-i adásában a Dél Afrikai Köztársaságbeli 
egyetemek legújabb Omikron kutatási eredményeit analizálja. E vizsgálatok az Omikron nevű variáns 
viselkedését és az emberi immunrendszer viselkedését vizsgálja az oltott és a nem oltott Omikron 
fertőzöttek között.   
Azt találja, hogy az Omikron „briliáns tudomány”. Azaz, akárki vagy akármi hozta is létre, úgy tűnik, 
hogy ez a variáns önmagában hosszú időre megoldotta az emberiség pandémia okozta problémáját. 
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ez a klinikai és a tudományos kutatások hangja, míg a fősodrású 
média hangjai kifejezetten felbosszantják, mivel azok szenzációhajhász és szórakoztató 
irányultságúak és teljesen különváltak a tudományos valóságtól.  
Ez magyarul két jó hírt jelent. Az egyik jó hír, hogy az omikron variáns megjelenése a SARS-CoV-2 
(súlyos akut légzőszervi szindróma-koronavírus 2) okozta covid-19 (Koronavírus betegség 19) 
pandémia problémáját megoldotta, és ezzel az oltásokat orvosilag kontraindikálttá és műhibává 
tette, mivel javallata megszűnt, a haszon kockázat alapján pedig nagy kockázata miatt adása orvosilag 
ellenjavallt és műhiba. 
 
A másik jó hír szerint, ha Isten így rövidre zárta és megoldotta a pandémiát, akkor képes és hajlandó 
arra is, hogy a másik és sokkal végzetesebb járványt, amit nem vírus, hanem pánemberi erőfeszítés 
okoz és tart fenn mesterségesen, nevezetesen az oltáspandémiát is meg fogja oldani ugyanilyen 
gyorsan és huszárosan és tökéletesen, emberi erőfeszítés nélkül. 
Ebben a mi dolgunk, minden ember és képviselet és hivatal és szakma, mindenki dolga a saját 
működési területén ez: Álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek, álljatok ellen az oltásterrornak, a 

https://www.youtube.com/watch?v=PYLbJ0H8zdc&ab_channel=Dr.JohnCampbell
https://www.youtube.com/watch?v=8EDBJBmlvXY


 14 

felsőbb utasításoknak, rendeleteknek, határozatoknak, gyilkos protokolloknak és a szolidaritás nem 
cselekvésének, és akkor ez a luciferi emberiség és termékenység elleni bűntett megsemmisül. Örökre 
vége szakad, mert kifejezett és Isten szerinti emberi akaratunk és tevékenységünk az ördög minden 
munkájának a lerontására ellenállhatatlanul megmozdítja Isten szabadításának hatalmas és erős 
karját, és Isten haragja nagy hirtelenséggel a hitetlenek, a gonoszság propagálóinak fejére zúdul, az 
utolsó napokban értitek meg e beszédek értelmét, azaz ebben a 2022-es évben, ami már 
elkezdődött. 
 
Johnny Enlow próféta Dr Robert Malonénak, a mRNS technológia feltalálójának tudományos 
vizsgálataira és megállapításaira alapozva, és mint akinek szellemi érzékei érettek a jó és a gonosz 
megkülönböztetésére, Steve Shultz-al, az Elijah  Stream vezetőjével való dec. 29-i beszélgetése során 
konkrétan kijelenti, hogy nyugodtan tekinthetünk az Omikronra úgy, mint Isten emberiség számára 
küldött 2021-es karácsonyi ajándékára. (Lásd itt: „25. Az Isteni kegyelem a Paradigmaváltásra 
elérhető” https://rumble.com/vrmbrm-johnny-and-elizabeth-enlow-the-silver-pill-and-the-4th-
man.html ) 
 
Keressük az igazságot, a természettudományi igazságot és a szellemtudományi igazságot!  
Mi a klinikai és kutatási omikron vizsgálatok tudományos igazsága a tudomány művelőinek 
kutatásaiból, tollából és szájából, ami alapján a „veszélyhelyzeti állapot” fenntartása 
alaptörvényellenes, mivel nem tudományos igazságra alapozott, és nincs objektíve és tudományosan 
megalapozva a tudomány művelői által, hanem a törvényhozó önkényesen cselekedett, amikor 
áltudományos hamis tanúkat állított elő, és ez alapján a „koncepciós tudomány” és puszta csalás 
alapján hozta meg döntését? 
A sátánista panemberi hatalmak szükségállapot vagy hadi állapot bevezetésére irányuló 
erőfeszítéseiről és műveleteiről nem is beszélve, ami bizonyos körök törekvése, azoké, akik nem 
elégednek meg a veszélyhelyzettel, mivel totális luciferi kontrollra szomjaznak. Akiknek ellenállni igaz 
és igazságos, Istenes és hazafias és emberséges és jó és nemes és üdvös és dicséretre méltó és 
méltányos és korrekt és erkölcsileg felsőbbséges és megfelel a magasabb törvénynek és a 
természetjognak és a természetes igazságnak és irgalmasságnak, és az alaptörvénynek, mert 
igazságos ítélettel könyörül a halálra vitt áldozatokon és az emberi, keresztény, nyugati civilizáción! 
Dr. John Campbell előadásában hivatkozik tudományos munka és leközölt cikk paramétereire, ami a 
videóból kiírható, és a „medRxiv preprint server az egészségtudományok számára” weboldalon 
megtekinthető. 
Eszerint a Sars-CoV-2 tüskére adott T sejtes immunválasz robosztus marad az Omikronnal szemben, 
akár az oltás, akár az átesettség indukálta azt.  
Megjegyzendő ez a misztikus rész, ami jellemzően megjelenik minden friss tudományos 
eredménynél, amit aztán elsüllyesztenek, és soha nem válik fősodrásúvá:  
„Ez a cikk egy preprint és nem lett még certifikálva peer áttekintés által.  /Mit jelent ez?/ Új orvosi 
kutatási eredményt közöl, amelyet még fel kell mérni, ezért nem kellene a klinikai gyakorlatban 
használni.” 
Mit jelenthet ez vajon a jelenleg a globális pénzhatalom által kontrollált koncepciós, azaz előre 
meghatározott tudomány és kutatások korában? Azt jelenti, hogy amint megjelenik egy olyan 
tudományos közlés, ami nem felel meg a háttérhatalom programjának és propagált tényeinek, egy 
bőségesen fizetett hivatásos „tudományos független tényellenőrző” hablatyol valami zagyvát a neten 
vagy egy megrendelt tudományos folyóiratban. Ebben aláaknázni, hitelteleníteni törekszik a 
megjelent cikket, lényegtelen, hogy mennyire hamis és blőd állításokkal, érvekkel és módon, ezt a 
cikket arra fogja használni a csaló háttérhatalom-hálózat, hogy a hitelteleníteni kívánt tudományos 
cikk soha ne kerülhessen át a „preprint” kategóriából a „certifikált” kategóriába, ami nem jelent 
mást, mint hogy az ő pecsétjük van rajta. Ez a műveletük a protokollokkal is. A halálos és emberölő 
orvosi, klinikai protokollok sok esetben pont a farmafasiszta genocídium program része, amint ez a 
covid oltások és a hospitalizált kovidosok kezelési protokolljaira jellemző. Embertömegeket ölnek 
meg a protokollok mögé bújt megfélemlített és rabszolgává tett mengele programot megvalósító 

https://rumble.com/vrmbrm-johnny-and-elizabeth-enlow-the-silver-pill-and-the-4th-man.html
https://rumble.com/vrmbrm-johnny-and-elizabeth-enlow-the-silver-pill-and-the-4th-man.html
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orvosok, olyanokat, akiket a kórházból kimenekítve könnyedén életbe lehetne tartani, akik így szépen 
felépülnének. Ezekre is vannak leírt tapasztalatok, persze nem certifikáltak, csak orvosi praxis 
valóságok, megmentett emberi életek, gondolkodó, szabad, tisztességes és kreatív orvosok, akik nem 
adják át magukat a halál szolgálatára, hanem hűek maradnak emberségükhöz és hipokráteszi 
esküjükhöz, a kreativ emberi és szakmai értelemhez, az ilyenek ritkák. 
Úgy tűnik, a kovid és oltásdiktatúrára jellemzően akkor certifikált valami, ha a háttérhatalom azzá 
teszi, ha ez genocíd,  antifertilizációs, és totalitárius globális politikai terveik részét képezi. Ennek 
semmi köze a tudományhoz, sem a szabadsághoz, sem az életmentéshez, hanem koncepciós csalás, 
sátánizmus sátánista cél sátáni módszerrel való elérésére, ami ellen fellépni lelkiismereti, szakmai, 
emberi, szolidáris emberiségmentő, gyermekmentő, jövőmentő Istenes kötelesség, melynek 
elmulasztását minden egyes embertől számon fogják kérni az ítélet napján, sokaktól előbb. 

8. Bhakdi professzornak, a Magyarország alaptörvényében 

szereplő „tudomány művelőjének döntése tudományos 

igazság tekintetében”: Nem indokolt az oltás, nem indokolt a 

„pándémia” alapú veszélyhelyzet, sem a maszk, sem a 

lezárások, sem a korlátozások. 
 
https://www.facebook.com/100009052270196/videos/436830864792867 
 
Bakhdi professzor, aki a tudomány művelője aki a törvényhozóval szemben, aki nem illetékes és nem 
jogosult,  illetékes és jogosult dönteni a covid-19-el és a covid-19 oltásokkal kapcsolatos tudományos 
igazság tekintetében, de facto tudományos kijelentése és döntése a mRNS alapú covid-19 oltások 
valódi rizikójáról, fiziológiai, pathofiziológiai, egészségügyi következményeiről. Ami alapján kétség 
kívül bizonyított tény, hogy az oltás bármely esetben történő beadása orvosilag indokolatlan, 
szükségtelen, és kontraindikált, ellenjavallt és orvosi műhiba, tömeges adása emberiség elleni 
bűntett. 
Kovid-19 oltás okozta bejelentett halálozások (a bejelentett 100 szorosával számolva, ami az USA FDA 
szerint a leginkább megközelíti a valóságot, ugyanis 100 esetből szerintük kb. 1 esetet jelentenek be, 
szerintem pedig sokkal kevesebbet, közép európai szemlélet szerint bizonyosan). A sérülések 
esetében a bejelentett esetek 10 szeresét véve: 
Halál:   UK: 182.200;   EU:3.265.200;   USA: 1.953.200 
Sérülések: UK: 13.146.590;  EU: 29.706.440;   USA: 44.211.780 
E statisztikákkal szemben a valóság egészen más, mivel az oltások mindenféle halálokért felelősek és 
nem csupán nincsenek bejelentve, de fel sincsenek hivatalosan ismerve ok –okozatként, mivel 
boncolásokat sem végeznek, sem igazságügyi boncolásokat.  
Arne Burkhardt pathológus adatai tárják fel az oltottak halálozása 90%-ának covid-19 oltásra való 
visszavezethetőségét. A 28 és 90 évesen meghalt oltottak 90%-ának haláloka az oltás volt. E 90%-ban 
azt találta, hogy e különféle betegségben elhunytak halálhoz vezető patológiája 100%-ban 
megegyezett. Ez azt jelenti, hogy az oltott emberek közül ha meghal 1.000 ember, akkor ebből 900 
még élne és a halálhoz vezető patológiai állapottól mentes lenne  a halála idején, ha előzőleg nem 
kap oltást. Másképp kifejezve, az oltottak közül elhunytak 90%-át az oltással ölték meg úgy, hogy 
nem vizsgálták az összefüggést, az oltást nem kísérte követő vizsgálat, sem boncolásokat nem 
végeznek az elhunytakon, akik előzőleg be lettek oltva. Sőt, sok esetben covid-19 halál kategóriájába 
teszik őket, hogy a járványpánikot mesterséges pánikkeltéssel fenntarthassák. 
Az egyetlen közös tényező az elhunytakban a génalapú vakcina és az általa termelt tüskefehérjék és a 
szövetek ellen fellépő autoimmun killer sejtes (T sejtes) immunitás okozta szövetpusztulás 
szövettanilag (patológiailag) kimutatható jelenléte. Semmi más felismerhető patológiai ok nem volt 
jelen, ami megmagyarázhatta a halálukat.  

https://www.facebook.com/100009052270196/videos/436830864792867
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15-ből 4-en egy oltás után meghaltak. Arne Burkhardt Európa egyik legnagyobb tapasztalattal 
rendelkező patológusa. És amikor ő ezt mondja, „ez így van,” akkor „az úgy van.”  
Képekkel, dokumentumokkal rendelkezik, amelyek megsemmisíthetetlenek. Elérhetőek, hogy a 
világon mindenki megtekinthesse. Azt mondja, hogy a gyilkos limfociták (T sejtes, killer sejtes 
immunválasz) behatoltak ezeknek az oltott embereknek a szívébe, tüdejébe és más szerveibe, 
felmerül a kérdés, hogy mi a pokolért szállják meg a gyilkos limfociták a szerveket. És erre az egyetlen 
válasz az, hogy azért, mivel ezek a szervek, a szervek sejtjei termelik azokat az ellenséges 
célpontokat, amelyeket ezek a gyilkos limfociták felismernek, és ettől kezdve a célpontot termelő 
sejteket elpusztítandó ellenséges hadiipari gyáraknak tekintik, miképp valóságban azok is, mivel az 
oltás által termeltetett tüskefehérjék pusztító ágensek, így rájuk tapadnak és megölik őket.  A gyilkos 
limfociták célpontja a vírusprotein. Mert így működik az immunrendszerünk teremtettségünktől 
fogva, mind a mai napig. (És ezt a tervezők, akik a vakcinákat tervezték, nagyon jól tudják).   
Politikusok, szakhatóságok, nézzétek meg ezeket a képeket és arcokat, tetemeket, amelyek 
dokumentáltak és elérhetők, ti öltétek meg őket, vérük fejeteken és én ki nem állhatom ezt! 
  
Útmutató patológusok számára az oltottak boncolásához.( A képen balra egészséges szívszövet, 
jobbra oltás okozta myocarditises szívszövet a boncolásos autopsziából: 
https://doctors4covidethics.org/notes-and-recommendations-for-conducting-post-mortem-
examination-autopsy-of-persons-deceased-in-connection-with-covid-vaccination/ 
 
Bhakdi, S. and Burkhardt, A. (2021) On COVID vaccines: why they cannot work, and irrefutable 
evidence of their causative role in deaths after vaccination. 

 
A kétszer, háromszor oltottak állapota egyre súlyosabbá válik, mivel az immunrendszerük az 
ismétlődő emlékeztető oltások következtében egyre agresszívebbé válik.  
Az első oltástól fogva az oltottak véredényei szivárgóvá válnak, mivel az oltás útján termeltetett 
tükefehérje tömegek sértik, átlukasztják a kis ereket. A mRNS beszivárog a szervekbe. A szívbe, a 
májba, a tüdőkbe, és mindenhová, és elkezdik termeltetni a sejtekkel ezeket az átkozott fehérjéket, 
ahogy ezt már több mint egy éve nem győzzük mindenfelé mondani! És ekkor a gyilkos limfociták, 
mindenkinek vannak gyilkos limfocitái, beindulnak és megölik a szervezetet, elpusztítva a szívet, a 
tüdőket, a májat, vérképző szöveteket, idegrendszert, mirigyeket, nyálkahártya sejteket, 
ivarszerveket és a többi, ahol csak e termelt vírusfehérjéket észlelik. 
Hónapok óta mondjuk, hogy ezek az átkozott vakcinák természetesen bejutnak a nyirokcsomókba,  
és természetesen ezek a nyirokcsomók elkezdik termelni ezeket az átkozott tüskéket (több száz 
aminosavból álló kártékony vírusfehérjéket), és természetesen ezek a sejtek, amelyek a tüskéket 
termelik, meg lesznek semmisítve a gyilkos limfociták által. Mi fog történni? Kérdőjel. A limfocitáink, 
azok a sejtek, amelyek testünk immunfelügyeletét gyakorolják, az oltások eredményeként sorra 
elpusztulnak, általános immunrendszerünk haldoklik. Szervezetünk immunvédelmének sejtjei 
pusztulnak és meghalnak azokban a szegény gyermekekben akiket beoltanak a konszenzus azaz  
beleegyezés kora előtt, mielőtt még hatékonyan, szülőre, gyámra nem utaltan önrendelkezésük 
alapján azt mondhatnák, hogy nem! Elpusztulnak, meghalnak a 20 és 90 éves életkor közötti 
felnőttekben, a korcsoportban, akiket vizsgáltunk! Mi történik, ha ezek az (Ezékiel 3 és 33) vigyázó, 
őrálló, szentinel limfociták a nyirokcsomókban elpusztulnak?  
Először, a vírusok, amelyek a testünkben vannak, mint az Epstein - Barr vírusok, a mononukleosis 
infectiosa, amit ha nem tud kordában tartani, akkor ezek fellángolnak. Továbbá a herpesz vírus, 
amely kirobbanva övsömörbe megy át! Én Istenem! Ezt olyan komplikált megérteni?  Az emberek 
milliárdjainak testében sokkal több átkozottul veszélyes fertőző ágens szunnyad szerte a földön! ezek 
közül első a tuberkulózis más néven TBC.  Tudsz róla hogy én is hordozom a testemben a tbc 
baktériumokat? De ezeket a testem ellenőrzés alatt tartja a limfocitáim által, amelyek a 
nyirokcsomóimban vannak. Ha én legyilkoltatom ezeket a limfocitákat az oltás felvételével, mivel 
ezeket a limfocitákat meg fogják ölni saját limfocita testvéreik, mert az oltás útján bevitt és e 
limfociták citoplazmájába és sejtmagjába tömegesen bejutó génalapú oltóanyag útján 

https://doctors4covidethics.org/notes-and-recommendations-for-conducting-post-mortem-examination-autopsy-of-persons-deceased-in-connection-with-covid-vaccination/
https://doctors4covidethics.org/notes-and-recommendations-for-conducting-post-mortem-examination-autopsy-of-persons-deceased-in-connection-with-covid-vaccination/
https://www.google.com/url?q=https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/&source=gmail-html&ust=1640879831722000&usg=AOvVaw3SF15gRjk2RYEBSA-gi7mZ
https://www.google.com/url?q=https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/&source=gmail-html&ust=1640879831722000&usg=AOvVaw3SF15gRjk2RYEBSA-gi7mZ
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ellenállhatatlanul arra lettek kényszerítve, hogy kitermeljék ezeket az átkozott vírusfehérjéket, akkor 
ezzel kiiktattam saját szervezetem illetve hozzájárulásommal gyermekeim immunfelügyeleti védelmi 
erődítményrendszerét!  Ezzel a tuberkulózis vagy tüdőbaj elleni védelmem összeomlik.  
Egy másik granulómás betegség a toxoplazmózis, amely az egész világon, különösen a földközi tengeri 
térségben gazdagon jelen van, de a szervezet által féken tartott állapotban. Ha ez a toxoplazmózis 
kitör, az Úr oltalmazzon minket, de az Úr oltalmazzon akkor is, ha a tuberkulózis kitör! A tbc egykor az 
emberiség fő gyilkosa volt. Néhány hónapja mi az orvosok a kovid etikáért cikket írtunk, oltások és az 
övsömör és mit mondanak nekünk címmel. Ebben leírtuk, hogy attól tartunk, hogy a szunnyadó, 
nyugvó állapotú vírusfertőzések és a baktériumok okozta fertőzések, mint a tuberkulózis, 
kirobbannak. Nem tudjuk mikor, időigényesek, a tuberkulózis lassan fejlődik ki, ezek a baktériumok 
nagyon lassúak. Két napja orvoskolléga írt, innen Németországból, hogy egy asszony hasi 
panaszokkal, fájdalmakkal, lázzal jelent meg, nem tudtuk diagnosztizálni, mi lehet a baja, soha 
hasonlót sem láttunk. Az asszony csak szenvedett. Két hét után offenzív vizsgálattal kiderítettük, hogy 
hasi tuberkulózisban szenved! Az egész hasa reaktiválódott, és jelenleg, ahogy épp beszélek, élet-
halál között küzd az életéért. Mert a tuberkulózist nagyon nehéz kezelni, különösen, ha 
multirezisztens, ami gyakori. Előrejelzem, ahogy már tettük is, hogy emiatt az átkozott oltás miatt 
várható világszerte a tuberkulózis kirobbanása. Különösen Indiában, Afrikában és egész Ázsiában, 
ahol ezek nyugvó állapotban az emberek testében szunnyadnak. Sajnos nem az európai politikusok 
között, akik be lettek oltva, mert akkor meglátnák, hogy mit jelent tuberkulózisban meghalni. 
Íme, kezdek érzelmes lenni, mivel az én népem most a célpontjuk, mivel én Indiából származom. Ne 
kérdezd, hogy az oltások pusztító hatásai rövid, közép vagy hosszú távon működnek. A tuberkulózis 
hosszú távon öl, akárcsak a daganatos betegségek. És fontos megjegyeznem, hogy jelenleg a rákos és 
egyéb daganatos megbetegedések robbanásszerűen terjedőben, növekvőben vannak az oltottak 
között! Ennek egyik oka ugyanaz az alapelv, hogy a limfocitáink tartják kordába a megjelenő tumoros 
sejteket. Ha ezt a természetes védelmet kiiktatjuk a mesterséges oltásokkal, akkor semmi nem véd 
meg a megjelenő daganatos sejtek elburjánzásától. És ezek a daganatos sejtek minden nap, minden 
órában megjelennek a testünkben. És ha nem mi uraljuk őket egészséges immunrendszerünk útján, 
akkor mi leszünk az ő célpontjuk.  
 
Ne a halálozások számán vitatkozzunk, hanem figyeljünk fel és keressük meg az 
oltáskövetkezményeket. Kezdjük el keresni az egyéb vírusokat, herpesz vírust, Eptein-Barr-vírust, 
citomegalovírust, ami megöli a gyermekeket az anyaméhben!  Tuberkulózis, toxoplazmózis, rák, 
daganatok. Esküszöm rá, olyan felfedezéseink lesznek, amelyek elborzasztnak! Ha nem hagyják abba 
ezt az oltásőrületet! ez a szavam ma hozzád. 
 
Orvosok a kovid etikáért 
https://doctors4covidethics.org/about/ 
We are hundreds of doctors and scientists from all corners of the globe. We have written three 
letters to the European Medicines Agency, urgently warning of short term and long term dangers 
from COVID-19 vaccines, including clotting, bleeding and platelet abnormalities. We first began 
warning of blood-related risks before media reports of clotting led to vaccine suspensions around the 
world. 
In the absence of crucial safety data, we are demanding the immediate withdrawal of all 
experimental gene-based COVID-19 vaccines. We oppose vaccine passports, which threaten public 
health and violate Nuremberg and other protections. We are warning that ‘health passes’ place 
coercive pressure on citizens to submit to dangerous medical experimentation, in return for 
freedoms that once were human rights. 
Read our letters, press releases and educational materials, and watch our videos, to learn more. 
Follow us on Telegram Doctors For Covid Ethics Channel 
 

https://doctors4covidethics.org/about/
https://doctors4covidethics.org/doctors-for-covid-ethics-signatories/
https://t.me/Doctorsforcovidethics
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9. Szakértői jelentés a lezárások, maszkviselési kötelezések, 

iskolabezárások és egyéb „pandémia elleni harc” lépések és 

ezek hatásai gyermekeinkre tárgyat illetően 
 
https://doctors4covidethics.org/expert-statement-regarding-the-need-for-lock-downs-and-other-
measures-to-fight-the-pandemic-and-on-their-effects-on-children/ 
 
Következtetések: A lezárások, maszkviselési kötelezések, iskolabezárások, kijárási korlátozások, 
pandémia hivatkozású veszélyhelyzet bevezetések, szükségállapot bevezetések tudományos igazság 
és valóságalapon indokolatlanok és alaptalanok ezért azonnali hatállyal visszahívandók. 
 

Összefoglalva 

Ez a szakértői jelentés végzésértékű tudományos döntés, a tudomány 

művelőinek alapos tudományos vizsgálatok alapján meghozott szakértői pereseti 

végzése tudományos igazság tekintetében, arra nézve, hogy 

 A Covid-19 WHO általi világjárvánnyá nyilvánítása igazolhatatlan, alaptalan.  

 A Covid-19 elhanyagolható kockázatot jelent a maradandó károsodásra az amúgy egészséges 

személyek, különösen a fiatalok körében 

 Nem létezik empirikus evidencia, ami indokolná a maszkok használatát, a távolságtartást, vagy a 

lezárásokat, kijárási korlátozásokat a covid terjedésének meggátlására 

 ;Létezik empirikus evidencia, ami azt mutatja, hogy egészségesek nem fertőznek másokat coviddal 

 A lezárások, iskola bezárások, és egyéb tudományosan alaptalan pandémia megfékező eljárások 

pusztító következményeket mutatnak gyermekeink mentális egészségére 

A lezárások, kötelező maszkviselések és iskolabezárások ezért 

megerősíthetetlenek és visszahívandók 

https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/lockdown.pdf 

10. Prof. Sucharit Bhakdi immunológus szakértői 

magyarázata a covid-19 oltottak immunológiailag oltás útján 

halálosan felerősített betegségben történő gyakori halálára és 

egyszerű elkülönítésük a valóban SarsCoV-2 okozta covid 

haláltól. 
 
https://www.bitchute.com/video/NACcyah4Zl1d/ 
 
Amikor az oltott és fertőzésben elhunyó beteg tesztje covid pozitív, akkor ezt covidos halálnak 
könyvelik el. Ha megvizsgáljuk a teszt CT értékét, és ez 28-30-as CT vagy ciklusküszöb értéknél vált 
pozitívvá, akkor a halál oka nem covid-19 volt, hanem a szervezet normál fertőző betegségre történő 
covid-19 oltás által kiváltott fokozott immunválasza. Az idős személy az oltás halálos áldozatává vált, 

https://doctors4covidethics.org/expert-statement-regarding-the-need-for-lock-downs-and-other-measures-to-fight-the-pandemic-and-on-their-effects-on-children/
https://doctors4covidethics.org/expert-statement-regarding-the-need-for-lock-downs-and-other-measures-to-fight-the-pandemic-and-on-their-effects-on-children/
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/lockdown.pdf
https://www.bitchute.com/video/NACcyah4Zl1d/
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elvitte az egy gyenge, ismert, ártatlan koronavírus vagy influenzás fertőzésre adott és oltás útján 
halálosan felerősített immunválasza, amely fertőzést szinte észrevétlen átvészelt volna, ha nincs 
beoltva. 
 
A CT 28-30 esetén a pcr pozitivitás ellenére sem áll fenn SarsCoV-2 fertőzés, hanem másféle 
fertőzöttség van. A pcr teszt ugyanis ismerten és a teszt leiratában is szereplő módon nem specifikus, 
azaz ál pozitív eredményt adhat, és ez történik, amikor 28-30 feletti ciklusnál válik pozitívvá a teszt, 
azaz a CT érték 28-30. Van fertőzés, és van teszt pozitivitás, de ez nem specifikus a SarsCoV-2-re, és 
erre nézve álpozitiv, de nem a fertőzésre nézve. Ilyenkor is kontraindikált a covid-19 oltás, mivel ez 
fertőzöttségre utal, de nem SarsCov-2 fertőzöttségre. Ilyen esetekben a vakcinázás egy 
immunológiában ismert úgynevezett „immunológiailag felerősített betegséget” hoz létre, amibe az 
idős ember könnyen belehalhat! Elég tehát egy egyszerű náthás vagy normál, nem covid-19 
coronavírus infekció ahhoz, hogy az oltott idős ember szervezete a megelőző vagy egyidejű oltással 
felerősített immunválaszt produkáljon, amibe belehal. 
Ilyen esetben pcr tesztet végzünk, és ha az pozitív, akkor ezt kovid halálnak könyvelik el. 
De ha megnézzük a CT értéket, és az 28-30, ez azt bizonyítja, hogy normál nátha vagy normál 
coronavírus fertőzés állt csupán fenn, és nem ez vezetett az idős beteg halálához, hanem a 
felerősített immunválasz, amit a covid-19 oltás hatására indított be a szervezete saját vesztére. 
Szükség utólag megvizsgálni az összes dokumentált covid halott pcr CT értékét, és amennyiben ez 28-
30, akkor az ilyenek halálokát a covidból ki kell venni, mivel a SarsCoV-2 fertőzés a CT 28-30-as 
értékkel bizonyítottan kizárható, viszont át kell helyezni a halálesetet az oltás okozta halálozások 
kategóriájába, mivel ugyanez az érték az előző vagy egyidejű oltás párhuzamos fennállása esetén 
ennek bizonyítéka. 
Mivel a 2020-ban kitörő észak olaszországi járvány az ott korábban végzett tömeges influenza elleni 
oltásokkal oltott lakosságot érintette, ugyanez az oltás által immunológiailag felerősített betegség  
patofiziológia az ottani nagyobb halálozási ráta magyarázata. Azzal a különbséggel, hogy ebben az 
esetben nem a normál influenza vagy koronavírus fertőzést erősítette és tette halálossá a megelőző 
covid-19 elleni oltás, miképp a németországi idős otthonokban, hanem a SarsCoV-2 vírus által 
kiváltott covid betegséget erősítette fel letálisan immunológiailag egy megelőző influenza elleni oltás. 
Az észak- olaszországi SarsCoV-2-pandémiának tulajdonított tragédia, ami oltásőrületbe hajtotta 
Magyarországot és a világot, valójában egy helyi influenza elleni védőoltás okozta epidémia volt, ami 
covid-19 oltás pándémiába hajtotta a világot. 

11. Az adatok értékelése alapján az oltás halálos 

áldozatainak száma világszerte és Magyarországon is 

progresszíven meghaladja a vírus halálos áldozatainak 

számát, akár nagyságrendekkel többszöröse is lehet annak! 
 
A 2021 dec. 10-i nyílt waers jeletés szerint 20.244 kovid-19 vakcina okozta halálesetet jelentettek be 
világszerte. Az FDA szerint az USA-ban a nem kívánatos gyógyszerhatások előfordulásának csupán 
1%-a kerül bejelentésre. Ezt az arányt az egész földre kiterjesztve ez 2.024.400 haláleset. Tekintve, 
hogy az USA egy fejlett ország, más területeken ennél alacsonyabb aránnyal kell számolnunk, ami 
szerint a valóság ennek akár 1.000 szerese is lehet, ami 20 millió fölé teszi az oltás halálos 
áldozatainak a számát világszerte. De számoljunk csak 500-as szorzóval és mindjárt 10.122.000 

halálesetnél tartunk, ami közel duplája a vírus áldozatai dokumentált számának, de több mint duplája 
a valóságos áldozatok számának. 
Mivel azonban az oltás okozta súlyos megbetegedések és halálos szövődmények időben elhúzódva 
jelenhetnek meg, és a kórbonctani vizsgálatokat jellemzően elmulasztják, nem csak a nem bejelentett 
esetek, hanem egyszerűen az ok –okozati összefüggés nem detektálása is akár további 
nagyságrendekkel megemelheti az oltásáldozatok valódi számát. Ez 20+ millióra teszi az oltás halálos 
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áldozatainak számát, ami alulszámolás, az áldozatok száma ezt jóval meghaladhatja, mivel itt csak egy 
nagyságrendet emeltünk. https://openvaers.com/covid-data 
Ezzel szemben 2021. dec. 10-ig 5.313.194-re teszik az össz kovidos halálesetek számát. Erről tudni 
kell, hogy akik bármi okból kórházba kerülnek, és ott meghalnak, ha előtte nem sokkal vagy alatta 
van egy kovid pozitív tesztje, akkor az hivatalosan covid halált jelent statisztikailag, a gyakorlat az, 
hogy igényre lehet pozitív pcr tesztet produkálni, vagy a halotti bizonyítványba egyszerűen beírni, 
hogy covid, ami anyagi előnyt jelent az osztálynak. Ez azt jelenti, hogy a valódi covidos halálesetek 
messze a „dokumentált” 5 millió alatt vannak, míg az oltásokban elhaltak mesze 2 millió fölött, így a 
valóság nagy eséllyel csak a halálozásokat tekintve az, hogy többen haltak meg az oltások 
következtében, mint a fertőző betegségben. Ehhez vehetjük azt is, hogy a delta és omikron esetében 
is az oltottak fertőződési és megbetegedési és halálozási aránya is magasabb, mint az oltatlanoké, 
ami az átoltottság növekedésével és az emlékeztető oltások számának növekedésével egyre 
fokozódni fog. Ez azt jelenti, hogy nem csupán az oltás következtében detektált halálesetek okozója 
az oltás, hanem a kovidos halálesetek egyre nagyobb százalékának okozója is az oltás, (és a halálos 
kimenetellel is végződhető egyéb influenzás megbetegedések súlyosságára is hajlamosít), ezért 
ezeket a kovidos haláleseteket ki kell venni ebből a kategóriából, és áthelyezni az oltásban elhunytak 
kategóriájába, mivel oda tartoznak. Ezek alapján megállapítható, hogy többen halnak bele az oltásba 
és az oltás következtében létesült állapotokba, mint magába a covidba. A „járvány” valójában 
„oltásjárvány”, ami világszerte progresszíven pusztít és le kell állítani. És itt az egyéb okozott 
betegségekről, sterilitásról, meddőségről szó sem esett még. Ezt kellene az államnak és az állami 
egészségügyi hatóságoknak közölni és nem üldözni, és nem a hazug gyilkos propagandát, ami az 
ország elnéptelenítéséhez fog vezetni, ha le nem állítjuk. Már most jóvátehetetlen károk keletkeztek 
és ezt most a gyermekeinkre, unokáinkra terjesztik! A tatárjárás óta nem ért minket ekkora vész. Az 
ellen királyaink, egyházunk, vezetőink, nemességünk, katonáink és a köznép harcoltunk, ezt saját 
nemzeti globalista kormányunk végzi el a nemzet lakosain az egyház és az egészségügy és a média 
támogatásával, filantróp minden élet számít hazugságpropagandájával. 
4-5 hónappal ezelőtti magyarországi adat szerint 441-en haltak bele az oltásba.  A fentiek alapján ezt 
megszorozva 500-al, ez 220.500 halálos oltásáldozatot jelent, ami erős alulszámítás, mivel itt a 
hozzátartozók sehol nem jelentik be ezt. Fel sem ismerik az oltás következtében elhunytak halálhoz 
vezető okaként a szúrást, ha az több hónappal később jelentkezik, sőt még a nyilvánosságot sem 
merik vállalni a propaganda ellenében, hogy hozzátartozójuk halálához igen, köze van az oltásnak, és 
azt sem tudják, hogy hol tehetnék a bejelentést, és miképp, és abban végképp nem hisznek, hogy ez 
változtathat bármin, segíthet másokon, annyira leköti őket saját bajuk, gyászuk. 
„2021. december 22-én – „az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett” 
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/6-millio-239-ezer-beoltott-3359-az-uj-fertozott-elhunyt-139-beteg 
Annak ellenére, hogy a covid halálozás mai adat, az oltáshalálozás pedig 4-5 hónapos adat, ami azóta 
emelkedett, még így ezzel számolva is közel 6-szor annyian haltak bele Magyarországon 4-5 hónappal 
ezelőttig az oltásba, mint ahányan összesen a covidban. Ere is érvényes azonban, hogy a covid 
halálozási adat erősen túlzó és a valóságos covid halálozás ennek csupán töredéke, ami azt jelenti, 
hogy legalább egy nagyságrenddel többen halnak bele az oltásokba ma Magyarországon, mint 
magába a kovidba, és ez az arány rohamosan emelkedni fog! 
Ez alapján megállapítható, hogy ha indokolt orvosilag, szakmailag a veszélyhelyzet, azt maga a 
kormány létesíti, nem a vírus, mégpedig az oltással és más módon, és ezt az oltás megszüntetésével 
együtt azonnal fel kell oldani! Ez önmagában nem képes helyreállítani a kormány által már okozott 
felbecsülhetetlen közegészségügyi és komplex nemzeti tragédiát, gyászt és kárt, de annak legalább az 
újabb oltások útján történő progrediálását kiiktathatná! 
Megállapítható, hogy az oltás halálos áldozatainak száma Magyarországon 100 ezres nagyságrendű, 
szemben a vírus halálos áldozatainak számával, ami 10 ezres nagyságrendű.  

https://openvaers.com/covid-data
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/6-millio-239-ezer-beoltott-3359-az-uj-fertozott-elhunyt-139-beteg
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12. Amerikai járványügyi szakhatóság CDC közlése szerint 

az Omikronnal fertőzött kezeltek 79%-a „teljesen átoltott” 

/Facts Matter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wbi23BiQm00 
 

13. A covid-19 vakcinák progresszív szerzett 

immunhiányos állapotot hoznak létre pdf: 
 
https://drive.google.com/file/d/1G4KznCWgizCl-VH3sLMpGXhQQ0uQfqrD/view?usp=sharing 
 

14. Az Ír kormány nem tudja bizonyítani a Saars CoV-2 

vírus létezését a vírus izolálása és ennek dokumentációja 

alapján, mivel ezekkel nem rendelkezik 
 
Az Ír kormányt megkeresték az információ közlés szabadságának törvénye alapján, de a 
kormányintézmény nem tudta bizonyítani a SaarsCoV-2 létezését, kimutatásának, szabályos tiszta 
izolálásának semmilyen dokumentációja nincs birtokukban, továbbá sem a maszk, sem a 
távolságtartás sem az egyéb lezárások tudományos megalapozottságára vonatkozó 
dokumentumokkal nem rendelkeznek. Lásd itt: https://www.bitchute.com/video/7941x3V2d6wQ/ 

15. Info Blokk - Hivatalos Globálvakcinázási 

mellékhatások by WHO & Uppsala  
 
Ezen a you Tube linken szerepelő videón információ globálisan található a bejelentett oltás-
mellékhatásokról:  https://www.youtube.com/watch?v=qqgVET5O3jw 
Az eseteknek 1%-a sem jut el természetesen hozzájuk. Az 1% túlzott felülértékelése lenne a 
bejelentet esetek arányának a valóságos előfordulásokhoz képest. Magyarországon még 
összefüggésbe sem hozzák a betegségeket az oltással az oltás után, nem hogy majd megkeresik, hogy 
hová és mit és hogy jelenthetnek be és ezt meg is tegyék! Nagyon nehezen mozdulnak erre az 
emberek nálunk. 
 
Ebben az alábbi mellékhatások bejelentési linkek lettek megosztva:  
https://www.who-umc.org/  
http://vigiaccess.org/  
https://www.who-umc.org/media/165550/... 
 https://www.who-umc.org/global-pharma...  
https://www.who-umc.org/media/164345/... 
 
230 millió oltáskárosultról beszélünk a minősített intézmény Uppsala Monitoring Centre (UMC) 
adatok alapján (https://www.who-umc.org/) 
 

16. Beszélgetés Dr. Paul Alexanderrel 
 
Epoch-TV, American Thought Leaders Amerikai gondolkodók sorozat 2021. nov. 20 
Dr. Paul Alexander a tényeken alapuló orvoslás, kutatási módszertan és a klinikai epidemiológia 
szaktekintélye - Brownstone Institute. 

https://www.youtube.com/watch?v=wbi23BiQm00
https://drive.google.com/file/d/1G4KznCWgizCl-VH3sLMpGXhQQ0uQfqrD/view?usp=sharing
https://www.bitchute.com/video/7941x3V2d6wQ/
https://www.youtube.com/watch?v=qqgVET5O3jw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHZ4VWstZmFhd0t0M01NaVBrcG9Gc0s5UWJpUXxBQ3Jtc0tuS3BDTHZDajVJLUU2RGZ3UEhTVVBNUXRmMUhoZUcycHIwbXEzZHVwV3N0X2JoUUEwLVl0N3Ita2JJZ2F2RldsY1JBQjBxdlZiOUp6TDZFbVVmRVpUcEpEcVMyYW5yeFczYi1LZFB1UjdVS2xTM1oyUQ&q=https%3A%2F%2Fwww.who-umc.org%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0RpTHJKTlFZNHdwTnl2WnVxcVJua0Y1V3BsQXxBQ3Jtc0trd0hLUFRNME5yazlmU3RwZkFpME5xVDI3dFRER0dpZXlJWW5wY2N6THNGU2Npa09KSGdyMy05RWdMMndXQnFqYWM2SXl0VEtCVERsVjJoZXM4ZzZBQWNnOV8xbDZwT0pIdDhvb3FaSWUxWWFoU0NOQQ&q=http%3A%2F%2Fvigiaccess.org%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqay03VERVTGNJUFV0TWwwRzhDbHJGaXh4NjVwUXxBQ3Jtc0tuUldEWXBEeFh0bTNRTllWUnNNZEM1LVVPaTVLZGxCbnJGemdDMXVsejNNdjRZR2pMRXAtT2RVZTVWQ2tLNjVmQzRYU2tfb2ozbENrYnZUaTlmYXIyeHNKLTN5TXNrbTZIMnh6YjNzY1JYcWJyS1Bzbw&q=https%3A%2F%2Fwww.who-umc.org%2Fmedia%2F165550%2Fusing-vigiflow-for-data-collection_covid-19.pdf
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWFRVmhnNlhNSFczbm5HOUxJMXBKeE5NSnhad3xBQ3Jtc0tueWU5QWpXTDJXcWZwbFBURDRlRVFPdVBtMHp0Z1doendNSTNXZ1diMzdYQ0NyajlsU1lCUV80clBaRnhEWlVwMHJoQ0M1c1NSeWZUTFl6X0ZmSzFOeWJHZm9QM0ZCNURTMG5VYkJsMk15LTJhenpsYw&q=https%3A%2F%2Fwww.who-umc.org%2Fglobal-pharmacovigilance%2Fcovid-19%2Fhow-to-find-icsrs-related-to-covid-19-in-vigilyze%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWV1TlF5OEQzc2dHbVd1ck82Y1NJQ01QeXdXQXxBQ3Jtc0trSV9Lc2ZmQjRJT1ljeWhwX3BLUEhMSGJqaHBpbkN4Rm45eVBBY2RRQU5QeGstTEgzS2JTcGlPNDVZVjJROWJRQ0JQUVJCeGFoMmRwNUdUbG0xb0stczRBbk9udndXOGhYQ2VZRTlCcFhqSW50WFNVTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.who-umc.org%2Fmedia%2F164345%2Fur30-final-low.pdf
https://www.who-umc.org/
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Visszafelé sülhetnek el az emlékeztető oltások? Természetes immunitás; Lezárások; Maszk;  
https://ept.ms/3oXLr1B 
(Sajnos nehezen nyitható meg az Epoch-TV fenti linkje valami oknál fogva, de aki keres, talál, és a 
zörgetőnek megnyittatik. Emberéletekről van szó, és ez mindenek erkölcsi és sokak hatósági, 
hivatalbeli, szakmai kötelessége, és felelőssége, amit Isten hamarosan számon is fog kérni minden 
embertől, kinek-kinek helyzete és hivatala szerint és az Ő igazsága és döntése ellen nem lesz helye 
fellebbezésnek, és az ítélettel nem fog az utolsó ítéletig várni, mivel eltökélt szándéka, hogy 
megmenti a gyermekeket, ezt a nemzedéket, ami ítélet nélkül nem lehetséges. Emlékezz 
Jeruzsálemre időszámításunk szerint 70-ben! Azok, akik felismerték a meglátogatás idejét, éltek, akik 
nem, vagy ennek ellenálltak, mert el volt fedezve szemük elől, azok mind elpusztultak.) 
Szemelvények a beszélgetésből, nem teljes: 
 
A nem covid19 fertőzött felnőtt lakosság több mint 90%-a komplex, több támadáspontú természetes 
immunitást, védettséget mutat a saars-coV-2-vel szemben. 
A kétszer oltottak morbiditása sokszorosa a fertőzésen átesett nem oltottakénak a delta variáns 
esetében.  
A még ma élő spanyolnáthán átesettek vérében mindmáig kimutatható a természetes védettség.  
A Saars coV-1 fertőzésen átesettek védettek a 2-es variánssal szemben is…   
https://ept.ms/3oXLr1B 
 
Az oltottak terjesztik a vírust a nem oltottakra! A vakcina enyhíti a betegség lefolyását, a tüneteket, 
de nem csökkenti a fertőződést sem a fertőzés átadását! 
Az oltottak potenciális tünetmentes szuperterjesztők. 
Marek betegség csirkéken. Vakcina. Csökkenti a csirkéken a betegség tüneteit csupán.  
Az oltott csirkék terjesztették a vírust az oltatlan csirkékre.  
Masszív adagban hordozták a vírust az oltott csirkék.  

Modern kereskedelmi leaky vaccines, szivárgó vakcinák, hordozóiban kifejlődnek halálos 
vírusvonalak, amelyek normál esetben nem fejlődhettek volna ki, mivel a szervezet vagy elbán velük 
vagy meghal, mielőtt kialakulhatnának. 
Ezek az oltások megengedik olyan vírusvariánsok létrejöttét és átadását, amelyek egyébként 
túlságosan halálosak ahhoz, hogy ilyen tömegben megmaradjanak. 
Ezért a csöpögő vakcinák használata elősegíti a patogén variánsok keletkezését, amely az oltatlanokat 
nagyobb veszélynek teszi ki, hogy súlyosan megbetegedjenek. 
Bizonyos vakcina típusok kiválthatják a forróbb, patogénebb vírus variánsok létrejöttét. 
A természetes szelekció kiiktatja a keletkező annyira veszélyesen patogén variánsokat, amelyek 
annyira forrók, hogy megölik gazdájukat, ezzel saját magukat is. 
Azok a vakcinák, amelyek lehetővé teszik a gazdatest számára a túlélést, miközben nem akadályozzák 
meg a patogén terjedését, átadását, kilazítják ezt a kiszelektálódást. Ezzel megengedik a forróbb 
patogének megjelenését. Ezeket hívjuk csöpögő, vagy lyukas, eresztő vakcináknak. 
Amikor a vakcinák megakadályozzák a fertőzés átadását, és ez a helyzet minden emberre alkalmazott 
vakcinával általában, akkor az ilyen fokozott virulenciájú variánsok kialakulása gátolt. 
De ha a vakcinák áteresztők, vagy szivárgók, azaz a fertőzést a gazdatesten keresztül továbbadók, 
megengedve legalább valamennyi patogén átadását, ezzel megteremtik az ökológiai feltételeket a 
forró variánsok megjelenése és megmaradása számára. 
 Ez a teória ellentmondásos volt tíz éve, de a Marek csirke tanulmányok tisztázták. 
20.000 oltást követő halálozás történt az USA-ban, amit regisztráltak, 85 %-áról bebizonyították, hogy 
direkt vakcina hatás volt az oka. 20% 1-2 napon belül, 80% 7 napon belül oltás után a CDC saját 
adatbázisán. 
Senki nem állíthatja, hogy a vakcinák biztonságosak, semmilyen állami egészségügyi hatóság, mivel 
nem áll rendelkezésünkre erre vonatkozó adat. 
115 tanulmány készült a lezárások hatásairól és ebből egyetlen egy sem volt, ami hatékonynak 
bizonyult a járvány megfékezésére, a fertőződések csökkenésére, ellenkezőleg, a hatása az egész 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTlYeWJvWUNlVnZlelg2dTNVZ2lEM1F2dkw0QXxBQ3Jtc0tuS2JleWg1TGZLdlFZQ2ZxUUVFdjJuSkN6ZE1VUE5LYTRCVnRvNjBvVE16U2dKQ0l6R0pMUkZRVk8xR2tlbEVpQXB5REtzYnIxQzZqcFZjdlg5SFo5Y215dzlvNHluSUYzTEt6N3RKV0xYRkpMWWhkbw&q=https%3A%2F%2Fept.ms%2F3oXLr1B
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbTlYeWJvWUNlVnZlelg2dTNVZ2lEM1F2dkw0QXxBQ3Jtc0tuS2JleWg1TGZLdlFZQ2ZxUUVFdjJuSkN6ZE1VUE5LYTRCVnRvNjBvVE16U2dKQ0l6R0pMUkZRVk8xR2tlbEVpQXB5REtzYnIxQzZqcFZjdlg5SFo5Y215dzlvNHluSUYzTEt6N3RKV0xYRkpMWWhkbw&q=https%3A%2F%2Fept.ms%2F3oXLr1B
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társadalomra, az emberek lelki testi egészségére, de még a járvány terjedésére is rossz hatásúnak 
bizonyult. 
A fertőzéses ívek mutatják, hogy a lezárások nem segítettek, hanem amikor az ív már lefelé haladt, 
akkor hozták be a lezárásokat. 
Ha megnézzük a nemzetközi adatokat és az Egyesült Államok adatait, egyetlen országot, vagy 
egyetlen államot nem találunk, ahol a maszkot kötelezővé tették, és ez eredményes lett volna. Sőt 
mindenütt és minden esetben azt látjuk a görbékből, hogy a kötelező maszk használat során a 
fertőződések megemelkedtek. 
A lezárások, az iskolabezárások, a maszk kötelező használata, mindez a politika nagyon 
tudománytalannak bizonyult.  
A lezárás  
1. elpusztítja a társadalmat 
2. meggátolja a csordaimmunitás létrejöttét, mivel nem kitettek az emberek 
3. Minden újranyitásnál a fertőződés tüskéje felugrik 
4. majd újra lezárnak 
 
És ebből nem lehet kioltakozni. 
Az országok, amelyek vártak a vakcinára, lezártak és akadályozták a nyájimmunitás kiépülését. 
Majd megjöttek a szivárgó, áteresztő vakcinák, amely után újrafertőződés és a fertőzés átadása zajlik. 
Potenciális fertőződés, sőt halál is oltás ellenére. 
 
Az első hullámban nem védtük meg a sebezhetőbbeket, az öregotthonok lakóit, ezek 80-át teszik ki a 
halálozásoknak. Helyette az egészségeseket zártuk le. Hiba. 
Az időseket kezelni kell, és felgyógyulnak és természetes immunitásuk lesz. Ehelyett megkötöttük az 
orvosok kezét Kanadában, az USA-ban, meggátolva őket hogy felírják a gyógyszereket ezért ezrek, 
százezrek haltak meg értelmetlenül.  Mivel jó kutatások bizonyítják, hogy időben elkezdett nem 
kórházi kezelés, megfelelő dózisokkal, az első két héten belül, 85-90%-al lecsökkenti a hospitalizációs 
és halálozási rátát. 
Az idősek az otthonukban maradhatnak kezelésre. Nem kell kórházba feküdniük, ahol a halálozási 
rátájuk felugrik. 
Miért nem védjük a magasabb rizikójúakat és engedjük a többieknek, hogy normálisan lélegezzenek? 

A gyerekek oltása nagyon veszélyes, teljesen indokolatlan és tudománytalan és súlyos 
bűntett, ami rettenetes megtorlást von maga után. 

17. A bevitt oltóanyag által a sejtmagban letermelt 

tüskefehérje bejut a sejtmagba, és leállítja a DNS fiziológiás 

esetben rendre működő helyreállítási folyamatát  
https://www.youtube.com/watch?v=-SYL-iU0E9Q 

 
Spike Protein Goes to Nucleus and Impairs DNA Repair (In-Vitro Study - Not Possible In-Vivo) 
A tüskefehérje bejut a sejtmagba, és megakadályozza a természetes DNS helyreállítási folyamatot. Ez 
sejthalálhoz vezet. A B és T sejtes immunitást is akadályozza. A B a humorális, a T a sejtes immunitás. 
Mindkettő receptorokat hoz létre az antigén érzékelésére és a káros ágens semlegesítésére, vagy az 
érintett sejt elpusztítására. Az ellenanyagoknál a felismerő rész a változó rész, aminek kialakulását 
szintén ellehetetleníti a sejtmagba bejutó tüskefehérje. Ugyanígy a T sejtes receptoroknál is.  
Továbbá a normál sejtosztódást is gátolja, mivel ennél a folyamatnál is szükség van a DNS repair, 
javítás funkcióra. A DNS által a sejtmagban képződő saját mRNS normál esetben kijut a citoplazmába 
és ott a riboszómákon keresztül végül letermelődik a sejtmagból megrendelt enzim, ami a magba 
jutva a megtört DNS megjavításához szükséges. Ez az enzim bemegy a sejtmagba és elvégzi a javítási 
munkát. A spike protein azonban meggátolja ebben a folyamatban a sejtmagban képződő mRNS 
kijutását a magból. Így a riboszómák nem fogják megtudni, hogy termelniük kéne a javító enzimet, a 

https://www.youtube.com/watch?v=-SYL-iU0E9Q
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DNS sérült marad, majd előbb vagy utóbb a sejt elpusztítja magát. A gyorsan osztódó sejtek a 
csontvelő és az emésztőrendszer nyálkahártya borítása, vagy például a férfi szaporítóanyagot termelő 
sejtek. Csak ezen sejtek érintettségét alapul véve, egyértelműen fehérvérsejthiányhoz és 
vörösvértesthiányhoz, felszívódási zavarhoz és sterilitáshoz és daganatos és bizarr autoimmun 
betegségekhez vezet ez rövidtávon, hosszú távon halálhoz. De a csontvelőben a vérlemezke gyártást 
is gátolhatja, ami thrombocitopéniát eredményez.  
Bármely nyálkahártya, a bőr és minden sejt érintett, minden szövetben. Normál esetben a Saars-coV2 
nem jut be a B és T sejtekbe, de a tüskefehérje igen.  
De nem csak a sejtosztódást gátolja, hanem a normál sejtfunkciókat is. A videóban részletesen 
elmagyarázza a folyamatot az orvos. Ezek a felismerések in vitro svéd kutatási eredmények a 
Stockholm Egyetemről, és az UMEA egyetemről. 
Ha az oltásokkal beadott tüskefehérjét (spike protein) kódoló mRNS molekulasúlyát 6x100.000-nek 
vesszük, ami 6x10 az ötödiken, akkor 1 milligramm beadott mRNS-ben 10 a 15-ik hatványon molekula 
van, ami 1 millió milliárd mRNS molekula! Ha egy oltásban csak 1 mg-nyi mRNS molekulát juttatnak 
be! Az emberben kb. 10 a 13-adik hatványon molekula van, így minden molekulára jut 100 db. mRNS, 
ami tüskefehérjéket gyárt. A Pfizer olyan mesterséges nukleotidokat épített be a mRNS-be, ami 
gátolja azok természetes lebontását, így megnöveli élettartamát. 
A beadás után néhány perccel már az egész szervezetben kimutathatók a kegyártott rendkívül káros 
tüskefehérjék, mivel a beadott mRNS-ek az egész szervezetbe eljutnak és még a vér-agy gáton is 
átjutnak, így az idegrendszer sejtjeibe is bejutnak és ott is tüskefehérjéket termelnek. 
Teljesen nyilvánvaló, hogy az oltás kifejezetten ellenjavallt a kovidban és annak megelőzésében.  Csak 
hagyni kéne a normális átfertőződést, alakosság 90%-a természetesen védett, és a normál influenza 
tüneti kezelés kiegészítve specifikus kezeléssel 90%-osan lecsökkenti a hospitalizációt és a halálos 
kimenetelt a nem kezelt esetekhez képest. és normálisan enyhül a betegségek súlyossága és 
növekszik az átadhatóság, így kialakul egy nyugodt egyensúlyi állapot, ami a vírus érdeke,  és nem az, 
hogy megölje a gazdatestet. 
Ez a tudománytalan és kísérleti és veszélyes oltáspropaganda és a természetes immunitás és kezelés 
boszorkányüldözése teljesen tudományellenes. Ez azt mutatja, hogy akik ezt a kormányokra 
kényszerítik, azoknak az a célja, hogy mindenkit oltsanak. Kanadában tlán Alberta kormányzója 
adásban volt és megkérdezték, miért nem terjesztik az ivermektint, a válaszában az oltást 
magasztalta, a kérdésre nem válaszolt, majd megállapította, hogy ha nincs eső, akkor egész 
Albertának és a termelésnek is annyi, majd hálát adott azokért, kik küldik az esőt! Ez volt a 
kormányzó válasza, ami egy kódolt üzenet: Nem beszélhetek az ivermektinről, mivel megtiltották 
nekem. Csak az oltást dicsérhetem, mert megparancsolták nekem. Máskülönben nem lesz eső, mivel 
akik engem utasítottak, rendelkeznek azzal a technológiával, hogy az időjárást kedvükre alakítsák, és 
ha nem működünk, mi a kormány velük együtt, akkor megbüntetnek minket. 
Hát ez zajlik. Ezért nem önmaga Orbán Viktor, és ezért mondnak le sokan politikusok, mert nincs 
gyomruk tovább ehhez. De ha a nemzetek felkelnek és olyan vezetők, akik nem hódolnak, akkor azok 
a nemzetek, akiknek megvan a hadi technológiájuk, hogy ezeket az időjárást manipuláló eszközöket, 
és egyebeket, akár hol vannak is, akár a stratoszférában vagy bárhol, megsemmisítsék, akkor már 
ezzel nem kényszeríthetnek. De el is lehet rabolni a mély állam kulcsembereinek családtagjait, lehet 
őket kényszeríteni, és le is vadászhatók, sok lehetőség van, a pénzt és a nemzet védelmét ebben a 
háborúban az ellenség megtámadására kell használni. Jelenleg ők támadnak minket és a nemzeteket, 
de mi elfeledtük, hogy ők is telve vannak sebezhető, gyenge pontokkal. Én nem hiszek a sötétség 
teljes fölényében és hatalmában, úgy hiszem, hogy a világosság és maga az Úr hatalmasabb és velünk 
van és győzni fogunk, de küzdjünk Jézussal karöltve a gonosz már le lett fegyverezve a vér által, 
nekünk nem szabad neki semmiben engedni, hanem hinnünk kell Isten hatalmában és csak ez a 
bizonyosság határozhatja meg cselekedeteinket és nem a gonosztól való félelem! Ők az árulókból 
nyerik erejüket. Már túl régóta behódolnak nekik a kormányok! Legyen ebből elég! 
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18. Szemelvények adatbázisokból, oknyomozó újságíróktól, 

kutatóktól 
 
https://www.bitchute.com/video/bOG38RX8mLLU/?fbclid=IwAR1pGrOmyEiMWi5O9nCdh0ODpsEM
pHO094qi7gqASSKuo5bt_yWgr9QCqPA 
 

28’ 37”-től DR BEN MARBL beszélget Alex Jones veterán oknyomozó riporterrel. 

Eddig a 8 milliárdból beoltottak 5 milliárd embert. Még 2.5 milliárd és már csak fél 
milliárd marad, ami a Bill és Melinda Gates és a többi globalista megnevezett 
célkitűzése a népességkontrollt illetően.  
 
Fauchit a busz alá lökik, hogy ne beszéljen. A Saars dokumentumokban benne van, hogy amikor ezek 
napfényre kerülnek, akkor máglyára dobják az ún. frontembereket. 

Dr. Luc Montagnier, Nobel díjas tudós szerint mindenki 2-3 éven belül meghal, aki 
megkapta a halálos szúrást. (Nem a placébót). Valóban ezt mondta és izolálta a HIV 
vírust és virológiai Nobel díjat kapott!  

Egyetértek vele az alapján a sok ezer cikk alapján, amit a tárgyban olvastam az elmúlt 
másfél évben! 

 
(Ezt nevezem szakértőnek és a tudomány művelőjének, aki több ezer cikket átolvasott a témában, 
lévén maga is szakmabeli, és az ilyen embereket nem hívták meg a magyar parlamentbe, hogy 
elmagyarázza a tudomány művelőinek az álláspontját, ami alapján a sürgősségi állapot, amelyet a 
Kormány a pártprogramra támaszkodva a képviselők 2/3-os többségével megszavaztatott, 
tudományosan és orvosilag ellenjavallt. Miképp az oltás is, mivel nem áll fenn olyan 
veszélyeztetettség a vírus miatt, ami ezt indokolná. A bevezetett intézkedéseivel a Kormány maga 
hozza létre az egyre válságosabb állapotot, mindenkin áttaposva és a statisztikákat nem bocsátva 
bárki rendelkezésére, és nem vizsgáltatja független szakértőkkel, nyilvánosságra hozva, elérhetővé 
téve ezeket az adatokat, pedig ez emberi jog és nincs „személyi jog” ami ezt az adat-megtekintési és 
adatfeldolgozási igényt felülírhatná, amikor egy egész népet kiirtanak mérgezett fecskendőkkel!! 
Mivel a tudomány művelői helyett koncepciós beépített embereket szólaltatnak meg egyoldalúan, a 
valódi tudományos vita kizárásával, ezért alaptörvény ellenesen hozták be minden alkalommal a 
sürgősségi helyzetet, ami alapján a gyermekeket oltják, a terhes kismamákat oltják és mindenkit, akit 
érnek, manipulálni, becsapni vagy kényszeríteni tudnak vagy akarnak!! Mert nem jogosult dönteni a 
törvényhozó tudományos igazság kérdésében. De épp ezért tette ez a kormány a 2011-es 
alaptörvénybe ezt a részt, mivel a globális vakcinázási tervbe már akkor be voltak avatva és ily módon 
biztosították azt, hogy önkényes hatalomként működve, átlépve az alapvető jogokat jogőrzés színe 
alatt jogorzást, életmentésre hivatkozva tömeges életkioltást követhessenek el. Mint „nemzeti 
globalista kormány” , amely megvédi az életet és értékeket, a kereszténységet, és a családot 
szemben a neoliberális, migráns, lmbtq-s,  antikrisztusi destrukcióval, ami egy tipikus történelmi 
Rothschild színdarab, melyben mindkét szarv egy fenevad fejéből nő ki. (Jelenések 13.11) 
 

A tanulmányaim alapján állítom, ez letális injekció. Egy ilyen tervezésénél lehet 
azonnal ölőt, vagy órák, napok, hetek, hónapok évek alatt ölőt készíteni. Ha perceken 
belül öl, akkor tudható, hogy halálos injekció, de ha hónapok, évek alatt öl, akkor, aki 
erre felhívja a figyelmet, csak egy „összeesküvés elméletes”.  
Nagyon jól kifejezte uram. Mondja ezt tovább az embereknek.  
Mivel 5 milliárd embert beoltottak, szörnyű sötét tél előtt állunk, ami túl fogja terhelni és le fogja 
bénítani az egészségügyet globálisan, minden kórházat világszerte. 

https://www.bitchute.com/video/bOG38RX8mLLU/?fbclid=IwAR1pGrOmyEiMWi5O9nCdh0ODpsEMpHO094qi7gqASSKuo5bt_yWgr9QCqPA
https://www.bitchute.com/video/bOG38RX8mLLU/?fbclid=IwAR1pGrOmyEiMWi5O9nCdh0ODpsEMpHO094qi7gqASSKuo5bt_yWgr9QCqPA
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A keleti parton (USA) több újság hírül adta, hogy be kellett zárni az iskolákat nem a 
kovid miatt, hanem az oltás miatti megbetegedések miatt.  
Vegyük Izraelt. A leginkább átoltott ország és a legmagasabb a kovidos fertőzöttek aránya. Az oltott 
izraeliek halálozási rátája ötszöröse a nem oltottakénak! (Ötször annyi oltott izraeli hal meg, mint 
ugyanannyiból nem oltott).  
Nóbel díjas figyelmeztet: „A kovid vakcinák variánsokat teremtenek.” 
Az emberek nem tudják, hogy amikor beoltatják magukat, covid szuperterjesztőkké válnak.  
Az oltottak szórják a környezetükbe a tüskefehérjét (és a mRNS-t, ami mindenhová eljut). Ez 
veszélyes a terhes anyákra, volt már vetélés emiatt. 34 hetes terhesség veszett el így, több tucat leírt, 
valóságban több 100 ezer ilyen eset van. Pontosan úgy kell tekintenünk az oltottakra, mintha aktív 
kovid fertőzöttek lennének. (Részben a tüskefehérje, mRNS szórás miatt, részben a magasabb 
víruskoncentráció miatt és a bennük inkubálódó új variánsok miatt). Különösen, aki terhes, annak 
szükség a nagy óvatosság.  
A Pfizer elmondta az EU-ban, hogy a vakcina megosztódik, terjed, mint a vírus, emberről emberre és 
az EU jóváhagyta! Le sem tagadják ezt!  
Így van, már egy ideje beismerték ezt és az orvosok is sokan tudják. (Mindketten informáltak erről!!)  
Végre a LANCET (nagy presztízsű tudományos folyóirat) is megírta, hogy NEM LENNE SZABAD A 
TERHES ANYÁKAT OLTANI! Az oltás 83%-os vetélést okozott az első két trimeszterben! 
Ami jelenleg folyik a gonoszság praktikája!  
Elegyítetlen tiszta gonosz, ami jelenleg folyik. Jómagam Fauci tudománynak hívom. A milliárdos elit 
osztály fizeti az összes kutatást, tehát ha van egy kutatás, ami nekik megfelelő eredményt és pénzt 
biztosít, akkor azt fogják publikálni, a többi 9-et pedig, amelyből nem származik hasznuk, eltüntetik.  
„A Pfizer megerősíti, hogy a covid vakcinált emberek szórhatják a tüskefehérjét és ezzel ártalmat 
okozhatnak a nem oltottakban.”  

Ez a „Fauci tudomány”. Itt van „Dr Halál Fasci”, aki tolja a Fauci tudományt, és vannak 
a „Fauci orvosok”, akik követik az „Eutanázia protokollokat”, melyek a kórházakban 
működnek (Valójában a gép nem „szép halál”, hanem borzalmas halál, nem eutanázia 
hanem distanázia!) Ezek a jelenlegi alkalmazott protokollok megölik a pácienseket, a 
kórházak jelenleg koncentrációs táborokként működnek, ahol rosszul bánnak a 
betegekkel. 
Láttuk ezt a „Veritas” leleplezőknél! Ezek elmondják, hogy az orvosok és a nővérek tudják, hogy 
embereket ölnek, de azt mondják, hogy „nem mondhatunk semmit”.  
Igen, az orvosok félnek felszólalni!  
Milyenek a kórházak? Hányan ébredeznek? Akik ébredeznek, mit tesznek? 
Én már március óta nem dolgozom kórházban. Miért mondtam fel? Mert folyamatosan erőltették, 
hogy adassam be magamnak a halálos injekciót! Miután kigyógyultam a Kovidból! Természetes 
immunitásom van! Háromszor jöttek és követelték magam beoltatását ezek után!  
Újságcikk: „Terhes doktornő elvetél, miután beoltatja magát!” 
Kötötték az ebet a karóhoz!  
Láttam tanulmányokat, miszerint orvosilag nem indokolt a gyógyulást követően az oltás! De Fauci és 
a tiszti főorvos azt mondják, hogy a szerzett immunitás az nem megfelelő, nem jó! Mintha azt 
mondanák, hogy a víz nem jó a halnak!  

A Tiszti Főorvos a „Fauci tudomány” követője. Mivel bárki számára, aki átesett a 
betegségen, a vakcina csak rizikó, haszon nélkül!  
 

Marble dr megtalálható a https://myfreedoctor.com/ webhelyen. 

 
Ez csupán 3 perces részlet volt a fenti közel 2 órás videóból! Óriási bűntett, bölcstelenség és 
szakmaiatlanság a szabad tudományos forrásokat és az Istenfélelmet megvetni! Isten számon fogja 
kérni az olvasótól, hogy mit kezd az itt olvasottakkal. Különösen, ha hivatalból, az állami 

https://myfreedoctor.com/
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igazságszolgáltatás részeként, bírói, ügyvédi, vagy egyéb államhatalmi vagy egyházi tényezőként 
olvassa ezt a dokumentumot! 

19. Mikro RNS-ek szabályozó szerepe a sejtek 

génkikapcsolásaiban.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=t5jroSCBBwk 
Concept, Design, Animation: Katharina Petsche http://www.katharinapetsche.com 
 
Ha ez a rendszer zavart szenved, eredménye daganatos betegségek, anyagcsere összeomlás. 
A Big pharma kovid oltásai összetevői közt ezek szabadalmi leirataiban szerepelnek géndeléciós 
eszközök. Akár kikapcsolnak, akár kivágnak egy-egy adott génszakaszt, az eredmény ugyanaz, a gén 
nem funkcionál többé. Ebben a 2015-ös mesterképzési diplomamunkában a molekuláris biológiai 
ismereteit a szerző összekapcsolta másik szakterületével, a digitális képalkotó formatervezéssel, és 
egyetemi oktatási célú felhasználásra készítette. Kifejezi tudományos várakozását, hogy a mikroRNS 
technológia segítségével betegségek válnak genetikailag gyógyíthatókká.  
 
A Big pharma mRNS-es kovid vakcinái, ezek globális emberiségre kényszerítése, szabadalmi leiratai, 
felismert pathofiziológiai hatásai, és a statisztikailag mérhető összoki halálozások számainak 
növekedése aggasztó!  
Komoly aggodalomra ad okot a genetikai, molekuláris biológiai, nanotechnológiai és robotikai 
ismeretek tudatos egészségrombolásra és patológiai és élettani manipulációra való globális és 
erőszakos felhasználása a pénzhatalmi luciferi világelit és hálózataik, a velük együttműködő 
kormányok, a média és a bevont hódoló koncepciós szakértők és áltudományos propaganda 
bevonásával a tervezők gonosz világuralmi hatalomátvételének céljából, ami emberiség elleni bűntett 
és az emberi faj genetikai integritása és teremtettségének rendje elleni bűntett! 
 

20. Vezeték nélküli nanoszenzor chip, grafén-oxid, grafén-

dioxid, éles nanopengék, hidrogélek,  lentivírus, 69-70, 144-es 

és további 30+ gén törlési technológiája, x/y kromoszóma 

inverziós technológia, mesterséges E Coli, és propán a mRNS 

kovid-19 vakcinák tartalmának szabadalmi leírásában  
 
Dr. Ariyana Love visszatér a Stew Peters Show-ba, hogy felfedje a Moderna oltóanyag 
szabadalmaival kapcsolatos megállapításait, megerősítve a La Quinta grafén-oxid tanulmányt és 
a globalisták tervét, hogy nano-érzékelőket telepítsenek minden emberi testbe, amelybe csak 
tudnak. 
 
https://www.bitchute.com/video/qQUmyVFsg1bl/?fbclid=IwAR3elUhWHcRE_U7sp4e9W8caB0fVGrB
gGZbzkSbOZTg-vjfZmndGUKjA12k 
 
A héten korábban beszélgettünk Dr. Pablo Campra-val a spanyol orvossal, aki vakcina vizsgálatai 
során Grafén oxidot azonosított a vakcinákban! Ez alkalommal Dr. Campra annak bizonyítékáról is 
beszélt, hogy a vakcinák vezeték nélküli nanoérzékelőket is tartalmazhatnak. Újra vendégünk 
Ariyana Love aki bizonyítékokat talált a Moderna szabadalmaiban arra, hogy Pablo Campra dr 
állításai igazak és még sokkal többet talált! 
Mit talált a szabadalmakban?  Azt, amit „biochippeknek hívnak”. És nem csupán egy 
szabadalomban szerepelnek.  Ezek léteznek. Dr. Campranak igaza van. Ezek szerepelnek a 
szabadalmakban.  

https://www.youtube.com/watch?v=t5jroSCBBwk
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG5hTUtJNDBFWjhaSlBWVm5GVWRodUxYUXl1Z3xBQ3Jtc0tuMnZfeTR3cnJ1VDNzbnZSb1VqYVNwWXEyd3piT3FfY0hmWS12bWNuem4zb0tkcFgzam1vSUd1MXhHVGhsMlVmMXFZU3p5V2RKOFVhWUo4SExobk4xcW52N3F0YzZGTW5IcUx2MURseGM5YkJiaGxpUQ&q=http%3A%2F%2Fwww.katharinapetsche.com
https://www.bitchute.com/video/qQUmyVFsg1bl/?fbclid=IwAR3elUhWHcRE_U7sp4e9W8caB0fVGrBgGZbzkSbOZTg-vjfZmndGUKjA12k
https://www.bitchute.com/video/qQUmyVFsg1bl/?fbclid=IwAR3elUhWHcRE_U7sp4e9W8caB0fVGrBgGZbzkSbOZTg-vjfZmndGUKjA12k
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Tehát vezeték nélküli bioszenzorok vannak ezekben a biofegyverekben amit 
vakcinának neveznek.  

Pontosan. És grafén oxidot is tartalmaznak. Bizonyítékaink vannak arra, hogy grafén-oxid, grafén-
dioxid és egyéb grafén elemek is vannak az injekciókban. Eddig 7 tudományos kutatócsoporttól 
érkezett erre vonatkozó megállapítás, köztük az Almeriai Egyetemről is, Dr Pablo Campara professzor 
úr (kémiai tudományok doktora) jelentéséből.  Használt technikák, optikai és elektronmikroszkóp, 
sötétmező-spektroszkópia, mikro-raman és kémiai analízisek és ezeken felül még több eljárás, 
melyekkel megállapították, kimutatták a grafén –oxid jelenlétét az oltásokban. 
És volt még 2 Pfizeres kiszivárogtató, akik nem csupán állították, hogy a grafén az oltások része, 
hanem erre bizonyítékokkal is szolgáltak.  
Továbbá a Health Canada visszaküldött 1.5 millió maszkot mivel grafént tartalmaztak!  Ezeknek a 
maszkoknak a viselésére kényszerítették a gyermekeket! 

Japán visszaküldte a Moderna injekciókat fémszennyeződések miatt. 

És ott van Dr. Andreas Noack kiszivárogtatása, aki Campra dr. jelentéséhez fűzte hozzá, hogy a két 
frekvenciasáv, amit dr. Campra felismert, a grafén-hidroxidé volt. 
Beszámolója szerint ezek nanoméretű grafén borotvaélek, amelyek az embereket belülről 
gyakorlatilag miszlikbe szabdalják. Ezek boncolással nem azonosíthatók. Ez a magyarázata annak, 
hogy miért esnek össze az emberek holtan, mondta.  
A Pfizernél egy vezető tudós e-mailt küldött a PR csoportnak, hogy miképp kezeljék a grafén- oxidot. 
A levelezésből kiderül, hogy már nem az érdekli őket, hogy teljesen tagadják, hogy a vakcinák grafén-
oxidot tartalmaznak, hanem az, hogy kontrollálják a narratívát. Tegnap pedig Deanna Lorraine 
ebben a programban beszámolt, hogy ezt az orvost meggyilkolták. A kutató felesége azt állítja, hogy 
sugárfegyverrel ölték meg. Ez a technológia létezik, és strokot, infarktust és ezek tüneteit hozza létre. 
Ahogy a videot közzétette, meg is történt vele. Ez az orvos halott.  
Mit talált még az orvos. Amikor e-mailt küldtél nekünk, azt mondtad, hogy más dolgokról, 
összetevőkről is akarta, hogy szóljál ma ebben az interjúban, amelyeket az oltásban fedezett fel.  
Rendben. Grafén-oxidot találtam az oltásokban. Ez a Modernában és a Johnson és Johnsonban is 
megvan. Fel van sorolva a szabadalmuk leírásában! Ezek hidrogélek! A hidrogélek 

grafénoxidból épülnek fel és szerepelnek a Moderna szabadalomban. Ez szabadalmuk 
neve: US8415325B2.   
A hidrogéleket a DARPA fejlesztette ki. Továbbá a Pfizer, a Moderna és a BioNTech fejlesztették ki a 
hidrogéleket a mRNS technológia ballisztikus célba juttatására (azaz a mRNS-ek levegőn keresztül 
röppálya útján történő célba juttatására)! (A DARPA Védelmi fejlett kutató projekt ügynökség, 1958-
ban létesült amerikai katonai védelmi kormányintézmény). 
 

A hidrogélek egy teljes fegyverrendszert tartalmaznak, melyet most az emberiség 
egész lakossága ellen fordítanak. A Moderna szabadalomban szereplő „quantum-dots-
ok?” is grafén oxidot tartalmaznak.  

A grafén-oxid 100%-osan benne van az oltásokban, szerepel a szabadalmakban. Ez 
megcáfolhatatlan.   

Továbbá az összes szabadalom tartalmazza a géndeléciót vagy génkitörlést.  
Erről már beszéltem két oltásban, szabadalomban, de már megismertem, hogy az összes oltás, 
szabadalom tartalmazza. Géneltávolítás. Ez 100%.  
 
Egy kivétellel az összes oltási szabadalom tartalmazza a szintetikus DNS-t, amivel 
emberi sejteket kódolnak. Ez a complementary vagy c DNS, ami kiegészítő DNS.  Az 

USA legfelsőbb bírósága 2013-ban határozott, hogy a cDNS szabadalmaztatható. 
Megállapítják, hogy tudósok 4 plazmidot csatoltak baktériumhoz. Ennek a kimér biofegyvernek alapja 
az E Coli baktérium. (A vastagbélben él). A (módosított) E Coli baktériumot a legtöbb oltás-
szabadlomban megtaláltam. Ezek antibiotikum rezisztens baktériumok. Antibiotikumokkal nem lehet 
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őket megölni. (Normálisan igen). A legfelsőbb bíróság határozott, hogy a módosított 

baktériumok szabadalmaztathatóak, miképp a cDNS is. Növény, állat vagy ember 

szabadalmaztatható és birtokolható amennyiben cDNS-el módosították. A bíróság 
határozata szeint a BRCA1 gén 15 nukleotidból álló létező szekvenciájára szabadalom érvényesíthető, 
ez felbontja a kovalens kötéseket, elszakítva a DNS láncot. Normálisan ez a gén tumorszupresszor, 
ami reparál, helyreállítja az eltört, sérült géneket, így meggátolja a daganatos betegségek létrejöttét. 
(vág és egybeszerkeszt, kiiktatva a beteg részt). Az összes kovid injekció géneket töröl és genetikailag 
módosítja az emberi genomot és egy USA legfelsőbb bírósági határozat szerint szabadalmaztatható új 
fajjá alakítja át az emberi fajt.  
A CRISPR/Cas9 segítségével a genetikai jellemzők teljesen kitörölhetők az emberi fajból, amit az elit 
most végez. 
A Lentivírus faktort is megtaláltam, ami egy Fauci által finanszírozott biológiai fegyver. Egy vírus, ami 
tartalmazza a HIV1. HIV2, HIV3-at, a SARS-t, a MERS-t és az AIDS-et kiváltó SRV-1 kimér fehérjéket. A 
Lentivirus szerepel a Moderna, az Astra Zeneca, a Johnson és Johnson, és az Oxford covid-19 vakcina 
szabadalmaiban. 
Ezt fogd fel! A HIV1 biofegyver Anthony Fauchi szabadlom és az ő tulajdonában van. Keze az 
egészben! 
A Pfizer szabadalom 30 géntörlést nevesít, majd így folytatja etc, azaz: és a többi. 
Kitér még a szabadalom külön a 69-70. gén deléciójára (törlésére). Namost és Thermo Fisher kiadott 
egy tanulmányt e 60-70-es gén delécióról és mutációról. Olyan variánst okoz, írja, ami „jelentősen 
könnyebben átvihető, mint a korábbi keringő variánsok”. 
A Pfizer szabadalom nevesíti a 144-es gén delécióját, ami gyors rákos daganatnövekedést okoz. 
Találtam szabadalmat egy kobinált pcr teszthez, amely nevesíti a géndeléciót! A pcr teszttel bevitt 
hidogélek útján juttatják be a biofegyvert az agyba. 
A Pfizer szabadalomban szerepel az X/Y kromoszóma inverzió vagy felcserélés, és ha a nemi gének 
megfordulnak, az meddőséggel, sterilitással jár. Ez részben magyarázhatja a transzgender mániát. 
A Pfizer és a Moderna covid-19 vakcina szabadalmak tartalmazzák a Bromidot is összetevőként, ami 
korrrodáló hatású, és súlyos szemkárosodáshoz vezet. 
A Pfizer a szabadalmi leírásában említi a propánt, mint az oltás egyik alkotóját. Az OSHA 
gyúlékony veszélyes anyagként tartja nyilván. Mérgező, ha belélegzik vagy lenyelik, most 
gyermekekbe fecskendezik. Kiszorítja az oxigént a tüdőből.  
Tehát ezek a leiratok azt bizonyítják, hogy a vakcinákban van grafén-oxid, grafén-hidroxid, 
nanoméretű borotvaéles pengeélek, génkitörlő technológiák, vezeték nélküli nanoméretű 
bioszenzor technológiák, és propán. Hová tovább? 
Alacsonyabb szintű, városi, megyei bíróságokon kezdeményezzünk pereket. Így nyertünk a ll. 
Világháborúban. Akik kényszerítenek, azokat pereljük.  
 

21. Prof. Mattias Desmettel beszélget Aubrey Marcus a 

jelenleg zajló irányított tömegformálás pszichózis 

folyamatáról 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IqPJiM5Ir3A 
 
Matthias Desmet a Ghent egyetem pszichológia professzora Belgiumban.  
A koviddal és az oltással kapcsolatos jelenleg zajló irányított globális koncepciós tömegformálás 
pszichológiailag és módszertanát tekintve megfelel a boszorkányüldözésekben, a totalitárius szovjet 
vörös terrorban és a náci Németországban már megvalósított történelmi jelenségnek. 
Az egyéni értelem megszűnik és a kollektív tudat veszi át annak helyét.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IqPJiM5Ir3A
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22. Dr Robert Malone - Egy, a vírusnál sokkal nagyobb 

veszély leselkedik ránk 
 
Dr Robert Malone vakcina tudós, az mRNA gyógyszerként való alkalmazásának eredeti feltalálója 
saját gondolatait közli Matthias Desmet a Ghent egyetem pszichológia professzora által felismert és 
elmagyarázott kovid tömegtudat-formáló pszichózis és tömeg percepció gyártás folyamatáról 
 
https://www.youtube.com/watch?v=79m2xYEexgo 
Az eredeti angol nyelven: https://www.youtube.com/watch?v=INHpQL9fgto&t=10s 
 

23. New York állami törvényjavaslat bárki, egyén, 

kontaktszemély vagy csoport azonnali 

bebörtönözhetőségéről, akit a kormányzó közegészségügyi 

szempontból veszélyesnek ítél. 
 
https://youtu.be/SGUA17Qslqc?t=329 
 
Törvényjavaslatot (A416) nyújtottak be, amit most tárgyalnak New York államban, mely szerint bárki, 
akit a kormányzó a közegészségére nézve veszélyesnek ítél, morbiditási vagy mortalitási 
szempontból, azonnal letartóztatható, 6 hónapig elzárható, majd ez további 90 napokra, korlát nélkül 
meghosszabbítható, és bármilyen szükséges kezelés vagy vakcina beadható neki, ami szükséges 
ennek megszüntetésére. És ez alapon nemcsak egy adott személy, hanem kontaktszemélyek és 
csoportok is elzárhatók kijelölt egészségügyi intézményekben, vagy más erre a célra kijelölt helyen. 
Az összes részletes dokumentum csatolva, ahogy Roman Balmakov tudósító mindig precízen teszi. 
Évtizedek óta megvannak a FEMA táborok, több 10 millió ember befogadására, melyek koncentrációs 
amerikai kormánytáborok. A FEMA amerikai kormányszervezet. 
Ami érdekes, hogy sem Donald Trump, sem Netanjehu, sem Orbán Viktor, akik a nemzeti, jobb oldali, 
hazafi elnökök hatalmi oldalon állnak, szemben a neoliberális globalista ballal, attól függetlenül, hogy 
jelenleg épp hatalmon vannak vagy sem, nem mutattak és jelenleg sem mutatnak ellenállást az egész 
emberiség oltási kampányával szemben, és ez nagyon aggasztó. 
Vajon amikor Trump visszatér, leállítja Orbán Viktort, ha ez a Heródes, akkor még hatalmon lesz, vagy 
csak vállon veregeti, hogy milyen jó a déli határunk és hogy jól megy az oltásprogram, finoman, 
filantrop módon, és csak így tovább? 
Különösen már nem érdekel. Valahogy megszűntem politikusokban bízni. Ha valami csoda folytán 
tesz is némelyik valami jót, annak örülök, de bízni nem fogok bennük. És engedelmeskedni sem 
szándékozom, mivel Isten nem várja el tőlem, hogy engedelmeskedjem a sátánnak, hanem azt, hogy 
álljak ellen neki, és hogy az Úrnak engedelmeskedjem és ezt meg is teszem. Eljátszották a 
bizalmamat, ha ez számít valamit. Persze én csak a magam nevében nyilatkozom erről. De mivel én is 
egy ember vagyok és egy Isteni képmás, szerintem számít. És az is, hogy te mit gondolsz a magad 
részéről, ezekről. 
Sem egyházi vezetőben nem bízom, sem politikai vezetőben. Az Ige egyértelműen int: „Átkozott az a 
férfiú, aki emberben bízik”. Én döntöttem.  Hosszú évtizedek kellettek hozzá, hogy megértsem, 
mekkora igazság van Isten szavában, de jobb későn, mint soha! 
Jeremiás 17.5-8:  
„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe (azaz emberbe) helyezi erejét, az 
Úrtól pedig eltávozott az ő szíve! 
Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban 
lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. 
Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr; 

https://www.youtube.com/watch?v=79m2xYEexgo
https://www.youtube.com/watch?v=INHpQL9fgto&t=10s
https://youtu.be/SGUA17Qslqc?t=329
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Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha 
hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a 
gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” 
 

24. Dr. Robert Malone, az RNS gyógyszeri alkalmazásának 

feltalálója, a mRNS-hez és DNS-hez köthető alapvető 

vakcina technológiák kifejlesztője 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nYkUePQMfkE 
 
A video részekre, témákra bontott, és az egész beszélgetés a tudomány azon művelőjének látását, 
döntését képviseli, aki más hasonló tudósokkal együtt jogosult és hivatott dönteni tudományos 
igazság tekintetében vírusról, járványról, oltásról, lezárásokról, maszk kényszerekről, nyáj 
immunitásról, természetes védettségről, kezelésről, és veszélyhelyzetről Magyarország alaptörvénye 
szerint. 
Ebből csak néhány részt szinte találomra kiemelek: 

Certain vaccines for a specific person? | Risk-benefit ratio 
https://www.youtube.com/watch?v=nYkUePQMfkE&t=5827s 

Csecsemőtől 40 éves korig a kockázat/haszon arány fordított és teljesen értelmetlen a 
vakcina adása 

 

Dolgozzuk fel a kognitív disszonanciát 
https://www.youtube.com/watch?v=nYkUePQMfkE&t=9164s 
 

25. Neuro disease after vaccine with Nikk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lB5oR2gFQEw 
 

26. LIVE: Anti-Vaccine Doctor Testifies at Senate 

Homeland Security Hearing on Covid-19 Treatments 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k8RyV3VEDKI 
 
Egyből az elején, a chairman Senator Johnson maszk nélkül jelenik meg és tudományos értelmes 
diákkal, a tudományos igazságot képviseli és szólja és kifejezi a célt, az amerikaiak meggyógyítását, 
kezelését a betegség legkorábbi időszakától kezdve a rendelkezésre álló gyógyszerek segítségével, és 
a többi. Ő képviseli az értelmet és a jó akaratot és a tudományos, hagyományos, normális 
megközelítését egy felmerülő problémának, aminek megvan a történelmileg és szakmailag kipróbált 
kezelési módja, amihez való visszatérést szorgalmazza szemben egy teljesen új, értelmetlen, 
demagóg és hipnotikus befolyásolási módszerekre és nem tudományos és értelmi dialógusra építő 
rosszindulatú programmal szemben, amely egységes és betanított és ugyanazt mondja. 
 
Rögtön utána maga a beépített demagóg sátáni ügynök, aki maszkban jelenik meg, szenátor peters, 
aki látványosan akadozva beszél, mivel nehéz neki az igazság elhangzott bizonyságával és a tényekkel 
szemben mindenben betanult módon hazudni. Ennek ugyanis Isteni eredetű gátja van, amin 
láthatóan nagy nehézségek árán tud csak áttörni, szavai kiejtései nehézségekbe ütköznek, a hazugság 
nehézségekbe ütközik az igazság megjelenése és elhangzása és szellemének jelenléte közegében.   

https://www.youtube.com/watch?v=nYkUePQMfkE
https://www.youtube.com/watch?v=nYkUePQMfkE&t=5827s
https://www.youtube.com/watch?v=nYkUePQMfkE&t=9164s
https://www.youtube.com/watch?v=lB5oR2gFQEw
https://www.youtube.com/watch?v=k8RyV3VEDKI
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Teljesen semmibe véve az előtte felszólalónak tényközléseit, szakmai tapasztalatú és tekintélyű 
orvosokra történő hivatkozásait, kizárólag demagóg hazugságok gyakorta ismételt közléseivel próbál 
valójában hipnotizálni, megigézni, egyetlen céllal, hogy az amerikai lakosság ne kapjon gyógykezelést 
fertőződés és megbetegedés esetén, hanem kórházba kerüljön leromlottan, ahol sorsa egyre inkább 
elpecsételődik, hogy ezzel is magasztalja és erősbítse a hazugság és halálkultuszt, aminek szolgálatára 
adta magát. Ez egy szellemi és tudati, intellektuális dolog. Szlogenjei: Halálos vírus, ennyi százezer 
amerikai esett eddig áldozatul, naponta ennyi hal meg. Az előttem felszólaló szenátor Johnson a 
betegség kezelésének tudományosan megalapozatlan és erősen pártpolitikai színezetű állításaival 
kívánja lejáratni az oltások hatékonyságát, az amerikai nép megérdemli az egészséget és a jó ellátást, 
biztosítjuk a vakcinát, és rendeleteket fogunk hozni a szükségben lévő érintett családok anyagi 
megsegítésére.  
 
Azonnal, már a megjelenésből és a beszédből, az első szavakból, mondatokból, és ahogy szól, és 
amilyen szellem szól ki belőle, amit és ahogyan mondja, és amit és ahogyan ismételgeti, kétségkívül 
megállapítható, hogy a hazugság és a halál szövetséges ügynökével van dolgunk, aki Sátán ember és 
emberiségellenes programjának képviselete az adott helyen, célja a tömeges emberölés és a 
hazugság és halál uralmának érvényre juttatása. 
Azok számára, akik nincsenek benne ebben a szövetségben, ez érthetetlen és irracionális csupán, 
mivel most kezd csak felsejleni, felderengni az ilyeneknek, hogy egyáltalán létezhet olyan, hogy 
valakinek ne jó és minden, ami a klasszikus igazságnak és normális és felelősségteljes gondolkozásnak 
felel meg, legyen a belső ideológiai és célrendszere. És hogy egyáltalán létezik olyan, hogy valaki 
megfontoltan és célszerűen és tudatosan és betanult módon és folyamatosan hazudik és bízik az újra 
és újra ismételt puszta hazugság hipnotikus erejében! És mivel a természetes igazság helyét a tételes 
jog vette át, nem tudnak mit kezdeni sem szellemileg, sem értelmileg, sem jogilag ezekkel a pusztító 
bűnözőkkel, sátán ügynökeivel a kongresszusi, parlamenti viták, ülések során vagy azok után, mivel 
Jézus Krisztus nevében és az igazság és a Szellem erejével prófétikusan nem konfrontálják ezeket. 
Nem teszik, mivel Istennek és igazságának nincs meghívott fennhatósága és ebből adódóan nincs 
kultúrája az igazság érvényesítésére e sokakra ható és sokakat megbénító és tönkretevő gonosz 
ügynökökkel szemben. De ez épp most változik, mivel a sötétségnek ez a fajta határátlépése 
szemfelnyitó hatással van sokakra és felismerik, hogy ez két szellemi világ közti háború frontvonala és 
csatatere, az egyik az igazság, és világosság és élet, a másik a hazugság, sötétség és halál világosság 
filantróp angyalának álcázva magát. 
 

27. A Cautionary Message From Vaccine Advocates w/ Dr. 

Aditi Bhargava, Kyle Warner, And Brianne Dressen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lraR1R_Imi8 
 

28. 'Ha nem hagyjuk ezt abba, akkor ez a nemzet elvész': 

Chip Roy képviselő figyelmeztetése a képviselőházban 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ODLKcFQNI-0 
 
Ennek a videónak summája a felelőtlen állami költekezések és hitelfelvételek beszüntetésének 
fontossága.  Tágabb értelemben, amelyek így nem lettek kimondva, az adósrabszolgaság 
beszüntetésének a szükségessége, nem a bankárok terve és feltételei szerint, hanem Isten útján! A 
bankárokkal nem tárgyalunk, hanem hamisnak és eleve érvénytelennek minősítjük és jelentjük ki a 
frigyeket, megállapodásokat és paktumokat, amelyeket országaink és népünk nevében a múltban 

https://www.youtube.com/watch?v=lraR1R_Imi8
https://www.youtube.com/watch?v=ODLKcFQNI-0
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nemzeteink áruló ügynökei velük kötöttek.  Ezek a bankházak, rendszereik és dinasztiáik ítélet alatt 
vannak, azokkal együtt kik nekik hódolnak. 
 
Chip Roy republikánus Texas képviselő figyelmezteti a képviselőházat a dollár milliárdok kormány 
igényre történő semmiből való pénznyomtatásának és kibocsájtásának végzetes voltára. A kormány 
végtelen mennyiségű pénz kinyomtatását megigényli, a FED magánbanktól, aki a semmiből a 
semmiért kinyomja, és átutalja a kormány rendelkezésére, mint kamat és visszafizetés köteles 
kölcsönt.  Ezeket a mérhetetlenül nagy összegeket a kormány a kényszeroltásokra, az illegális 
bevándorlások támogatására, a lezárásokra és az így létesített gazdasági összeomlás miatt 
tönkrementek állami támogatására fordítja. ezzel a több száz és több ezer szeres inflációval az utóbbi 
években megölik a nemzetet. 
A pártrendszer, kétpártrendszer úgy működik, hogy van 6-7 ember és mindent ők határoznak meg, ők 
nyújtják be a törvényjavaslatokat és szavaztatják meg, ha többségben vannak. Nincs beszélgetés, 
nincs összeülés, mint a családban, nincs probléma-megoldási szándék, csak diktátum.  
 
Hozzáfűzés: Egészen nyilvánvaló, hogy a globális új világrendi program nemzetközi bankár dinasztiái 
és fejei hajlandók végtelen mennyiségű pénzt kibocsájtani céljuk elérésére, ami a gazdaság leállása és 
mindenki belekényszerítése egy mindent ingyen kapsz az államtól gondolatba, ami együtt jár a karra 
sütött bélyeggel, azaz a rabszolgasággal, ahol az emberek a globális pénzhatalmi világ elit 
bankárainak tulajdonai. Az, hogy ahelyett, hogy az emberi közösségek önmagukat látnák el és 
kereskednének egymással, felváltják egy globális ellátó rendszerrel ahol olcsó, értéktelen és káros 
termékekkel, élelmiszerrel látják el a föld lakosságát, vagy éhen halnak, mert ellehetetlenítették 
számukra a közösségi önfenntartás képességét és ennek körülményeit, a civilizáció tudatos 
tönkretétele. Ezt azok végzik, akik csalásaikkal elérték, hogy az egész bolygót ők látják el ingyen 
pénzzel, amit és kamatjait folyamatosan fizetik nekik vissza a kormányok abból az egyre növekvő 
adóból és illetékekből és más forrásokból, amelyeket az állam a lakosságtól elvesz, hogy a 
bankároknak törlesszen. A bankár olyan, mint egy parazita, amely megöli a nemzeteket, kormányokat 
és népeket és csak annyit és annyira hagyja életbe az emberiséget, amennyire saját létéhez ezt 
szükségesnek látja. Olyan, mint egy vírus, ami kezdetben súlyos betegséget okoz, és kevésbé fertőz, 
majd idővel a betegség lefolyása enyhül, fertőzőképessége pedig növekszik, így a vírus létrehozta az 
együttélést, amelyben ő a parazita. 
A kormánypárt és az ellenzék bevásárolt ebbe a globalista eladósítási programba, ami a 
víruspropaganda, a koncepciós propaganda szakértők, a kötelező oltások, a lezárások, a gazdasági 
összeomlás, az oltási útlevél és az egy világvaluta, a nemzetállamok végének és az egy világkormány 
és világvaluta útja. Magyarország nem működhet a z oltások mindenkire történő kiterjesztése útján, 
mivel ennek a lakosság egyre növekvő jelentős része ellenáll. És azért sem, mivel az emlékeztető 
oltásokkal folyamatosan létesítik mesterségesen az újabb variánsokat, melyek terjedését tudatosan is 
elősegítik, azért, hogy a lezárásokat a végtelenségig folytathassák, amíg a nemzetek gazdaságai 
teljesen össze nem omlanak, és így térdre nem kényszerülnek feltétel nélküli kapitulációval a 
nemzetközi bankárok radikális megoldási tervének.  
Az egyedül az oltás és nem a gyógyítás propaganda ellehetetleníti a nyájimmunitás természetes 
kialakulását. az oltás mellékhatásai és a kezelések elmulasztásával lerontja a nép egészségi állapotát. 
a félelem generálásával és a harag oltatlanok, mint bűnbakok felé való tudatos fordításával és ezek 
likvidálási kísérletével kívánják a teljes diktatúra bevezetését.  
a Kormányunk ideája, hogy ők majd nagy kölcsönökkel és a globalisták által a „nemzeti globalista 
szarv” számára kigondolt alaptételek megkövetésével meg tudják menteni Magyarországot, nem 
több illúziónál és puszta csalásnál.  
A jelenlegi kormány és annak koncepciója, programja végzetes, lévén maga a jelenések 13.11 földből 
feljövő kétszarvú fenevad és hamis próféta jobb szarva területi viszonylatban a fenevad fején, és ez a 
szarv Isten-, Jézus Krisztus- és Jézus krisztusélő teste, ami a dinamikus egyház-, Isten rendje- és 
törvénye- és isten országa ellen emelkedett szarv. 
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Mivel ez egy tudatos spirituális program Luciferből, ennek megtévesztő, hazug, fanatikus és az 
ellenállók felé haragban megnyilvánuló szelleme működik benne a program emberek által történő 
elfogadása, és a megkötött megállapodások útján, és ez nem más, mint az Antikrisztus szelleme. 
Ezt úgy lehet lefegyverezni, hogy hamisnak bizonyítjuk a mögöttes intellektuális állítások magaslatait,  
cáfoljuk és többé nem fogadjuk el igazságként, kimondjuk hogy hazugság és hamis és nem felel meg 
az igazságnak. Ezzel trón fosztottuk ezt a szellemet, amit mi magunk hatalmaztunk fel azzal, hogy 
hazugságait igazságként vallottuk és ez alapján gyakoroltunk hatalmat, terrort, mivel a hazugság 
kényszerítése terror. És egyben tudatosan ellene mondunk az Antikrisztusnak, a hazugságnak, a 
halálnak, és a pokolnak, melyek szellemek, szellemi tartalmak, szellemi helyek és szellemi valóságok.  
Így megtörjük a halállal és hazugsággal kötött frigyünket és behívjuk ezek helyére a Megváltó Jézus 
Krisztus Úr személyét, uralkodását és országát az országba  és annak intézményeibe, vezetésébe, 
népébe. (Hozzáfűzés vége) 
Chip Roy képviselő így folyatja: „Mi (a tágabb értelemben vett kormány, a képviselőház és a 
kongresszus) vesszük a pénzt, amivel nem rendelkezünk, kölcsönözzük, és ebből finanszírozzuk az 
FBI-t, hogy azok a kormány rendelésére rászálljanak a családokra, az anyákra, amint ez valóságosan 
zajlik. Vesszük a dollárokat és pénzeljük az FBI-t hogy a szülők legyenek célpontjaik!”  
(Akik nem fogadják el teljes agykikapcsolással azt a kínai kommunista párt-amerikai háttérhatalom 
program kommunista agymosást, átnevelést, ami jelenleg az összes amerikai iskola kurrikulumában, 
tananyagjában szerepel, beleértve a gender és a transgender, LMBTQ programokat is, és bemennek 
az iskolákba és látni akarják, hogy mit tanít az állam a gyermekeiknek, ezeket az állam kormányzati 
utasításra belföldi terroristákként kezeli és megfigyeli az FBI által, mivel a kommunista állam a 
gyermekeket saját tulajdonának tekinti és erőszakkal elveszi a szülői jogokat a szülőktől és saját 
hatáskörébe helyezi ezeket!) 
„Elvonjuk a dollárokat  rendőrségi ügyosztályoktól, és szövetségi dollárokat költünk olyan programok 
finanszírozására, amelyek átveszik a rendőrség helyét és nem értjük hogy miért pakolják ki az 
üzleteinket. És ma a fehérház sajtótudósítója szó szerint a pódiumról ezt nyilatkozta drámai 
retorikával: ’Ez a pandémia bűne! Minden nagyáruházi rablás.’ Nem egy kiló kenyérről beszélünk, 
hanem arról, hogy csoportosan beáradnak az emberek és nagy zsákokban kiürítik a boltokat.  ’Ez a 
pandémia bűne!’ Ne kényszerítsük a törvény uralmát! Rójuk fel a pandémia számlájára! Hibáztassuk 
a határőröket, hogy migránsokat ostoroznak, ami egy durva hazugság. És a fehér ház sajtótudósítója 
elszégyellni sem tudja magát. Ezek kinn vannak és a kovidot kezelik, bandákkal, kartelekkel 
foglalkoznak, teszik a dolgukat, de a kormányszóvivő nem kér bocsánatot a sajtóhazugságaikért tőlük. 
A belbiztonságot finanszírozzuk, nem azért hogy a belföldet biztosítsák! Finanszírozzuk az 
oktatásügyet nem, hogy tanítsák gyermekeinket, hanem hogy átneveljék, hogy gyűlöljék országunkat, 
hogy elhiggyék, hogy rasszisták, a bőrszínük miatt!  700 milliárd dollár a védelmi minisztériumnak, 
hogy klímatréninget futtassanak, ahelyett hogy a robbantásokkal és emberek felrobbantásával 
törődnének, ami a dolguk lenne, mivel eredetileg hadügyminisztérium.  
11 milliárd dollár az adóhivatalnak, amely 4 billió (ezermilliárd) dollárt szedett be az elmúlt gazdasági 
évben az amerikaiaktól. 9 milliárd dollár az amerikai környezetvédelmi ügynökségnek, ami 
tönkreteszi Amerika energiaellátását regulációkkal, kényszerítve egy radikális klímaműveleti tervet. 
Amelyek közül egy sem szünteti meg a CO2 kibocsájtást, amit mi megtettünk az elmúlt évtizedben a 
tisztán égő amerikai gáz útján. És most újabb határozatot fogadtak el a 3 billió (milliószor millió) 
dollár felvételére, hogy ebből finanszírozzák az állami ügynökségeik tyrannikus zsarnok intézkedéseit, 
különösen az amerikai embereken végrehajtott kényszervakcinázási program finanszírozását, amely 
oltáskényszerítő rendeleteket az állami bíróságok egyenként törvényen kívül helyeznek. 
Mert természetes, hogy az Egyesült Államok elnökének nincs felhatalmazása arra kényszeríteni egy 
amerikai polgárt, hogy menjen be az orvos rendelőjébe és ott fogadjon el agy injekciót a vállába! 
Nincs rá hatalma! És az Egyesült Államok ingyen-cucc házának (a képviselőház), amely állítólag 
népképviselet, ténylegesen gondja kellene, hogy legyen a nép képviselésére, hogy mint testület 
megtartsa védelmi vonalait az Egyesült Államok diktátor elnökével szemben! Az elnök rendeleti 
túlkapásokat visz végbe! Ez zajlik! A bíróságok balra és jobbra lesöprik! Én nem hiszek abban, hogy 
partizán sapkát kellene viselnem, amikor felállok az alkotmányos jogért, a szövetségi kormány első 
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cikkelyéért. Nem állt fel a képviselőház, hogy az elnöki oltáskényszer ellen törvénykezzen! Soha az 
Egyesült Államok történelmében nem történt, hogy elnöki rendeletre minden államra kiterjedő 
kötelező oltást foganatosítottak volna! Soha. Helyi döntések voltak, helyi iskolák, helyi megyék, 
államon belül, különleges lépések magasan fertőző betegségek esetén. Sok éves kísérletek, kutatások 
és tanulmányok után masszív számú kivétellel és kizárólag személyes döntés alapján folyamodtak 
oltásokhoz. Ez nemzetünk történelme, ahogy ezeket a helyzeteket mindig is kezeltük. Így működött 
az 50 államból álló köztársaságunk. És nem egy elnök vagy inkább az elnök tanácsadóinak önkényes 
rendeletével, hogy az amerikai embereket be kell oltani! A kis üzletek vagy bármekkora üzletek be 
kell, hogy oltassák alkalmazottaikat! Nem elég nemmel szavazni egy zsarnoki javaslatra, hanem mint 
képviselők és képviselőház pozitív nyilatkozatunkkal az elnök ellen a szenátorok mellé kell állnunk, 
akik jelenleg le akarják állítani az elnököt!  A massachusettsi kórháznak már létszámhiány miatt 
korlátoznia kell a nem sürgősségi procedúrákat! Törődünk vele? Érdekel minket? Zavar ez minket? A 
new Yorki kormányzó is rendeletet ad ki az elektív sebészi beavatkozások várakoztatására a 
létszámhiány miatt.  Érdekel minket? Törődünk vele? Velük?  BLM terroristák autóval belehajtottak 
adventi imacsoportba, akiket nem tudnak kezelni létszámhiány miatt, törődünk ezzel? Szklerózis 
multiplexes barátom nem taníthat az egyetemen mivel orvosa és az ő véleménye szerint ebben az 
állapotában nem szabad oltatnia magát. Törődünk vele? Neki tanítnia kellene! Az ő legtisztább 
érdeke és joga hogy tanítson és hogy ne oltassa magát, sem ő sem családja és maga döntsön ezekről 
és ne az Egyesült Államok törvényes hatáskörén túlnyúló törvénytelen és alkotmányellenes kormánya 
elnökének alkotmánytalan parancsa kényszerítse. És itt ezen a helyen az Egyesült Államok 
Kongresszusának dolga, hogy elvégezze az 1. cikelyes munkáját, hogy felálljon érte és minden 
amerikaiért, aki a munkája elvesztésének határán áll hálaadás idején, adventi, karácsonyi ünnepi 
időszakban. Vagy akiket elbocsájtanak az Államok hadseregéből, amit szolgált, mivel hittek a saját jól 
felfogott érdekükben, saját biztonságukban és eszerint maguk döntöttek saját testükről, őket kell 
nekünk választanunk és képviselnünk és nem egy egyszer volt hol nem volt Óperenciás tengeren is 
túli elnököt. Ez a kormány pontosan azért lett így felépítve, hogy ezt elkerüljük. Mi azért 
szerkesztettük meg így kormányunkat szövetségire és különállóra, specifikusan azért, hogy ne egy 
király uralkodjon. az első elnökünk elutasította, hogy király legyen, elutasította a harmadik elnöki 
ciklust, mivel ebben hitt. Mivel az alapítók tudták, hogy ennek miért van jelentősége. Hogy miért 
számít a hatalmak szétválasztása és korlátozása. Látták és előre látták, amit mi most tapasztalunk 
ebben a nemzetben és az egész földön. Ausztria, Németország, Ausztrália és más helyek a világban, 
azt élik át, hogy kényszerítik őket, hogy otthon maradjanak, hogy oltakozzanak! Abszurd!  
Ez a nemzet a szabadságra, a szabadság folyóágy köveire, a szabadság védelmére alapult.    És ez az 
elnök ezt tapossa, és az Egyesült Államok Kongresszusa, mindkét párt tagjai MIA, Missing in Action, 
távol vannak a harci zónától, eltűntnek nyilvánulnak. Amikor támogatni kellene egy szenátort, aki 
egyedül áll a szenátusi padlón, hogy indítványozzunk egy törvénymódosítást (amendment), miszerint 
nem lehet kötelezővé tenni sem bármi úton kényszeríteni a vakcinát és ezt vigyük át a szenátusba 
ennek az embernek a kezébe. szavazásra kell bocsájtanunk egy törvényjavaslatot, amely ezt mondja: 
„Nem lehet kötelező oltás!”  Isten áldja Mike Lee-t amiért ezt teszi. Remélem, ragaszkodik a 
puskáihoz! Amerikaiak milliói szenvednek, mivel nemzetünk egészségügyi szakhatóságai nem tekintik 
a természetes immunitást. A kongresszus álljon fel ezekért z emberekért, akiknek megtiltják, hogy 
munkát vállaljon, ha nem szúrat egy tűt magába, ami veszélyes, szemben a természetes 
immunitással. Sőt az úgynevezett szakértők is figyelmeztetnek, hogy bár oltott vagy, ugyanúgy 
terjeszted a vírust! Ennek szó szerint semi értelme nincsen! Mi megölünk embereket! Embereket 
gyilkolunk! Akadályozzuk és korlátozzuk a terápiát és az betegséget gyógyító orvosokat, akik 
ténylegesen segítik az embereket! Lekicsinyeljük azokat, akik orvosukkal konzultálva megoldást 
találnak a vírus okozta betegség legyőzésére! Hónapokon keresztül hallgatnom kellett a 
gúnyolódásaikat a természetes immunitást illetően! Amíg Fauchi dr oltárán el nem hangzik, hogy van 
valami azért a természetes immunitásban! 9 hónapja itt ünnepelték az egészségügyieket és itt volt 
egy nővér, aki most gyereket vár és elveszíti állását, mivel nem tartja számára biztonságosnak az 
oltást, mindez, mivel az elnök így dönt. Ez a ház megszavazta a büntetések meghétszereződését azon 
munkáltatók felé, akik nem vetetik fel az oltást dolgozóikkal! … 
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Hozzáfűzés: 27 percnél most abbahagyom. Nem folytatom tovább a fordítást, mivel látom, hogy nem 
akarásnak nyögés a vége. Olyan ez a képviselő a képviselőházban, mint ahogy a szenátorok közt 
lenne. Bárány a farkasok között. Megnéztem mit ügyködtek a képviselők a kongresszusban és a 
szenátorok jan. 6-án. Egy szörnyű rémálom volt látni, ahogy hazudtak a terv szerint és a hamisság 
hipnotikus szellemének légkörét szellentették ki szavaikkal maguk köré, elbolondítva és 
elbizonytalanítva a még az ingadozó köztársaságiakat is az eljátszott „behatolással”, akik csak 
hagyták. Ez olyan, mint amikor Dúró Dóra felszólal az ördög barlangjában, az országházban. Annyit 
megért ez a video és ennek részleges fordítása, hogy egy nem hipnotizált, nem elvarázsolt és nem 
beépített egyszerű karakteres igaz amerikai köztársasági képviselő szájából hallhattuk az igaz 
valóságnak megfelelő részleges helyzetjelentést. Ez segít minket annak felismerésében, hogy itt, 
nálunk, a magyar parlamentben és kormányban mivel nézünk szembe. Ugyanaz a cél: mindenkit 
beoltani, nem egyszer, nem kétszer, hanem addig, amíg a háttérhatalmi diktátorok ezt kívánják, és 
amíg minden össze nem omlik. Ennek kizárólagos, koncepciós, „szakmai, szakhatósági,” 
áltudományos alátámasztása folyik. Merkeli doktorral, akinek elit egyetem ambíciói határtalanok, aki 
hazudik, amikor azt állíja, hogy az oltás az egyetlen megoldás, aki azt állítja, hogy mindenkit be kell 
oltani a kísérleti vakcinával, ami veszélyes, rengeteg káros következménye van, sok esetben halálos, 
és a haszon kockázat arány indokolatlanná teszi az oltásokat figyelembe véve a természetes 
immunitást és a terápiás lehetőségeket is. Különösen a gyermekek oltása nagy bűncselekmény, 
semmi nem támasztja alá ennek bármi szükségét, a tőle való tartózkodást azonban minden! Merkeli 
együttműködik a Pfizerrel, vele szerződéseket írt alá a kormány képviselőjével együtt. Ahogy Fuck  
Joe Bidennek nincs jogosultsága, törvényes hatalma amerikaiak millióit a kísérleti és veszélyes és 
beláthatatlan következményekkel bíró vakcina felvételére kényszeríteni vagy a munkavégzést az 
oltáshoz kötni, vagy a munkaadókat kényszeríteni vagy a szakágazatokban dolgozókat kényszeríteni, 
sem a gyermekeket oltatni, úgy Orbán Viktornak sincs, sem veszélyhelyzetben sem azon kívül, sem 
hadi állapotban. Nincs ugyanis veszélyhelyzet azon kívül, hogy ő maga nagyon veszélyes, mindazokkal 
együtt, akik ezt az oltásprogramot rákényszerítenék a lakosságra. Ezt a járványnak mondott 
propaganda-hadjáratot épp az oltások tartják fenn biológiailag, erről már volt szó, és a média, amely 
a kormányokkal együttműködik, mivel az egésznek tervezői és művelői felvásárolták maguknak az 
árulókat, akik szépen beáldozzák a kisgyermekeket, ahogy ezt már az abortusz-törvénykezésükben 
megtették 1992-ben és 2000-ben.  
A Fenevad kommunista-náci koncepciós propagandatudományánk, csalásának és 
populációkontrolljának technológiai korszakában élünk, mivel mi megengedtük, ami változik és Isten 
beavatkozása itt van. 
 

29. Terror háza kijárásodban 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1NrhXR9V5j4 
 
A Sátáni terror erőszakkal és jogorzás útján igyekszik globális puccsot végrehajtani az emberiség és a 
nemzetek ellen, de miért reszketnek akkor az ügyészek, a bírák és a politikusok és a luciferi elit 
világszekta?  
A vér miatt reszketnek, mert milliók kiontott vérének átoksúlya halmozódik fejükön és ebből 
lehetetlen kijönni, ami által pedig van kimenekedés, ami a teljes kitálalás, a vér felvállalása és Jézus 
Krisztus irgalmához folyamodás, vállalva a halált örömmel, ha csak elérhetnék bűneik bocsánatát és 
lelkük üdvösségét, arra kevesen képesek. És rohan feléjük az idő, amikor mindent felfüggeszt az Isten, 
és szembetalálkoznak az Élő Isten Szellemével már itt a földön, és ha erre nem készülnek most rá 
lelkileg, akkor ez nem élet, hanem halál lesz számukra. 
 
1Móz.4.9-10: „És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, 
avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának? 
Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.” 

https://www.youtube.com/watch?v=1NrhXR9V5j4
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1Móz.9.5-6: „De a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden 
állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét. 
Aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az 
embert.” 
 
Állj be Isten ítéletébe és igazságába, amíg nem késő, és mentsd meg lelkedet az Izajás 53-al: 
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? 
Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és 
ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! 
Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat 
elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. 
Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik 
és kínoztatik Istentől! 
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta 
van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá 
veté. 
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, 
és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! 
A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők 
földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! 
És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett 
hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. 
És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait 
meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. 
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, 
és vétkeiket ő viseli. 
Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra 
adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!” 

30. Terror háza bejöttödben 
 
https://www.facebook.com/zarawinter6/posts/4739281376184351 
 
121-es zsoltár: Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. 
Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. 
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ. 
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője! 
Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől. 
Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. 
Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. 
Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké! 
 
A Sátán nem lesz képes felülírni Isten ígéretét! 
37. zsoltár 12-15:  
„Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: 
Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. 
Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják ívöket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az 
igazán élőket; 
De fegyverök saját szívökbe hat, és ívök (jel.6.1-2 oltásműveletük) eltörik. 
 

https://www.facebook.com/zarawinter6/posts/4739281376184351
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31. Az Isteni kegyelem a Paradigmaváltásra elérhető  
 
Steve Shultz beszélget Johnny és Elizabeth Enlow-al 
Elijah Streams   Dec 30,  
https://rumble.com/vrmbrm-johnny-and-elizabeth-enlow-the-silver-pill-and-the-4th-man.html 
 
A 4. férfi Isten fia a sértetlen ellenállók között a Babiloni birodalomban, miképp egykor a tüzes 
kemencében.  Az ezüst tabletta a mennyei paradigma, a „harmadik mennyből”, annak észlelése, amit 
Isten tesz a földön. A piros tabletta a valóság észlelése, mindaz, amit az ellenség az „összeesküvés 
elmélet” kategóriájába próbál hazudni. Ez a második menny és tevékenységének valósága a földön, 
és ennek észlelése. A második menny a bukott királyság, Lucifer bukott birodalma. A kék tabletta (a 
Mátrixból) az a paradigma, világkép, amely teljes egészében hazugság, ez az, amit a második 
mennyből a szervezett földi konspiráció útján a tömegekkel igyekeznek elhitetni. Ez a média, a 
kormányzás, a pénzrendszer, a bíróságok és általában az egyház szintje, semmire nem jó, egy 
hipnotikus álomvilág és színjáték, elterelő hadművelet, korlátolt jogérvényesítés a globális 
pénzhatalom céljaira a természetes és Isteni igazság érvényesítése helyén. A piros tabletta az 
ébredés általános szellemi, ezoterikus értelemben. Most a piros és az ezüst tablettának, 
paradigmának jött el az ideje. A kék tabletta a pandémia a denevértől, melyre egyetlen megoldás az 
oltás, oltás, oltás, maszk, lezárások, szükségállapot, totalitárianizmus, félelemkeltés, terror, és a 
luciferi szekta karjává vált kormányoktól való teljes függés egy mesterségesen teremtett krízis és 
éhínség közepette, és a homlokra sütött bélyeg. A piros tabletta Sátán és a konspiráció részleteinek 
felismerése és leleplezése, az ellenállás. Az ezüst a diadal e veszett kutya fölött, ez valósul meg és 
igazságos, elkerülhetetlen és győzedelmes, Isten hatalma és akarata és rendeltetése szerint és által. 
Isten velünk, kicsoda ellenünk! 
Nürnbergi per genocídium és terméketlenítés vádjával. 
Az Omikron gyors és veszélytelen, és átveszi a veszélyesebb variánsok helyét. 
Ezzel szemben a Heródes-oltás és a gyermekek oltása micsoda? Jelenések 6.1-2. Mérgezett nyílhegy. 
Lk.17.1-2: „Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj 
annak, aki által esnek. 
Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e 
kicsinyek közül megbotránkoztasson.” 

32. Ha a variánsok nem bizonyulnak elég hatékonynak 

arra, hogy meggyőzzék őket az oltás felvételére, „ha nem 

hajtanak térdet”, akkor behozunk egy olyant, ami 

„keményen és gyorsan öl.   Akkor majd futni fognak, hogy 

felvegyék az oltást.” 
 
https://youtu.be/0M8p6NG-g6M?t=1517 
 
Ha engedünk a sátánista kényszerítő hálózat ördögi fejeinek, az nem segít, mivel zsarolásra 
engedünk, az ő akaratukat tesszük, ami bűn és halál és ez nem Isten akarata és nem az Isten félelme 
és útja, ami megtérésre indít, hanem a gonosznak a félelme, ami a vele való szövetség útján bűn és 
halál és kárhozat. Inkább tegyük le magunkat és nemzetünket Jézus Krisztusnak és a 
Szentháromságnak az engedelmességre és vegyük el a Luciferi hálózat fejeitől gyilkos 
laboratóriumaikat, semmisítsük meg kutatásaikat, biológiai fegyvereiket és modernista, materialista 
tévelygéseiknek magaslatait döntsük le! 
 
Robin Bullock próféta tisztán hallotta, Szellemben kihallgatta a globális tervezők beszélgetését. „Ha a 
variánsok nem bizonyulnak elég hatékonynak arra, hogy meggyőzzék őket az oltás felvételére, akkor 

https://rumble.com/c/ElijahStreams
https://rumble.com/vrmbrm-johnny-and-elizabeth-enlow-the-silver-pill-and-the-4th-man.html
https://youtu.be/0M8p6NG-g6M?t=1517
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behozunk egy olyant, ami keményen és gyorsan öl majd.  Akkor majd futni fognak, hogy felvegyék az 
oltást.” Ez 25 milliós emberáldozatot fog követelni világszerte, ami a tervezők számára elfogadható 
áldozat a cél érdekében. Hiszen csak ez évben 40 milliót öltek meg az anyaméhben. 
Mit jelent a keményen és gyorsan? Jelenthet bármi okból bekövetkező, vagy bármi módon előidézett 
tömeges haláleseteket, ami mondjuk, 1-2 óra alatt halálhoz vezet, lényeg, hogy össze legyen 
kapcsolva tudatilag azzal, ami zajlik, azaz a vírussal és az oltással, ami az egyedüli megoldás. 
Mihez kezdjek ezzel az információval? Igen épp ezért beszélünk erről ilyen hosszan és részletesen, 
mivel ez az Úr célja, hogy emlékezzünk rá, hogy mi ezzel szemben a győzelem útja. Hogy mit kell 
tennünk. Hogy ez mélyen az emlékezetünkbe vésődjön, hogy amikor megvalósul, tudjuk, hogy mi a 
dolgunk. 
Épp ezért vették le azt az adásomat, amiben erről beszéltem, amikor megosztottam ezt, amit 
hallottam szellemben, mivel abban részletesen elmondtam a megoldást is. Ez az, amit nem akarnak, 
hogy az emberek tudják. Hogy mit tehetnek. És leszedték. Ezzel a kommenttel, hogy ne terjessz 
félreinformálást orvosi kérdésekben.  
Bibliai példa szerint, amikor Elizeus szellemben kihallgatta a filiszteusok királyának hadi stratégiai 
tervét az állított csapdát illetően, figyelmeztette az izraeli királyt, hogy helyezze át saját erőit.  
Lévén mi is Jézus Királyból valók, 1.) mozdítsuk el családunkat az adott régióból, mozdítsuk el az 
útból. 2.) Hogyan? A hit szava útján, amiről Kenneth Hagin testvér tanított. Kenneth Copeland is a hit 
szavát tanítja. Minden felekezet valójában egy kijelentés. Ige a szívedben és a szádon. Mk. 11.22-23: 
„És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki 
azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem 
hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.”  
91. zsoltár a hit beszéde, Istennel való közösség, amibe behozod a családodat.  A prófétai szó, a hit 
beszéde és a közösség. Mert az Isten Igéjén állunk, ami a hit beszéde, amit mi hirdetünk. 
Összegyűjtjük családot és együtt megvalljuk a 91-es zsoltárt. Uram, a tieid vagyunk és ez a te Igéd, a 
szívünkben és szánkon, a hit beszéde, amit hirdetünk, és meg van minékünk a mi beszédünk szerint! 
És ebbe behozzuk az úrvacsorai közösséget, Jézus testének és vérének vételét, aminél nincs 
hatalmasabb! Most már el vagyok rejtve a magasságos rejtekében! Amikor ezt megteszed, akkor 
ezzel használtad és megsuhintottad a szellem kardját, ami az Isten Igéje, a hit beszéde. Ezzel minden 
ellened készült fegyvert teljességgel megsemmisítettél. 
Róma 10.8-11: „De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit 
beszéde, amelyet mi hirdetünk. 
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt 
a halálból, megtartatol. 
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. 
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.” 
És az adásomban mindezt elmondtam és együtt úrvacsora közösséget gyakoroltunk, de egy szót 
kimondtam, amit az Úr mondott, hogy ne mondjam ki, és az algoritmus észlelte és ezért letörölték.  
De ma ezt újra meg kellett osztanom. És most nem mondtam ki a ravasz meghúzó szót.  
A próféta szavára a hit szavával aktiváljuk Isten megmentő erejét! 
Ha elutasítjuk a hit tanítókat, és tanításaikat, elsősorban Jézusét, aki a legnagyobb hittanító, hit szava 
tanító, akkor a próféták kijelentésére, hogy mi jön, csak a félelem marad és nem a győztes megoldás, 
mivel ez a hit beszéde által hivatott jönni, ahogy mi behozzuk. 
Rejtsd el a családodat a hit beszédébe, Isten közösségébe. 91. zsoltár: 
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. 
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom! 
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. 
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és páncél az ő hűsége. 
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; 
A dögvésztől, amely a homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. 
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít. 
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! 
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Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: 
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz; 
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. 
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. 
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! 
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és 
megdicsőítem őt. 
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.” 
 

33. Mayer Amschel Rothschild 1773-as Frankfurti gyűlésén 

megosztott 25 pontja, amit a világ feletti hatalom átvételére, 

az egy luciferi világkormány és új világrend bevezetésére 

meghatározott, ennek bevégzési kísérlete zajlik a jelenlegi 

oltásprogram útján 
 
Dr. Drábik János: A hazugság világkorszaka, III. (befejező) rész 
https://www.youtube.com/watch?v=9Ybwkd6zI7w 
 
A jelenlegi oltás-, lezárás-, korlátozás-, maszkviselés-, és mesterségesen létesített és fenntartott 
tömegpszichózis pándémiának, mivel ezeknek semmiféle meggyőző és tudományosan igazolható 
természettudományi, járványügyi alapja nincsen, ezért e koncepciós és erőszakos mesterséges 
program jelenségének más okát kell keresnünk, különösen figyelembe véve mindezek társadalomra, 
gazdaságra, emberi viselkedésre, egészségre és a fertilitásra gyakorolt megsemmisítő hatásait! 
 
Ez színtiszta Gonosz, Sátánizmus, ami szemben áll minden Istenivel és Krisztusival, és emberivel, ami 
a hazugság atyjától származik. Minden ember kötelessége, hogy ezekkel ne együttműködjön, hanem 
ellenük fellépjen.  
A nemzetközi bankárok és a Rothschild ház világprogramjának alaptétele és ez a kommunista első 
pont, miszerint „eszközünk nem az értelmi meggyőzés, hanem az erőszak és a terror”, amint ez a 
gyorsan megvalósított francia forradalommal és a jakobinus diktatúrával és a felállított giotinok 
tízezreivel kezdetét vette és az azt követő történelemből kitűnően látható mind e mai napig. 
 
Példabeszédek 24.10-12:  
„Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd. 
Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg! 
Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te 
lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.” 
 
Máté Evangéliuma 10.39: „Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és aki elveszti az ő életét én 
érettem, megtalálja azt.” 
 
Mt.10.27-33:  
„Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a 
háztetőkről hirdessétek. 
És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek 
inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. 
Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti 
Atyátok akarata nélkül! 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ybwkd6zI7w
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Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. 
Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. 
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám 
előtt; 
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.” 
 
Ézsaiás könyve 8.13: „A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek!” 
11-22. vers:  
„Mert így szólott hozzám az Úr, rajtam lévén erős keze, hogy tanítson engem, hogy e népnek útján ne 
járjak, mondván: 
Ti ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne 
féljetek, és ne rettegjetek; (az Isten ellen összeesküvőket leleplezőket nevezték összeesküvőknek) 
A seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, és Őt rettegjétek! 
És Ő néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tőr és 
háló Jeruzsálem lakosainak. 
És megütköznek köztük sokan, s elesnek és összetöretnek; tőrbe esnek és megfogatnak! 
Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd be e tanítást tanítványaimban! 
Én pedig várom az Urat, aki elrejté orcáját Jákób házától, és benne bízom. 
Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó 
seregeknek Urától vagyunk mi! 
És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és 
suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? 
A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok: 
Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és 
megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, 
És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig 
a sűrű sötétben elhagyatva!” 
 

34. Drábik urat megfenyegetik. Egy ismeretlen az Úrhoz 

sóhajt. Az Úr még aznap szól szolgálója útján élő adásban. 

Ne féljetek! Az Urat féljétek! 
 
Az Ultrahang 4 héttel ezelőtti adására https://youtu.be/pjyhnZadAMk?t=657 reflektálva, amit ma 
néztem, néhány órán belül szembetalálkoztam Isten élő válaszával: 
https://youtu.be/IvCFKuGlK3o?t=4455 
 
Ima közben az Úr mutat prófétájának 3 embert látomásban, akik ellenállnak a seregek ura seregének, 
nevüket nem közli, de akiket az Úr eltakarít, és ezt mondja, tiétek az ország, foglaljátok el.  
Szolgálójának az úr nem jelentette ki a 3 személy nevét. Nyilván ezzel védte. Ugyanarról a 3 emberről 
van vajon szó, akik nevét Drábik úr nyilvánosságra akarta hozni, amikor beszóltak neki a 
számítógépén keresztül, hogy „túl messzire mentél te kis szarházi, köszönd meg, hogy életben 
hagytunk,” és végignézte, ahogy szeme előtt kitörlik a kutatási anyagát a gépjéből?  
 
Isten talán nem látja? Mindent tudó és mindenható és jó és szabadító. Egyedül bűneink választanak 
el Tőle. Nem szabad frigyre lépni a halállal sem ügynökeivel, sem a hazugságot nem választhatjuk 
oltalmunkul! 
A Kormány nem hódolhat a Sátán zsinagógája és oltásterrorja előtt, a luciferi elit és bűnszövetkezete 
és műveleti programja előtt, sem egyház, sem ügyészség, sem bíróság sem büntetés-végrehajtás, de 
senki, mivel ez az Antikrisztus szelleme és a kárhozat, mert aki a Kősziklában megbotlik, összetörik az, 
akire pedig ez a kőszikla ráesik, széjjelzúzza azt. Törvénytelenség térdet hajtani. Szó szerint idézem.  

https://youtu.be/pjyhnZadAMk?t=657
https://youtu.be/IvCFKuGlK3o?t=4455
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Mike Thompson 2022. december végi látomása Isten felálló seregéről, ami Krisztus teste és a vele 
szembeszegülő három férfiról, akiket e sereg jobbja egyetlen lendítésével padlóra küld: 
 
„Látok egy látást az Úrról és szeretném leírni nektek. Amit ebben a látomásban látok, láttam egy 
férfit, egy nagyon hatalmas férfit felállni, és ez Isten serege volt. Ez Krisztus teste volt, és felállt. 
Ezután láttam három férfit. Méretben kisebbek, akik ellenálltak és felálltak, hogy leállítsák az Úr 
testét. Fele akkorák voltak, de úgy gondolták, hogy mivel hárman vannak, le tudják állítani Krisztus 
testét. 
És hallottam a mennyből egy angyalnak szavát, aki ezt mondta: „Senki ellen ne szegüljön az Úrnak az 
Ő testében!  Mert erős az Ő teste. Igaz és hatalmas a harcban, és az Úr ereje lakik benne. És az ő 
jobbja fog igazságot hozni. És láttam Krisztus testének jobbját, a tekintély jobbját, és e jobb igazságát. 
Láttam, amint ez a kar meglendül és mindhárom ellenszegülő férfit kiüti. 
Megkérdeztem az Urat, hogy mi a neve e három férfinak, de még nem mondta meg nekem.   
De ezt mondta: Mindenki, aki szembeszegül, elesik. Minden szembeszegülő elbukik.  
Majd hallottam az angyal szavát: Foglaljátok el a földet! Az ígéret a tiétek. Vegyétek birtokba a 
földet!” 
 

35. Hamisítatlan hitükért püspökeik által üldözött papok 

felszólalnak 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hvle_EjDBWI 
 
Az igazság szabaddá tesz! 
 

36. „Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót 

gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot 

sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest 

keserűvé!” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l1FMEXIqEZs 
 
Izajás 5.18-20:  
„Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken; 
Akik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és jőjjön el Izráel 
Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. 
Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a 
világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” 
 

37. OLTÁS UTÁNI HALÁLOZÁSOK 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RK_yzo7DA4k 
 
Ezt mondj az Úr Isten az Orbán kormánynak és mindazoknak az egészségügyben, az egyházakban, 
zsinagógákban, titkos társaságokban, páholyokban, a hatalom kormányzói, törvényhozói, igazságügyi 
és jogérvényesítési ágazataiban, zárt ajtók mögött, a médiában és mindenütt, akik velük és a globális 
Luciferi oltásprogrammal szentségtelen szövetségre léptek, a rájuk kiszabott megírott ítélet meglesz, 
eljön, nem marad el, sietve megvalósul. Izajás 28.14-20: 
"Ezért halljátok az Úr szavát, 

https://www.youtube.com/watch?v=hvle_EjDBWI
https://www.youtube.com/watch?v=l1FMEXIqEZs
https://www.youtube.com/watch?v=RK_yzo7DA4k
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ti elbizakodottak, 
akik uralkodtok ezen a népen, 
mely Jeruzsálemben van! (Magyarországon) 
Mert azt mondjátok: 
»Szövetségre léptünk a halállal, 
és az alvilággal kötöttünk szerződést; 
ha eljön a suhogó ostor, nem ér el minket, 
mert a hazugságot tettük menedékünkké, 
és a hamisságban rejtőztünk el.« 
Ezért így szól az Úristen: 
»Íme, leteszek alapul egy követ Sionon, 
kipróbált követ, 
értékes szegletkövet, szilárd alapot; 
aki hisz, nem menekül el. (Ez a kő, akit az építők megvetettek lett a szegletkő, az épület feje, Jézus 
Krisztus) 
A jogot teszem mérőzsinórrá, 
és az igazságot mérőónná; 
jégeső söpri el a hazugság menedékét, 
és a rejtekhelyet vizek árasztják el. 
Megsemmisül szövetségtek a halállal, 
és szerződéstek az alvilággal nem marad fenn; 
ha eljön a suhogó ostor, (ostorzó áradat) összezúz titeket. 
Ahányszor csak eljön, elér titeket; 
mert minden reggel lesújt, nappal és éjjel is, 
és csak rémület lesz megérteni a kijelentést.« 
Mert rövid lesz az ágy, hogy kinyújtózzanak, 
és a takaró keskeny, hogy beburkolózzanak." 
 
Ámen és Ámen és Ámen! Úgy van, megvan, cselekedj Urunk sietve, ne késsél, szabadításunk Istene!! 
 

38. Fehéroroszország elnöke 
 
https://www.bitchute.com/video/5F7dgCZUkXY1/ 
 
Az IMF és a Világbank a Nemzeti Bank Elnöke útján, aki az IMF tárgyaló partnere, nyomást gyakorolt 
Fehéroroszország elnökére, miképp a többi nemzet kormányára is, hogy nagy pénzeket fogadjanak el, 
940 millió dollár úgynevezett „gyors finanszírozást,” és cserébe a kormány szálljon be az ő kovid-
programjukba.  
Az volt a követelésük, hogy mi is hajtsunk végre olyan harci állapotot a kovid ellen, ahogy ez 
Olaszországban is történt.  
De mi független ország vagyunk, és saját helyzetünk van.  
A Világbank tízszeres pénzt ígért, ha hatékonyan beszállunk a korona vírus elleni harcba!  
Még az Egészségügyi Minisztériumunk tapasztalati jelentéseit is igényelték volna!  
És az IMF továbbra is követeli ezeket tőlünk! Vezessetek be izolációt! Karantént! Kijárási tilalmat! De 
ezek ostobaságok!  
(Az elnök jól lát és beszél és van gerince, de akik körülveszik azok mind karót nyeltek, akik nézésükből 
ítélve bólogató Jánosok és szívesen eladnák az országot, ha nem félnék, és nem tisztelnék az 
elnököt).  
 
 

https://www.bitchute.com/video/5F7dgCZUkXY1/
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39. Az FDA bejelentette, hogy 75 évet fog igénybe venni a 

számukra a Pfizer vakcina sürgősségi engedélyeztetési 

eljárása dokumentációjának közzététele. Önkényes és 

alkotmányellenes iskolai oltásterror az USA-ban „elnöki 

parancsra!” | Facts Matter 
 
https://youtu.be/h2K4hGISDus?t=647    (Ez a link a megfelelő helyre lett beállítva) 
 
Néhány hónapja a Public Health and Medical  Professionals for Transparency (PHMPT) nevű 
szakmai szervezet az „áttetszőségért” megkereste az FDA-t az információ eléréséhez való szabadság 
törvény alapján, hogy bocsássák közrendelkezésre a Pfizer covid-19 vakcina biológiai termék akta 
teljességét, ami alapján az FDA megadta a sürgősségi engedélyt a vakcina forgalmazásához.  
 
Régebbi adásunkban beszámoltunk róla, hogy az FDA (Food and Drog Administration, az USA 
Kormány Egészségügyi Minisztériumának Fauchi által vezetett gyógyszer-engedélyeztetési hatósága) 
felkeresett egy szövetségi bírót azzal az igénnyel, hogy 55 évre függesszék fel a Pfizer vakcinák 
engedélyeztetési eljárása részletei és adatai teljességének nyilvánosságra hozatalát. 
(Lásd itt: https://www.youtube.com/watch?v=HlSDwRWRaC8&t=49s ) 
 
Ezt a dr. Fauchi által benyújtott igényt az FDA a szövetségi bíróságtól megkapta, miszerint a Pfizer 
vakcinák engedélyeztetési dokumentumainak részletei és adatai 2076-ig nem fogják meglátni a 
napot! 
  
Hozzáfűzés: Ez érinti a mi gyermekeinket, unokáinkat ma Magyarországon, amit egy ember, 
nevezetesen dr. Fauchi, mint egészségügyi hatósági szaktekintély és egy vele kollaboráló szövetségi 
bíró sorjában kigondolt és törvényerőre emelt?! Kormányunk megkeresésemre levélben biztosított 
róla, hogy „a magyar egészségügyi hatóság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) folyamatosan 
elemzi a rendelkezésre álló adatokat – ahogy a felelős nemzetközi hatóságok is – amelyek alapján 
biztosan állíthatjuk, hogy a járvány elleni védekezés leghatékonyabb módja a védőoltások 
használata.” Feltehető, hogy a felelős nemzetközi hatóságokba beletartoznak más nemzetek nemzeti 
hatóságai is, így ez magában foglalja dr. Fauchi nemzetközi szaktekintély hatóság urat is. Nem kétlem, 
hogy a rendelkezésükre álló adatokat elemzik, azt viszont kétlem, hogy ezek a teljes és megfelelő 
rendelkezésre álló adatok, adatmennyiség lennének, hiszen épp ezek titkosítása történik!!!!  
Ha tehát titkosítottak, akkor hogyan állnának a Kormányunk rendelkezésére??!!!  
Keresem, hogy miért bíznám fiaink, lányaink és unokáink életét a jelen kormányra és annak 
egészségügyi hatóságára, de egy megnyugtató érvet vagy bizonyítékot nem találok arra, hogy ez nem 
felelőtlen és bűnös együttműködés lenne egy sátánista összeesküvésben a részemről. Isten 
parancsolata: Ne gyilkolj! Ez a kormány az ellenzékkel együtt 2000-ben a kormány törvényt módosító 
törvényjavaslatának megfogalmazásával, benyújtásával és megszavazásával törvénnyé tette a 
gyermekek anyaméhen belüli szabad legyilkolhatóságát anyai igényére a gyermek megtestesülésének 
3 hónapos koráig! Ezzel nem csak egy esetben áthágták a Ne gyilkolj parancsolatot, hanem törvény 
védelme alá helyezték annak sorozatos és önkényes elkövetését, amennyiben az a törvényben 
meghatározott módon történik. Ezzel a földet szellemileg megfertőzték és átok alá helyezték a 
törvény szerint. 4Móz.35.29-34: 
 „És legyenek ezek néktek ítéletre való rendelések a ti nemzetségeitek szerint, minden lakhelyeteken. 
Ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost; de egy tanú nem lehet elég tanú 
senki ellen, hogy meghaljon. 
Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek el váltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal 
lakoljon. 

https://youtu.be/h2K4hGISDus?t=647
https://www.youtube.com/watch?v=HlSDwRWRaC8&t=49s
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Attól se vegyetek váltságot, aki az ő menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen és otthon 
lakozzék a főpap haláláig. 
És meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek; mert a vér, az megfertézteti a földet, és a földnek 
nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta 
azt. 
Ne tisztátalanítsd meg azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én is lakozom; mert én, az Úr, 
Izráel fiai között lakozom.” 
Ez a kormány a csendes abortuszaival együtt 2000 óta több millió ártatlan gyermek vére ontásáért 
felel az általuk benyújtott és a törvényhozó által szentesített tömeges emberölések ellentörvényének 
behozatala alapján.  Ez az ellentörvény az Antikrisztus szelleme és ez hozta be a jelen oltásprogramot 
és kényszert, ami ugyanezen atrocitás már megszületett lakosságra történő kiterjesztése. 
 
És azt is kétlem, hogy az általuk használt adatok reprezentánsok, és azzal végképp nem értek egyet, 
hogy miért kellene a „leghatékonyabb módszert” használnunk a járvány ellen? Miért nem a 
legtermészetesebbet a normális és rendelkezésre álló terápiás lehetőségeket is kihasználva? Hisz a 
leghatékonyabb módszer a járvány ellen a bolygó felrobbantása, vagy épp az emberiség kiirtása és 
egy új, transzhuman faj kialakítása. Mert ha nincs ember, akkor nincs emberre történő átvitel, sem 
újabb megbetegedés, a járvány megszűnt. A „leghatékonyabb megoldás” keresése egyoldalú és 
hibás, mivel elitista szemlélet, ami bensőségesen gonosz és emberellenes, mivel nem veszi 
figyelembe sem a már tapasztalt mellékhatásokat, beleértve a halált, sem az oltások felelőtlen 
terjesztési bűnügyének számunkra, de nem az adatokat titkosítók számára beláthatatlan jövőbeli 
kockázatát, következményeit. Ezek alapján hazardírozás folyik és ezzel az EMMI, a Kormány és az 
NNK de facto nemzetközi terrorszervezetekké minősítették magukat az emberiség, a népesség, a 
népegészség és a termékenység ellen, és mindabban, ami ennek a társadalmi következménye lehet, 
ha le nem állítják őket, még mielőtt végképp késő lenne! 
Ez teljesen nyilvánvaló abból, hogy csak bizonyos szelektált adatokat és forrásokat használnak fel, és 
még ezt is kiválogatják koncepciós előre megrendelt tudományos elvárásuk alapján, ha becsúszna 
oda némely nem kívánt adat. Miképp ez a propaganda adatközléseikből és szlogenjeikből  is kitűnik, 
amelyek alapján a lakosság jelentős része a kovid-haláltól és a lélegeztető géptől és a „tepsitől” 
retteg és fut magát és gyermekeit oltatni, hogy ezzel megmentse sokak életét, mit sem sejtve, hogy 
amitől retteg, azt hozza ezzel magára, gyermekeire és mások gyermekeire, mivel elhitte a 
Kormánynak és szakértőinek és szakhatóságainak félelemkeltő hazugsághadjáratait, égbekiáltó 
felelőtlen ellentudományos bűnpropaganda hazugságait!   - Hozzáfűzés vége  
 
Néhány hónapja a Public Health and Medical  Professionals for Transparency (PHMPT) nevű 
szakmai szervezet az „áttetszőségért” megkereste az FDA-t az információ eléréséhez való szabadság 
törvény alapján, hogy bocsássák közrendelkezésre a Pfizer covid-19 vakcina biológiai termék akta 
teljességét, ami alapján az FDA megadta a sürgősségi engedélyt a vakcina forgalmazásához.  
A PHMPT elsősorban keresztény népegészségügyi szakemberekből, orvos szakemberekből, kutató 
tudósokból, és újságírókból álló szakmai szervezet, melynek egyetlen célja azoknak az adatoknak a 
megszerzése és terjesztése, amelyek alapján az FDA a kovid-19 vakcinákat engedélyezését megadta. 
A szervezet nem foglal állást az adatokat illetően, azon felül, hogy ragaszkodik hozzá, hogy a köz 
számára elérhetővé kell tenni ezek teljességét, hogy ezzel lehetővé tegyék a független szakértők 
számára, hogy maguk is megvizsgálják és elemezzék az adatokat. Már vannak elérhető Pfizer 
dokumentumok: (Lásd: https://phmpt.org/ ) 
Ezt írják a weboldalukon: 4 nappal az után, hogy a Pfizer vakcinákat engedélyezték 16 év felettieknek, 
benyújtottunk egy információ szabadság törvény igényt az FDA felé, hogy tegyék közzé a Pfizer covid-
19 vakcina biológiai termék akta teljességét.  
Most bepereltük az FDA-t, mivel nem bocsájtotta rendelkezésre az adatokat.  
Kattints a „bírói dokumentumokra” és az „FDA-tól nyert Pfizer dokumentumok benyújtására”. 
A szervezetet annak honlapján ezek a szakemberek képviselik név, tudományos tevékenység, rang és 
intézmény/helyszín szerint: 

https://phmpt.org/
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A sztori tovább folytatódik, mivel tegnap (2021. dec. 8-án) az FDA visszament ugyanehhez a bíróhoz 
és tudatta vele, hogy igazából nem 55, hanem 75 évre van szükségük az engedélyeztetési eljárás 
teljes anyagának közrebocsájtásához. Ez azt jelenti, hogy ha a bíró ehhez hozzájárul, akkor 2096 előtt 
nem láthatjuk meg az adatokat, amelyek alapján az FDA a Pfizer covid-19 vakcinát sürgősségi 
eljárásban engedélyezte. Természetesen ezt már nem mi fogjuk meglátni, hanem feltehetően az 
unokáink, akik már túl lesznek a 47. emlékeztető oltásukon. 
Az ügyvéd, aki ezen a konkrét peren dolgozik az FDA ellen, így számol be az FDA felé benyújtott 
igényükről: 
„Ha az olvasó nehezen elhihetőnek találja az itt olvasottakat, ez azért van, mivel antiutópista dolog, 
hogy a kormány milliárdokat adjon a Pfizernek, arra kötelezze az amerikaiakat, hogy vegyék magukba 
annak termékét, megtiltsa az amerikaiak számára, hogy pereljenek a káros következmények miatt, és 
ezek ellenére megtagadja az amerikaiak számára a betekintést azokba az adatokba, amelyek alapján 
a termék engedélyezése megtörtént.”  
A Népegészségügyi és orvosi szakemberek az áttetszőségért (PHMPT) csoport két fő érvet használ. Az 
egyik, hogy mivel az FDA mindössze 108 nap alatt áttekintette az összes rendelkezésére álló 
dokumentumot, mielőtt megadta a sürgősségi engedélyt a Pfizernek, értelmetlen, hogy nekik 
évtizedekbe (közel egy évszázadba!) telik  ugyanezen dokumentumok közzététele. Különösen azt 
figyelembe véve, és ez a második érv, hogy jelenleg az emberek nagy részét kötelezik az oltásra, ami 
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megnöveli a rizikót és még inkább sürgőssé teszi, hogy maguk is megvizsgálhassák az 
engedélyeztetést megalapozó dokumentumok teljességét. 
Az ügyvéd így folytatja: „A FOIA (Információ szabadság törvény) célja a kormány áttetszősége. Az 
utóbbi időben sok esetben felemelve az Információs szabadság törvény igényt az adatok azonnali 
közzétételére, a törvényszékek megkövetelték az ügynökségektől, beleértve az FDA-t is, hogy több 
mint 10.000 vagy ennél több oldal anyagot tegyenek közzé havonta. Ez esetek fontossága azonban 
meg sem közelítette annak fontosságát, hogy az adatokat, amelyek alátámasztják egy mellékhatás-
mentes termék engedélyeztetését, melynek felvételét a szövetségi kormány közel minden 
amerikaitól elvárja, mindenki számára elérhetővé tegyék.  Különösen, miközben a jelen pandémia 
tovább tombol, e dokumentumok külsős tudósok általi független áttekintése égető szükség, hogy 
segítséget nyújthassanak azon hibák, eljárások és kérdések kezelésében, ahogy a pandémiára 
jelenleg reagálnak.”  
Az FDA erre azzal reagál, hogy kevés a humán erőforrásuk. Bár az FDA egy 18.000 dolgozóból álló 
szervezet része, melynek éves költségvetése 6 milliárd dollár, azt állítják, hogy mindössze 10 
stábtaguk van, kiknek feladata e dokumentumok kezelése és ebből is ketten újak. Ezért 75 évre van 
szükségük, hogy átnézzék, és egyenként átjavítsák a dokumentumokat.  
(A videóban a képen látható dokumentumban épp kihúzták a születési és halálozás évét egy 
személynek, meghagyva pusztán a napot és a hónapot. Ahhoz kell tehát 75 év, hogy meghamisítsák 
az eredetileg felhasznált vagy inkább soha át sem vizsgált anyagmennyiséget. Mert ha 75 év kell az 
átolvasáshoz és belejavításhoz, ami dokumentumhamisítás, ahhoz, hogy 10 személyre leosszák ezt a 
tevékenységet, akkor hogy nézték át az anyagot 108 nap alatt úgy, hogy ez alapján hitelesen 
engedélyezhessék azt??!! Vagy most találják ki és írjákj? Vagy ha arra jó volt az anyag, hogy 
engedélyezzenek, akkor arra miért nem jó ugyanez az anyag, hogy a köz számára kibocsássák? Mivel 
bele sem néztek a nagyjába, és fogalmuk sincsen róla, hogy mi van bennük, mivel nem is érdekelte 
őket. Orosz rulett Fauchi módra, Kormányintézmény, egészségügyi szakhatóság módra: 6 tárhelyből 6 
éles!)   
Miközben a bíróság végzésére várakozunk, az FDA havonta 500 oldal dokumentumot tesz közzé. Ezek 
a video alatti linken megtekinthetők. 
 
Eközben Los Angelesben anya panaszt emel, mivel fiát a szülők tudta és beleegyezése nélkül 
beoltották egy pizzáért. A 13 éves fiú a Barack Obama Globális Előkészítő Akadémia tanulója, 
hazaérkezett egy vakcina kártyával, amit az iskolában kapott. Az anya így számolt be: „ Ebbe engem is 
be kellett volna vonniuk. A hölgy, aki az oltást beadta neki és aláírta a papírt, ugyanő mondta a 
fiamnak, „kérlek, ne szólj senkinek, nem akarok bajba kerülni.” Érdekesség, hogy az anya maga nem 
oltásellenes, be is oltatta magát, de a fia más ügy. Ezt mondta: „Ami a fiam egészségét illeti, ellene 
vagyok… (az oltásnak) Problémái vannak az asztmával, és allergiával… Ez nagy fájdalmat okozott, 
megtudni, hogy beoltották engedélyem nélkül, tudtom nélkül, és anélkül hogy bármi papírt 
aláírattattak volna velem számára, hogy megkapja az oltást.”  Ezen kívül törvényt is sértett az eset, 
mivel Kaliforniában általános iskolást nem lehet oltani a szülő beleegyezése nélkül. Eközben az 
iskolákban ajándékcsomagokkal, cukorkákkal, díjakkal, készpénzzel veszik rá a gyerekeket állami 
törvény ellenére, hogy vegyék fel az oltást! Az általános iskolás gyerekek törvény szerint nem 
felhatalmazottak az oltás elfogadására, csak a szülők dönthetik el. Az „LA Egyesített Iskolai Övezet” 
mint adminisztratív szervezet nincs felhatalmazva arra, hogy akár egyetlen gyermeket is beoltson az 
alapján, hogy megpróbálja beleegyezését megnyerni. Az iskolai oltások megkülönböztetésekhez, 
szegregációkhoz, csúfolásokhoz és véletlen oltásokhoz vezetek szülői beleegyezés nélkül. Eközben a 
demokrata kormányzó önkényes határozata alapján, ha január 10-ig egy gyermek is nincs beoltva 
Kalifornia államban, nem járhat iskolába!  
 

40. Bíró elutasítja az FDA kérelmét, hogy 75 évre titkosítsa 

a sürgősségi vakcina engedélyeztetési eljárás Pfizer 
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dokumentumait, és 8 hónapot ad az ügynökségének, hogy a 

Pfizer biztonsági adatait  közzétegye 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IPncEwOY1bo 
 
Bíró elutasítja az FDA az irányú kérelmét, hogy 75 évre titkosítsa a Public Health and Medical  
Professionals for Transparency (PHMPT) nevű szakmai szervezet az „áttetszőségért” által az 
ügynökségtől megigényelt sürgősségi vakcina engedélyeztetési eljárás Pfizer dokumentumait, és 8 
hónapot ad a gyógyszerügynökségnek (FDA), hogy a Pfizer biztonsági adatait közzétegye. 
(Donald John Trump az Egyesült Államok amerikai nép által fölényesen, 80-100 milliós szavazattal 
megválasztott törvényes, de államcsíny következtében egyelőre jelenleg még nem elismert elnöke 
nemrég Arizonában az időközi választások kampányán bejelentette, hogy sok szövetségi bírót 
helyezett hivatalba elnöksége alatt és ezek kiválóan végzik a dolgukat. Egyik e bírók közöl épp a 
napokban érvénytelenítette Joe Biden szövetségi kormány alkalmazottak kötelező oltásának elnöki 
parancsát. Ebben hivatkozott a legfelsőbb Bíróság azon döntésére, miszerint a kovid-19 oltási 
kötelezések nem munkáltatói vagy munkavállalási szabályozások, ezért az Elnöknek nincs vonatkozási 
felhatalmazása a szövetségi dolgozók kötelezésére. Lásd az alábbi linken.) 
 https://www.youtube.com/watch?v=s9AexaX0q9A&t=401s 
 
 
 
 

41. ll. Illés Grúz katolikus pátriárka kiátkozza az 

egyetemes papi hierarchiának azon tagjait, akik a covid 

oltásokat propagálják, amiről bizonyítja, hogy a Szentlélek 

káromlásának bűntette 
 
https://spiritualtv.eu/hirek/202112/illes-patriarka-uzenete-ferenc-
papanak20211216.mp4?fbclid=IwAR006zoGZQPR1_XEGA_NrnYdKtW_wcbbQ5BxwaQNPfhKUR0-
cOBlOEtxbcI 
 
Isten nem csak nekem, hanem a Grúz pátriárkának is megmutatta a jelenlegi oltáspropaganda igazi 
természetét és annak Isteni ítéletét, amit teológiailag levezet, hogy egyházi részről a Szentlélek 
káromlása. 
Illés Grúz pátriárka, ami a római katolikusok között a római püspök tekintélyének megfelelő tisztség a 
grúz ortodox egyház püspökei között, elmagyarázza, hogy mi a Szentlélek elleni káromlás. 
A szentlélek elleni káromlás volt, amikor a zsidó vallási vezetők azt állították az Úr Jézus Krisztusról, 
Izrael és a nemzetek Messiásáról, hogy Belzebub által, aki az ördögök fejedelmének tartottak, űzi ki a 
démonokat. Jézus ere kijelentette, hogy aki az Atya ellen szól, megbocsáttatik, aki Jézus ellen szól, 
megbocsáttatik, de aki a Szellem ellen vétkezik, annak bűne soha meg nem bocsáttatik, ezt pedig 
mondta azért, mert azt mondták, hogy ördögi szellemek által szabadítja meg az embereket a 
démonoktól. Az Ige felszólít, hogy imádkozzunk a hatalmon lévőkért, hogy nyugodalmas életünk 
legyen. Ez a gonoszok és gonoszság lerontásáért és az Isteni ítéletért való ima is, ami az egyház 
felébredése és megítéltetése is egyben. Magyar felirattal meghallgatható tanítása és ex katedra 
apostoli és prófétai egyházi tekintéllyel kihirdetett Isteni Igeérvényesítése. Ábrahámnak ezt mondta 
az Úr, áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Ez Ábrahámra vonatkozott, akit az Úr 
kiválasztott és megígérte neki, hogy az ő magvából származik a Krisztus, ami be is teljesedett. Ha 
valaki szerint Jézus nem a zsidó vérvonalból származott, az Ige több nem zsidó származású személyt 
említ az Úr nemzetségtáblázatában, és Mária nemzetségtáblázata nevesítve nem ismert, apja pedig 

https://www.youtube.com/watch?v=IPncEwOY1bo
https://www.youtube.com/watch?v=s9AexaX0q9A&t=401s
https://spiritualtv.eu/hirek/202112/illes-patriarka-uzenete-ferenc-papanak20211216.mp4?fbclid=IwAR006zoGZQPR1_XEGA_NrnYdKtW_wcbbQ5BxwaQNPfhKUR0-cOBlOEtxbcI
https://spiritualtv.eu/hirek/202112/illes-patriarka-uzenete-ferenc-papanak20211216.mp4?fbclid=IwAR006zoGZQPR1_XEGA_NrnYdKtW_wcbbQ5BxwaQNPfhKUR0-cOBlOEtxbcI
https://spiritualtv.eu/hirek/202112/illes-patriarka-uzenete-ferenc-papanak20211216.mp4?fbclid=IwAR006zoGZQPR1_XEGA_NrnYdKtW_wcbbQ5BxwaQNPfhKUR0-cOBlOEtxbcI
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az Isten volt Jézusnak, és mindig az apát vették alapul. Ez tehát mindenképpen egy jogi, jog előtti 
leszármazás, akár testi, akár nem. Ezt az áldott-átkozott egyetlen igét véve alapul a kisegyházakban 
évtizedek óta jöttek a zsidó tanítók akik ez Ige alapján félelem terrort helyeztek a gyülekezetekre, 
hogy gyakorlatilag a háttérhatalom propaganda beszédeinek hódoljanak, nevezetesen de nem 
kimondottam, a Jacob Schiff Rothschild köjök által alapított ADL zsidó szabadkőműves páholynak, 
ami sátán zsinagógájának történelmi gestapo szervezete. Ők állnak az Antifa, a BLM, a migráció és az 
LMBTQ mögött és az izraeli parlamentet ők kényszerítik, nem tudom, a zsidó állam Rothschildok általi 
létesítésének milyen megállapodása révén, de ez a sátán zsinagógája háttérhatalom gyakorol 
hatalmat Izrael felett. Ott, ahol 9 hónapos terhesség végéig legális az abortusz és a lakosságot szépen 
átoltották és ahol nem lehet „megsérteni” a reform judaizmust, ami az említett páholy kommunista 
másság programja, amely parlamenti igazságügyi bizottság felett abszolút tekintélyt gyakorol teljesen 
háttérhalmi, törvénytaposó módon. 
Tehát amikor a sátán zsinagógájának gestapo szervezete New Yorkból illetve Budapesten a Bálint házi 
zsinagógából valamit kimond, akkor a maroknyi nemzetközi bankár világ feletti hatalom átvételi 
projektjének filantrop, szivárványos politikai programja szólal meg. 
Ez a Jelenések 13.11 földből feljövő kétszarvú fenevadjának, más nevén „a hamis prófétának” a 
szelleme, ami azonos az Antikrisztus szellemével, ez mindenben Krisztus-ellenes. A két szarvat sokan 
a zsidó főpap illetve a pápai kétcsúcsú süveggel is azonosítják, nyilván egy adott történelmi időre 
értve. Isten nekem megmutatta, hogy az abortuszok liberalizált rendszere az Antikrisztus szelleme. 
Azt is megmutatta, hogy a jelenlegi oltásprogram is az Antikrisztus szelleme. És pont a méhből kivett 
és meggyilkolt, sátán oltárán feláldozott magzatokból kinyert szöveteket használják fel ennek a most 
zajló antikrisztusi oltásprogramnak a működtetésére. Az  Ábrahámi áldás Ábrahámra és a szellemi 
magra vonatkozik, akik Ábrahám valódi fiai, azok akik az Úrral járnak és a megígért magból, Jézus 
krisztusból valók a hit alapján. Miképp Ábrahám is hitt Istennek és ez lett neki igazságul. Ez nem a 
sátán zsinagógájának és a luciferista nemzetközi bankár dinasztiáknak az áldása és nem azok Isten 
általi megátkozása, akik velük és programjaikkal szembeszállnak, mivel ezek azt mondják magukról, 
hogy zsidók, az Úr beszéde szerint pedig sátán zsinagógája. Ezek a világ összes multi cégét birtokolják 
részvényeik szövevénye szerint, így a Pfizert is, lévén egy „mély állam.” Ezeké az átok, az áldás és az 
ígéret pedig a hűséges maradéké, zsidóké és a nemzeteké. Ezt rengeteg ószövetségi és újszövetségi 
igehely alátámasztja és teológiailag helyes és nem jelenti Isten Izraelnek tett ígéretei meghiúsulását, 
sőt inkább betöltését, együtt a nemzetek reménységével. 
Miképp a létszámban erőteljesen növekvő nyugati gyülekezetek még mindig ebben az áldott-átkozott 
propagandában szédelegnek, ezért nem képesek nevén nevezni az ellenséget, ami a világ feletti 
pénzrendszert és így az emberek lelkét magához ragadó rabszolgatartó és embergyilkos luciferi 
állam, amit ma végre mély államnak is neveznek, kifejezve ezzel, hogy egy idegen hódító államról, 
kormányról, befolyásról és hadseregről van szó. Az ezzel való szövetségkötésről írja az Ige, hogy aki 
felveszi ennek a háttérhatalomnak a jelét, az nem üdvözülhet. 
A Pfizer oltásba tett anyaga titkosított. Tartalmaz „titkos összetevőket”, a Pfizer állítása szerint. 
Grafén van benne, ami egyrészt pusztít, másrészt technológiailag lehetővé tesz sokféle manipulációt 
kívülről, akár az ember hirtelen halálát is okozva külső aktiválással. aki ezt felismerte, megölték. Az 
EU titkos megállapodást, szerződést kötött a Pfizerrel. A Pfizer a nemzetekkel egyoldalú 
szerződéseket köt. A nemzetek nem önszántukból vásárolják a méregampullákat, hanem mivel 
megállapodtak a kormányok a háttérhatalommal. Brazília, ha nem fizet ütem szerint, akkor 
ingatlanjai, hadseregének részei a Pfizer kezébe kerül szerződés szerint. 
A globalista cégek, bankok, politikusok egy állam, egy cég. És nem hoztak nyilvánosságra egyetlen 
vizsgálatot serm, hogy mi van az ampullákban, és nem csak egy széria van, a számok alapján van 
placébó és van, amiben ott van a beismert anyag, a mRNS, és akármely sarzsba betehetik a grafént, 
meg van számozva minden ampulla, csak az érti, akik a gyártást és a számozást irányítják.  Az adatok 
eljutnak a Pfizerhez, de sehová máshová nem. Ezt Magyarországon nem hozták nyilvánosságra. A 
szabadalomként levédet Saars-coV-2 vírus elleni vakcinákat úgy propagálják, hogy egyetlen komoly 
high tech labor vizsgálatot nem végzett Magyarország, vagy ha igen, akkor nem több szériából vagy 
nem hozták nyilvánosságra, mivel szigorúan titkos. A gyógyszer gyártók nem vállalnak felelősséget, 
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azt a kormányok vállalják a cégekkel való megállapodás szerint. A kormányok olyan mérget 
kényszerítenek a lakosságba, amivel kapcsolatban nem közölnek helyes és feltáró statisztikákat, csak 
a globalista oltani program javára. A tudomány felett már régóta a pénzhatalmi luciferi elit igyekszik 
uralkodni. Soha a történelem során ekkora bűntény még nem volt és ez a becsapáson és a 
zsaroláson, kényszerítésen alapul. Aki ebben részt vesz az a halállal és a hazugsággal kötött 
szövetséget az emberiség ellen, ez az Antikrisztus szelleme. Ez Bábel. Áldott, aki végbeviszi az Úr 
akaratát, haragját, ítéletét Bábelen. Isten átka van Bábelen, azon a Bábelen, ami a jelenleg az 
oltásműveletet végző háttérhatalom, ami a luciferi „mély állam”. Aki Isten ítéletét végrehajtja az 
Fenevad programján és a Fenevadon, áldott az. Ezek az Isten oldalán a gonosz ellen harcoló szent 
mag és szent maradék.  Ábrahám áldásának örökösei. ezekre igaz, hogy áldott, aki téged áld és 
átkozott, aki téged átkoz. Aki szembeszáll a kísérleti és luciferista oltásprogrammal, az áldott, aki 
pedig azt kényszeríti és terjeszti, átkozott az, mivel az ilyen a kicsinyek ellen tör. Isten nem fogja a 
népeket és nemzeteket az Izraelhez való viszonyuk alapján szétválasztani ebben a korszakban 
bizonyosan nem, hanem az igazsághoz való viszonyuk alapján választja szét az embereket a 
nemzeteken belül. Hiába magasztalják Netanyjehut Isten felkentjének, ha az ő idejében szolgáltatták 
ki Izraelt sátán zsinagógája „mély államának”, a Rotschild Bill Gatesnek, és oltásprogramjának! 
Teljesen mindegy, hogy a keresztények, próféták mit látnak épp szellemben akárkiről is, ha annak az 
embernek a cselekedetei mást bizonyítanak. A gyümölcseikről ismeritek meg őket, tanítja Jézus. 
Vigyázzatok! Emlékezzetek Saul királyra. A szellem szállt rá. És prófétált általa. Majd miután 
engedetlensége miatt Isten elfordult tőle, elhagyta az Úrnak szelleme és démoni szellem vette át 
helyét. És amikor rászállt a démoni szellem, prófétált. Így van a politikusokkal is. Isten elhívja, de az 
szövetséget köt a halállal, és ettől kezdve már nem Isten kenetében jár, hanem a szövetségszegés 
szellemében, és ez veszélyes. https://www.youtube.com/watch?v=e4ytuzsWFXI 
Mi ennek a summája? Az, hogy a gyülekezetekben és az egyházakban és a politikusok között is ott 
van az Antikrisztus szelleme. Ez kezdettől fogva így van. Pál ír erről: egy nagy házban sokféle edény 
van, írja. Ez azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik ágytálak vagy bilik, ebben mégis mi lehet? szellemi 
értelemben írja. Mit mondjunk tehát a luciferi háttérhatalomról és az ezekkel szövetséges 
kormányokról, hogy hűségesek legyünk Isten Igéjéhez? Áldott, aki téged átkoz és átkozott, aki téged 
áld! Ez az egyetlen Igei hozzáállás ehhez a magzatok és gyermekek elleni antikrisztusi, szervezett, 
„mély állami” és kormányi tevékenységhez!   Azzal kell áldani az ilyeneket, hogy az Úr adjon számukra 
kegyelmet a teljes pálfordulásra, megtérésre a hazugságból vagy megtévesztettségből, hogy legyen 
erejük kilépni a rendszerből és leleplezni, ami zajlik. De bűn az ilyen kormányt és hatalmat és 
parlamentet és rendszert általánosságban áldani, különösen nem úgy, hogy mindenben legyen 
áldott, amit csak tesz, vagy amit csak végbevinni akar, stb, mivel hallottam épp ilyen imát Orbán 
Viktorért a Pál forduló keresztény prófétai alkalmon a vezetőség részéről saját belső konszenzusuk 
alapján. Még Salamon templomának felszentelésén is csak az igazság alapján való áldás lett 
kijelentve, nem volt szó feltétel nélküli hamis áldásról! Azért Pálfordulók, mivel eddig ezek libsi, bal 
oldali hangú és imájú vezetőség voltak, különösen mióta az Orbán kormány megfosztotta őket az 
egyházi státusszal járó konctól, és most átfordultak a „nemzeti” oldalra, ami nemzeti globalista, 
megtértek, de nem Isten tanácsához. Nyilván így vezekelnek több évtizedes bűnükért, mivel a 
Fenevad bal szarvát támogatták a másik oldallal szemben, amikor még menthető lett volna talán az 
az oldal. Egy újabb bűnnel. A pátriárka tanítását hallgasd meg, ő az egyházról beszél, és ebben nem 
csupán a katolikus papságot érti. Mivel az egyház az egyház, ebbe beletartozik minden felekezet és 
gyülekezet és mozgalom. Aki tehát ezt az oltásprogramot támogatja ekleziasztikus vagy gyülekezeti 
vezetői tekintélyének helyéről, az valójában mintegy „Isten álláspontját közli az Ő nevében, az Ő 
szelleme által”. És amennyiben ez a Fenevad oltásprogramja, akkor a gonosz szellem programját 
keresztelte meg és szentesítette meg a szellemi vezető, arra bíztatva ezzel a híveket, hogy vegyék fel 
a Fenevad bélyegének előképét, az oltást és értsenek egyet ezzel. Csak egy módon szabadulhatunk 
meg ebből a világ feletti hatalomátvételből, ha a földre zúdul, a gonoszokra Isten szelektív ítélete és 
ezzel egyidejűleg a szellem tüze megtisztít sok embert. Ez ítélet. Az ítélet koncepciójától a modern 
egyház elszakadt. Isten ellenben nem. Sőt, Ítéletét ezeken a hamis egyházi vezetőkön fogja elkezdeni, 
mivel az ítélet Isten házán kezdődik. Mivel az egyház támogatja a luciferi oltásprogramot, nem áll ki 

https://www.youtube.com/watch?v=e4ytuzsWFXI
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ellene, ahogy kéne, ezért az ítélet rajtuk fog elkezdődni. Azért fontos, hogy minél előbb 
bekövetkezzen Isten ítélete az egyházon, mivel előbb az egyházat kell megítélnie és csak ezután 
teheti meg, hogy a háttérhatalmat és a politikai hatalmat megítéli, megbünteti, mivel az egyháznak 
adta az elsőszülöttségi jogot és tekintélyt, ezért rajta kezdi a számonkérést is. Minél tovább húzza, 
halogatja az egyházi vezetőség  a megtérést az Antikrisztus szelleméből, minél inkább enged nekik 
Isten várakozó szeretete, annál tovább fog durvulni  a politikai vezetők és a sátánista erők művelete 
és annál több ártatlan ember és gyermek esik az oltás áldozatául. Egyszerűen lehetetlen, hogy az Úr 
ezt ne mondja, idő többé nem méretik, hanem jön az ítélet a mennyből. Ez az ítélet némelyeket 
teljesen váratlanul fog érinteni. Mások épp megtérnek, hogy el ne vesszenek. Az Úr szeretné, ha 
egyháza megtérne és mindent helyreállítana így. De nem várhat ezzel már tovább, mivel akkor 
beoltanák az emberiség nagy részét és a gyerekeket, elpusztítva, rabszolgaságba, sterilitásba sodorva 
őket. 2011-es az alaptörvény. Ebben szerepel, hogy a tudományos igazság kérdésben csak annak 
művelője illetékes dönteni. Mégis megszavazták két harmados többségben a veszélyhelyzetet, amely 
alapján diktál a kormány. Pedig nincs rá jogosultságuk az alapörvény szerint, hanem meg kellett volna 
hívni a rengeteg nemzetközi tekintélyt, aki bizonyítják, hogy nincs veszélyhelyzet és az oltás 
ellenjavallt. Ehelyett hamis koncepciós szakértőket, hamis tanúkat állítottak maguk elő, mint Jézabel 
tettea mikor Nábótot megölette, hogy szőlejét, örökségét férjének ellopja. Jezabel  Beliál papnője 
volt, a föníciai király leánya, felesége Akhábnak, Izrael királyának. A Kormány ezt már 2011-ben tudta, 
hogy majd így fogják bevezetni a veszélyhelyzetet. Ez a 10 parancsolatból a „hamis tanúságot ne 
tégy” parancsolat áthágása. Halálos bűn. A Kormány, amely a csendes abortuszokkal együtt 2 millió 
babát meggyilkolt, most a már megszületetteket vette célba. A pátriárka egy kis időt ad az egyházi 
vezetők megtérésére, mielőtt az átok alapján az Isteni harag végleg megemészti az együttműködőket.  
Istenem! Küldd a te rettenetes ítéletedet, menjen ki a kemény figyelmeztetés majd az általános 
ítélet. A kicsinyekért állj bosszút! Ezt mondom a „mély állam” oltásprogramjára és ennek 
propagálóira: Áldott, aki téged átkoz és átkozott, aki téged áldd!  Emelkedjen az igazság és az igaz és 
alább szálljon a gonoszság és a hamis! És magasztaltasson fel a mennyei seregek Ura és dicsőségének 
ismerete töltse be a földet! „És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és 
igazak a te útaid, óh szentek Királya! 
Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek 
mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” (Jelenések 15.3-4) 

42. Bizánci katolikus pátriárkátus a Rómában 2021 

szeptember 12-14 közt lezajlott orvos és tudós konferenciáról 

és a Vatikán és feje állapotáról és felelősségéről 
 
https://bocsass-meg-
lord.wistia.com/medias/hmmlxnxw7g?fbclid=IwAR3ULA3_d28l0UwRLZh1kV8PVN1Ur7F7xgAyZ_pinZ
vCw471wzCbMLwfHtE 
 
A bizánci katolikus pátárkátrius amely védelmezi a kereszténység alappilléreit, felhívja a figyelmet a 
deklarációra és minden őszinte keresztény nevében köszönetünket fejezzük ki a 12.700 orvosnak és 
tudósnak, azért hogy kiállnak az igazság mellett a hazugság rendszerével szemben , amely visszaél az 
orvostudománnyal.  
Ezen orvosok nemzetközi csoportja kiadott egy deklarációt, amelyben ellene mond a koronavírus 
politikának, és annak kitalálóit emberiség elleni bűntettel vádolja. Az orvosokat akadályozzák abban, 
hogy életmentő kezeléseket nyújtsanak, a tudományos vitát pedig gátolják vagy egyenesen büntetik. 
Az orvosok és tudósok konferenciája 2021 szept. 12-14-ig zajlott Rómában, amelyen a koronavírus 
pándémiával foglalkoztak. Röviden a deklarációból: 

https://bocsass-meg-lord.wistia.com/medias/hmmlxnxw7g?fbclid=IwAR3ULA3_d28l0UwRLZh1kV8PVN1Ur7F7xgAyZ_pinZvCw471wzCbMLwfHtE
https://bocsass-meg-lord.wistia.com/medias/hmmlxnxw7g?fbclid=IwAR3ULA3_d28l0UwRLZh1kV8PVN1Ur7F7xgAyZ_pinZvCw471wzCbMLwfHtE
https://bocsass-meg-lord.wistia.com/medias/hmmlxnxw7g?fbclid=IwAR3ULA3_d28l0UwRLZh1kV8PVN1Ur7F7xgAyZ_pinZvCw471wzCbMLwfHtE
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„Mi, a világ orvosai, egyesülve a hipokrátészi esküvel, felismerjük, hogy az orvosi hivatás úgy ahogy 
azt mi  ismerjük válaszút előtt áll, ezért rá vagyunk kényszerítve arra, hogy kijelentsük a 
következőket: 
A politika alakítói úgy döntöttek, hogy az ún. egységes gyógyítási stratégiát fogják szorgalmazni, 
amely szükségtelen megbetegedésekhez és halálozásokhoz vezet. Orvosok ezrei számára 
lehetetlenné tették a páciensek gyógyítását. Akadályozzák őket a gyógyszertárak, a kórházak és az 
egészségügyi szervek, ami több százezer páciens szükségtelen halálához vezetett. Istenem segíts! Ez 
már nem az egészségről való gondoskodás, ez a politika valójában már emberiség elleni bűntettekről 
szól.  
Mindezek miatt a következőképpen határoztunk: Az orvosoknak szabadon kell gyakorolniuk az 
orvoslást és a tudományt, félelem és büntetés, cenzúra, befeketítés vagy büntető intézkedések 
nélkül, ideértve a működési engedélyük bevonását is. A kormányzati szervek és szervezetek 
beavatkozásai bennünket orvosokat továbbra is akadályoznak a szükségben lévő páciensek 
ellátásában. Nem lehet az orvosokat gátolni a biztonságos és hatékony eljárások előírásában. A 
korlátozások továbbra is fölösleges betegségeket és halált okoznak.  
Bizánci katolikus pátriárkátus: az üdvösséghez elengedhetetlen Isten törvényeit és a hit alapigazságait 
védelmezni… A keresztény államok törvénybe iktatják a gender politikát, az antinevelést, célirányos 
demoralizációt, a szociális szolgáltatások általi gyermekrablásokat, végeredményben a gyermekek 
fölötti erkölcsi és lelki zsarnokságról van szó. Csak Norvégiában évente 70-100 gyermek követ el 
öngyilkosságot. Ezeket a gaztetteket nők és gyermekek iránti pozitív frázisokkal valamint az ún. 
LGBTQ szexuális kisebbségek elrabolt gyermekek felé irányuló örökbefogadási jogával leplezik. 
Valójában Isten és az emberiség elleni bűntettekről van szó. A bűntettekért a felelősség a hitehagyott 
Vatikánt terheli, amelynek hitehagyása a II. Vatikáni zsinaton vette kezdetét és ma Bergoglio hamis 
pápában csúcsosodik ki. Az ún. Ferenc törvénytelenül törli el Isten parancsolatait és vezeti be az 
egyház sátánizációját. A Vatikánban trónra emelte Pachamama démont. És érvényt akar szerezni a 
szodomiták házasságának. „Létre kell hoznunk egy törvényt a bejegyzett élettársi kapcsolatokról”  
Ferenc pápaszemtelenül és demagóg módon szorgalmazza a bűnös kísérleti mRNS oltást: „Vakcinát 
mindenkinek. Ezt meg kell tenni. Most be kell oltatnunk magunkat. Etikus hogy mindenki kötelezően 
beoltassa magát. Beoltatni magunkat a szeretet cselekedete.” (Ferenc pápa). 
 
Ezért nagy hálával fogadjuk és értékeljük a több mint 12700 orvos deklarációját. Ez a deklaráció 
tanúbizonyság a politikusok ellen, de a Júdás prelátusok ellen is, akik elvesztették lelkiismeretüket, 
elárulták a hitet, és emberiség elleni bűntetteket követtek el, felelősek sokak haláláért, de a 
megtévesztett lelkek lelki haláláért is. A hitehagyott Vatikán már nem az igazság oszlopa és az 
emberiség lelkiismerete. Ez a bergogliánus Vatikán a hazugság oszlopává és az emberiség 
önpusztításának mozgatójává lett.  
A bizánci katolikus pátriárkátus ma a legmélyebb árulás és a mi Urunktól és Megváltónktól Jézus 
Krisztustól való elszakadás idején védelmezi az igaz tanítást és az erkölcsi elveket. Minden őszinte 
keresztény nevében elismeréssel adózunk az összes orvosnak, akik szembeszegültek a hazugság és a 
halál rendszerével, amely mögött a világosság angyala, Lucifer, azaz Sátán áll. Emlékeztetünk arra, 
hogy a végső győzelem az ördög és szolgái fölött az Istené, a mi Urunké és Megváltónké. Azok, akik az 
igazságért harcolnak, tőle nyerik el a dicsőség koronáját. Ez vár a bátor orvosokra is, akik kiállnak az 
életért a halállal szemben.  
 

43. Egyházi, szellemi vezetők felszólítása a kovid-19 oltások 

elítélésére (tudományos referenciákkal) 
 
https://lifepetitions.com/petition/petition-catholic-leaders-must-reject-the-abortion-tainted-covid-
vaccine-and-
mandates?fbclid=IwAR1Q8AguT6oeUgd1luhHTHD4OyiPdoEYM2a1t2ZSb7vh7_bk9M6Iglc9oq8 
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Betlehemi Nyilatkozat angol  PDF letöltés és LifePetition. 
 
Prominens püspökök, papok, laikusok aláírták a “betlehemi nyilatkozatot”, amely ellenzi az 
“erkölcsileg elfogadhatatlan” COVID oltások felvételét. 

 
  
A nyilatkozat  
„a végleges válasz a globalista zsarnoki egészségügyi őrületre” – mondta Elizabeth Yore. “Erős 
visszhangot kell keltenie a zajos COVID lárma közepette”. 
  
LifeSiteNews) – Katolikus prelátusok, tudósok, aktivisták és újságírók egy 
csoportja petíciót kezdeményezett, amelyben az egyházi hierarchiához, a világi hívekhez és “minden 
jóakaratú emberhez” fordulnak, hogy “keményen szembeszálljanak” az “abortusz-gyanús covid-19 
kísérleti injekciókkal szemben “, valamint a befogadásukra vonatkozó megbízásokat, “erkölcsileg 
tiltottnak” nevezve az injekciókat. 
“A Betlehemi Nyilatkozatot” , amelyet Nick Donnelly diakónus, az angliai Lancaster Egyházmegye 
diakónusa támogatott, Athanasius Schneider, Marian Eleganti és Rene Henry Gracida püspökök, 
valamint számos pap és más tudós, mint például Dr. Peter Kwasniewski az Egyesült Államokból, 
Berthold Wald Németországból és Caroline Farey az Egyesült Királyságból, támogatták. 
Összesen 48 személy szerepel a petíció “első aláírójaként”, amely azzal érvel, hogy az egyház erkölcsi 
tanítása szerint az abortuszból származó injekciók befogadásának feltételei – rendes körülmények 
között – nem teljesülnek. 
Ezek közé a feltételek közé tartozik az abortusszal szennyezett vakcina szükségessége egy “súlyos 
veszély” elhárítása érdekében, és amikor “”etikailag kifogástalan Covid-19″ alternatív egészségügyi 
beavatkozás nem áll rendelkezésre”. 
A négyoldalas dokumentum szerint a COVID-19 génalapú injekciók alkalmazásának erkölcsi 
indokoltsága nem áll fenn, ha ezek a tényezők nem állnak fenn, ami sok ember esetében, köztük 
egészséges fiataloknál és olyanoknál, akik már felépültek a betegségből, és így természetes 
immunitással rendelkeznek. 
A nyilatkozat azt is megjegyzi, hogy a nyugati világban elérhető injekciók “valójában génalapú orvosi 
kezelések”, ezért “megkérdőjelezi” az Egyház tanításának alkalmazhatóságát a standard vakcinákra, 
amelyek “minőségileg különböznek”. 
A “génterápiával” kapcsolatban a katolikus egyház utasítása hangsúlyozza, hogy a kezelés e 
formájának “jelentős kockázatai” miatt a tudománynak “előzetesen meg kell állapítania”, hogy a 
beteg “nincs kitéve olyan, az egészségét vagy testi épségét érintő kockázatoknak, amelyek túlzottak 
vagy aránytalanok annak a kórképnek a súlyosságához képest, amelynek gyógyítására törekszenek”. 
A dokumentum a továbbiakban azt javasolja, hogy előzetes állatkísérletek, szabványos biztonsági 
bizottságok és átlátható adatok hiányában “lehetetlen azt állítani, hogy ezen injekciók előnyei 
arányban állnak a káros mellékhatásokkal, ahogyan azt erkölcsileg meg kell ismerni, mielőtt az ilyen 
kísérleti génterápiák erkölcsileg elfogadhatóak lennének”. 
A káros mellékhatásokat kiemelve a levél a kormányzati jelentésekre hivatkozva folytatja, amelyek 
szerint a vakcinák okozta halálesetek száma jelenleg “47-szer magasabb lesz 2021-ben, mint 2020-
ban” volt, és egyre nő, ami csak az Egyesült Államokban “több százezerre tehető”. 
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A petíció több tanulmányra hivatkozva a természetes immunitás felsőbbrendűségét állítja a rövid 
életű, vakcinával kiváltott immunitással szemben, a vírus “áttöréses eseteinek” magas szintjét, és azt 
a tényt, hogy az oltások nem is akadályozzák meg a fertőzést és az átvitelt, „ami megcáfolja azt a 
széles körben elterjedt indítékot, hogy az egészségeseket “felebaráti szeretetből” oltsák be, hogy 
“megvédjenek másokat”.”. 
Donnelly diakónus a LifeSiteNews-nak elmondta, hogy a kiáltvány azért kapta a nevét, mert 
karácsony közelében jelent meg, amikor az egyház megemlékezik a “kis Jézusról, aki minden 
csecsemő életszentségét kinyilvánítja, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett”. 
“Betlehemhez kapcsolódik a Szent Ártatlanok Heródes király általi lemészárlása is” – mondta. “Ez a 
petíció lehetőséget ad arra, hogy tiltakozzunk a gyógyszeripar ezen elhallgatott áldozatai nevében”, 
akiket kizsákmányoltak és felhasználtak a COVID-19 vakcina kifejlesztéséhez és teszteléséhez. 
Elizabeth Yore gyermekjogi aktivista, aki szintén aláírta a Betlehemi Nyilatkozatot, a LifeSiteNews-nak 
elmondta, hogy ez “egy kiváló dokumentum”, amely “a globalista zsarnoki egészségügyi őrületre 
adott végleges válasz”. Mindenkit arra buzdítva, hogy olvassa el, azt mondta, hogy ennek a 
petíciónak “erősen kell visszhangoznia a zajos kovidó csattogás közepette”. 
“Annyira szeretem ennek a kegyelemmel teli és isteni ihletésű dokumentumnak a súlyát” – mondta 
Yore. 
Betlehemi Nyilatkozat angol  PDF letöltés és LifePetition. 
A betlehemi nyilatkozat: 
A COVID-19 abortusszal szennyezett kísérleti injekciók erkölcsileg jogszerűtlen voltát vitatva és a 
“vakcinamandátumokkal” szembeni egyetemes ellenállásra szólítva fel. 
“Mert megtestesülése által Isten Fia valamilyen módon egyesítette magát minden emberrel” (GS 22). 
Míg a II. vatikáni zsinat helyesen foglalta össze az abortusz borzalmait, amikor azt “förtelmes 
bűnnek” minősítette, amely “a Teremtő legfőbb gyalázatát” is magában foglalja (GS 51 § 3; 27); 
Miközben II. Szent János Pál azt tanította, hogy mindenkinek “a legnagyobb elszántsággal” kell 
ellenállnia a legkiszolgáltatottabbak ilyen szándékos “meggyilkolásának” (EV, 58; CL); 
Míg a születés előtt álló, Isten képére és hasonlatosságára teremtett csecsemők szentségét súlyosan 
sérti a haszonelvű kizsákmányolásuk és árucikké válásuk; ezzel elősegítve az emberi faj süllyedését “a 
“dolgok” és nem a “személyek” civilizációjába”, egy olyan civilizációba, amelyben a személyeket 
ugyanúgy használják, mint a dolgokat” (II. JÁNOS PÁL PÁPA GRATISSIMAM SANE  LEVÉL A 
CSALÁDOKHOZ 1994-ben, a Család Évében); 
Míg a jelenleg a nyugati világban elérhető összes kísérleti COVID-19 génalapú 
vakcina abortuszfertőzött, mivel a tesztelésük vagy kifejlesztésük során a meggyilkolt magzati 
sejteket meggyilkolt magzati gyermekek testéből ellopott magzati sejtekkel visszaéltek; 
Mivel tavaly decemberben (2020) a Hittani Kongregáció (CDF) kiadott egy jegyzetet egyes Covid-19 
elleni vakcinák használatának erkölcsiségéről (jegyzet), amelynek tárgya “a Covid-19 elleni vakcinák 
használatának erkölcsi vonatkozásaira korlátozódott, amelyeket két, nem spontán abortált 
magzatból nyert szövetekből származó sejtvonalakból fejlesztettek ki“, miközben kifejezetten 
leszögezte, hogy a kongregáció “nem kívánja megítélni ezen vakcinák biztonságosságát és 
hatékonyságát, bár etikai szempontból fontos és szükséges”; 
Míg a jegyzet megerősíti, hogy továbbra is fennáll az “erkölcsi kötelesség, hogy elkerüljük az abortusz 
bűncselekményében való passzív anyagi együttműködést” az említett injekciók alkalmazásával; 
ugyanakkor kifejti, hogy ez a kötelesség “nem kötelező” olyan “súlyos veszély” fennállása esetén, 
amelyet a “vakcinával” ki lehet kerülni, és amikor nem áll rendelkezésre “etikailag kifogástalan Covid-
19” alternatív egészségügyi beavatkozás; 
Míg legalább e kritériumok megléte nélkül az említett injekciók beadása erkölcsileg jogellenes marad; 
Míg annak ellenére, hogy a Jegyzet szerint a Covid-19-et okozó SARS-CoV-2 vírus jelenlegi 
“világjárványszerű terjedése” jelenti a szükséges “súlyos veszélyt”, amely igazolja az abortusszal 
szennyezett vakcinák használatát, egy ilyen ítélet “feltételes”, amely az idővel folyamatosan fejlődő 
tudományos adatokra támaszkodik (DVer, 24), ugyanakkor kívül esik a püspökök hatáskörén, mivel 
tekintélyük a hit és az erkölcs területére vonatkozik (LUMEN GENTIUM 25); 
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Míg több száz, kellő szakértelemmel rendelkező egészségügyi szakember az ellenkezőjére jutott, és a 
kísérleti COVID-19 injekciókat “szükségtelennek, hatástalannak és nem biztonságosnak” 
minősítette;”, míg több mint 59 000 orvos tudós és gyakorló orvos megerősítette, hogy a COVID-19 
viszonylag enyhe veszélyessége miatt a lakosság túlnyomó többségére nézve, “a minimális 
kockázatnak kitettek” számára lehetővé kell tenni, hogy “normálisan éljék az életüket [és] felépítsék 
a vírussal szembeni immunitást”, függetlenül bármilyen vakcinától; és több ezer másik orvos 
“felelőtlenségnek” nevezte, hogy a lakosságot egy nem megfelelően tesztelt vakcinának tegyék ki egy 
ilyen enyhe vírus ellen. 
Mivel hogy: 
“Az emberek túlnyomó többségénél (világszerte ~99,8%) a SARS-CoV-2 nem halálos. Jellemzően 
enyhe vagy közepesen súlyos betegség. Ezért az emberek túlnyomó többségét nem veszélyezteti a 
COVID-19, és nincs szükségük védőoltásra.” (forrás) 
A COVID-19 átlagos halálozási életkora magasabb, mint az általános populációé, ami mutatja enyhe 
jellegét, beleértve a 99,74%-os általános túlélési arányt; 
A bejelentett túlélési arány a tizennyolc év alattiak esetében 99,998%, a tizennyolc és ötven év 
közöttiek esetében 99,95%, az ötven és hatvanöt év közöttiek esetében 99,4%, a hatvanöt év 
felettiek esetében pedig 94%, ami azt jelenti, hogy a 70 év alattiaknak nagyobb esélyük van az 
influenza miatti halálozásra, mint a COVID-19-nek, amely az 1936-os és 1957-es közepes 
influenzajárványokhoz hasonló általános veszélyt jelent; 
Ezek a számok is jelentősen felfújt halálozási statisztikák, amelyeket az összeférhetetlenségben 
érdekelt szövetségi kormányzati egészségügyi ügynökségek által használt és 
támogatott, erősen hibás számtani módszerek okoznak; 
Egészségügyi szakemberek százai állítják, hogy “az emberek körülbelül 99%-a már védett a COVID-19 
ellen a memória-típusú antitestválaszok révén”, és “a legtöbb ember már immunis lesz a SARS-CoV-2-
nek való kitettség miatt”, így ez a populáció “egyáltalán nem fog profitálni a védőoltásból”;”. 
 
a COVID-19 génalapú oltóanyag-injekciók ellenőrzésével megbízott kormánytisztviselők a 
gyógyszeriparhoz fűződő szoros kapcsolataik révén többszörös összeférhetetlenséggel 
vannak veszélyeztetve, sőt, valójában még az általuk ellenőrzött termékekből is profitálnak, 
miközben a kutatást a kérdéses termékeket előállító gyógyszeripari vállalatok finanszírozzák és 
befolyásolják; 
–ugyanezek az összeférhetetlenségben érdekelt kormánytisztviselők a médiával együtt elnyomták a 
világ minden tájáról érkező orvosok és tudósok ezreinek hangját, akik tanúsították, hogy a COVID-19 
biztonságos, nagyon hatékony, olcsó és etikusan előállított kezelések állnak rendelkezésre, beleértve 
a “csodálatos ivermektint, hidroxiklorokint (HCQ), kvercetin, D- és C-vitamint cinkkel stb., amelyek 
mindegyike fenomenális eredményeket mutat, amikor ezeket a protokollokat alkalmazzák, mint 
például Mexikóvárosban; 
A jelenleg elérhető összes COVID-19 “vakcina” injekció valójában génalapú gyógyászati kezelés, 
“minőségileg különbözik a hagyományos vakcináktól”, ami megkérdőjelezi az 
elnevezés alkalmazhatóságát ezekre a gyógyszerekre; 
Míg a Dignitas Personae megkülönbözteti az ilyen gyógyszereket a vakcináktól, leszögezte: “ily 
módon, mivel a génterápia jelentős kockázatokkal járhat a beteg számára, be kell tartani azt az etikai 
elvet, amely szerint a terápiás beavatkozáshoz előzetesen meg kell győződni arról, hogy a kezelt 
személyt nem teszik ki olyan, az egészségét vagy testi épségét érintő kockázatoknak, amelyek 
túlzottak vagy aránytalanok annak a kórképnek a súlyosságához képest, amelynek gyógyítására 
törekszenek. A beteg vagy törvényes képviselője tájékozott beleegyezése is szükséges” (26); 
(DIGNITAS PERSONAE A személy méltósága DP 1, A személy méltóságát minden emberi lénnyel 
szemben el kell ismerni, a foganástól kezdve egészen a természetes halálig – ezekkel a szavakkal 
kezdődik a Személy méltóságáról szóló tanítás. 
Az emberi személy méltóságának tisztelete, mely minden embernek kijár, olyan alapvető elv, amely 
az emberi életre kimondott igent fejezi ki, és az orvosbiológiai kutatások etikai reflexiójának 
középpontjában kell helyezni. 
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A dokumentum megemlíti a Donum Vitae (1987) töretlen jelentőségét és érvényességét is. Egy új 
dokumentum közzétételét az orvostudományban, orvosi technológiában azóta bekövetkezett 
változások teszik szükséges. Ezek a változások – többek között ám elsősorban, de különösen is az 
emberi embriókon végzett kutatásokban, az őssejtek terápiás célú felhasználásában jelentkeznek. 
Ezek a technológiák ugyanis komoly kérdéseket vetnek fel és ennek megfelelően komoly válaszokat 
igényelnek. 
A Hittani Kongregáció éppen ezért döntött úgy, új, tanító jellegű Instrukciót bocsát ki, hogy az újabb 
problémákat a Donum Vitae által felállított kritériumok fényében vizsgálja meg. 
A dokumentum minden hívőnek, és mindazoknak szól, akik az igazságot 
keresik.) http://kattanok.weebly.com/hittani-kongregaacutecioacute-dignitas-personae.html 
Mivel nem végeztek hosszú távú állatkísérleteket az új kísérleti génalapú COVID-19 termékek hosszú 
távú káros mellékhatásainak meghatározására, és nem állítottak fel szabványos biztonsági 
bizottságokat az adatok értékelésére – ami miatt számos szakértő ragaszkodik ahhoz, hogy az oltási 
programot “azonnal le kell állítani” -, lehetetlen azt állítani, hogy az injekciók előnyei arányban állnak 
a káros mellékhatásokkal, ahogyan azt etikailag meg kell ismerni, mielőtt az ilyen kísérleti génterápiák 
erkölcsileg elfogadhatóak lennének; 
Összehasonlításképpen, az iraki és afganisztáni háborúkban az amerikai áldozatok száma 7 074, de 
csak az Egyesült Államokban az ilyen injekciók miatt bekövetkezett hiteles halálesetek száma jelenleg 
19 886 (2021. december 3-ig), és folyamatosan növekszik a passzív kormányzati jelentési 
rendszerben, amely történelmileg “két nagyságrenddel aluljelentette a nemkívánatos eseményeket”, 
ami azt jelenti, hogy a tényleges halálesetek száma “több százezerre tehető az USA-ban” (forrás);1. 
– A média továbbra is elhallgatja a 2021-ben 47-szer több, mint 2020-ban bekövetkező oltóanyag 
okozta halálesetekről szóló jelentéseket, valamint a közel 103 000 kórházi kezelésről és több mint 36 
600 tartósan fogyatékossá vált személyről szóló beszámolókat; és figyelembe véve egy szakértői 
értékeléssel ellátott tanulmányt, amely szerint “ötször nagyobb” az oltóanyag okozta halálozás 
esélye, mint a COVID-19 “a legveszélyeztetettebb 65+ demográfiai csoportban”, beleértve a 
megnövekedett kockázatot a COVID-19-hez képest. előnyök aránya a fiatalabb korcsoportoknál, 
legalább több száz orvos ragaszkodik ahhoz, hogy ezek a kísérleti génalapú injekciók “veszélyesek” és 
“nem biztonságosabbak“, mint maga a COVID-19; 
– A tudósok, a kormányzati egészségügyi tisztviselők és a moralisták, akik támogatják ezen injekciók 
elfogadását, kötelesek bebizonyítani, hogy az injekciókkal kapcsolatos, példátlanul nagyszámú 
jelentett káros eseményeket nem ezek az injekciók okozzák, mielőtt másoknak is beadnák őket – ami 
természetesen nem történt meg; 
– Ezek a génalapú vakcinák hatástalannak bizonyultak – sokkal kevésbé hatékonyak, mint a gyógyult 
betegek természetes immunitása -, és a “teljesen beoltottak” körében a “nem beoltottakhoz” képest 
magas “áttöréses esetek” száma (74%), beleértve a kórházi kezeléseket (60%), és jelentősen 
magasabb kockázatot jelentenek a gyógyultakat illetően, akik elfogadják az oltásokat (56%), valamint 
furcsa összefüggést mutatnak az “oltási” kampányok végrehajtása és a COVID-19 halálesetek 
számának hirtelen növekedése között világszerte; és végül, határozott jeleket mutat arra, hogy az 
“oltottak” ugyanolyan valószínűséggel hordozzák és terjesztik a vírust, mint az oltatlanok, ami 
megkérdőjelezi az egészségesek általánosan támogatott indítékát, hogy “felebaráti szeretetből” 
beadják az oltást, hogy “megvédjenek másokat”; 
Miközben a szabadsággyilkos “oltási útlevelek” – amelyek “senkit sem védenek meg” a vírustól – 
igazságtalan bevezetésével és előmozdításával szembesülve Európában, Izraelben, Ausztráliában 
és Kanadában, valamint az Egyesült Államokban városi, állami és szövetségi szintű 
kezdeményezésekkel, amelyek hatalmas globális tiltakozásokat váltottak ki, a “felebaráti szeretet” 
legitim cselekedete jogosan gyakorolható azzal, ami sokak szerint az “egyetlen módja” a nyugati 
demokráciák szabadságának védelméhez: az “oltási” mandátumok és útlevelek tömeges be nem 
tartása; 
Mivel az Egyház azt is tanította, hogy az ilyen abortusz-fertőzött injekciók használata csak “átmeneti 
jelleggel” választható, mivel a többszöri beadással történő megszokott anyagi együttműködés – más 
veszélyek mellett – alááshatja az alany “helyes és helytelen érzékét”, ami “súlyos bűnre ad alkalmat”; 
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és mégis, legalább a két mRNS kísérleti génátviteli COVID injekció használata úgy van kialakítva, 
hogy folyamatos “erősítést” igényel, ami rutinszerű és fizikai összekapcsolódást jelent az abortusz 
bűncselekményével; 
– Amiért az abortuszokkal szennyezett termékek fogyasztása arra ösztönzi az abortuszipart és az 
abortuszpárti gyógyszeripart és biomedicinális kutatóipart, hogy továbbra is visszaéljenek a 
meggyilkolt csecsemőkből lopott sejtvonalakkal (és még új, abortuszból származó sejtvonalakat is 
kifejlesszenek), az életvédők minden szóbeli tiltakozása ellenére, akik ellenzik ezeket az atrocitásokat; 
– Mivel egy ilyen ellentanúság potenciálisan botrányt okozhat a világi világban, addig a “felebaráti 
szeretet” magasabb rendű kötelességét is aláássa azzal, hogy bátorítja az e gonoszságokban részt 
vevő abortusztevők, kutatók, marketingesek és adminisztrátorok súlyosan erkölcstelen cselekedeteit, 
tovább veszélyeztetve halhatatlan lelküket; 
– Hangsúlyozni kell, hogy azok a testvéreink, akik nem kellő tudással vagy szabadsággal kapták ezeket 
az injekciókat, mivel a propaganda vagy a bűntetőügyi szabályozások erőszakának áldozatai voltak, 
nem vádolhatóak,  lelkismereti  okoztak volna e cselekmény miatt; 
Mi, alulírottak, az Egyház tanítását betartva, ezennel megerősítjük, hogy még ha feltételezzük is, hogy 
az egyén teljes mértékben ellenzi, hogy ezek a génalapú oltóanyagok az abortusz szörnyű bűntettével 
szennyezettek legyenek, a fentiekben alátámasztott három feltétel bármelyikének fennállása miatt 
objektíve erkölcsileg jogellenes marad, ha valaki elfogadja ezeket az oltásokat: 
1 – a COVID-19 által jelentett “súlyos veszély” nyilvánvaló hiánya, 
2 -a biztonságos és hatékony, “etikailag kifogástalan Covid-19” egészségügyi beavatkozások pozitív 
elérhetősége, és, 
3 -a megfelelő vizsgálati adatok hiánya, amelyek erkölcsileg szükségesek ahhoz, hogy akár csak 
megkíséreljék kiszámítani az ilyen kísérleti génalapú injekciók kockázat/haszon elemzését, különösen 
akkor, amikor ezek az injekciók kivételesen hatástalannak és veszélyesnek bizonyultak, különösen a 
legkiszolgáltatottabbakra nézve. 
Megerősítjük továbbá, hogy logikusan legalább egy ilyen tiltó feltétel gyakorlatilag minden, ha nem 
minden egyénre vonatkozik. 
Az ilyen veszélyes, hatástalan és alultesztelt kísérleti injekciók beadását elrendelő, a Nürnbergi 
Kódexet és a nemzetközi jogot sértő, büntetőjogi értelemben vett kényszerítésnek vagy 
kényszerítésnek minősülő körülmények között az ilyen erőszakos cselekmények áldozatait arra 
ösztönözzük, hogy saját egészségük, szabadságuk és a közjó érdekében 
a lehető legmegfontoltabb döntést hozzák meg. 
Ebből természetesen az is következik, hogy erkölcsileg jogellenes marad e veszélyes, alultesztelt, 
alulellenőrzött, abortuszfertőzött COVID-19 injekciók tömeges beadását elősegíteni, támogatni vagy 
megbízni. 
Ezért tisztelettel fordulunk a Szentatyához, a CDF-hez, minden bíboroshoz, püspökhöz, paphoz, világi 
hívőhöz és minden jóakaratú emberhez, hogy hevesen ellenezzék ezeknek az erkölcsileg szennyezett, 
veszélyes és hatástalan termékeknek a befogadását, valamint a befogadásukra vonatkozó súlyosan 
igazságtalan megbízásokat, amelyeket diákok és munkavállalók millióira kényszerítenek a keresztény 
Nyugaton. 
Ebből természetesen az is következik, hogy erkölcsileg jogellenes marad ezeknek a veszélyes, 
alultesztelt, alulellenőrzött, abortuszfertőzött COVID-19 injekcióknak a tömeges beadását elősegíteni, 
támogatni vagy megbízni. 
Ezért tisztelettel fordulunk a Szentatyához, a CDF-hez, minden bíboroshoz, püspökhöz, paphoz, laikus 
hívőhöz és minden jóakaratú emberhez, hogy hevesen ellenezzék ezeknek az erkölcsileg szennyezett, 
veszélyes és hatástalan termékeknek a befogadását, valamint a befogadásukra vonatkozó súlyosan 
igazságtalan megbízásokat, amelyeket diákok és munkavállalók millióira kényszerítenek a keresztény 
Nyugaton. 
Kezdeti aláírók 2021. december 15. 
Athanasius Schneider, Auxiliary bishop of the archdiocese of Saint Mary in Astana  
+ Bishop Marian Eleganti, Auxiliary Bishop Emeritus of Chur, Switzerland  
+ Rene Henry Gracida, Bishop emeritus of Corpus Christi, Texas  
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Brian M. McCall, Orpha and Maurice Merrill Chair in Law; 
Editor-in-chief, Catholic Family News  
Matt Gaspers 
Managing Editor, Catholic Family News  
Rod Pead, Editor, Christian Order magazine, UK   
Helene und Alexandra Walterskirchen, Castle Rudolfshausen, Germany (Kultur-
Magazin Schloss Rudolfshausen)   
Leila Marie Lawler, Author of The Summa Domestica: Order and Wonder in the Home  
Maureen Mullarkey, writer   
Jeanne Smits, journalist, France  
Adrie A.M. van der Hoeven MSc, published scientist and author of www.jesusking.info   
Elizabeth Yore, Esq., Founder, YoreChildren   

https://www.jesusking.info/#_blank
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Joseph Doyle, Executive Director 
Catholic Action League of Massachusetts  
Ernest Williams, Switzerland   
Debi Vinnedge, Retired founder of Children of God for Life  
Yvonne Bontkowski, Executive Director, Taking Recourse  
Patrick Delaney, M.Div., MA 
Journalist  
 

Egyéb források 

https://www.youtube.com/watch?v=l2DyLmlvgXU&t=952s 
https://www.youtube.com/watch?v=elRVM03duMY&t=293s 
https://www.youtube.com/watch?v=vUo-S2bxQ9Q&t=275s 
https://www.youtube.com/watch?v=q8TMFKCZk7Q 
https://www.youtube.com/watch?v=GLHo0kSwVMU 
https://www.youtube.com/watch?v=xxWluwlellM 
https://www.youtube.com/watch?v=OGNpCLd6Y20 
https://www.youtube.com/watch?v=0CM3uUv-pgs 
https://www.youtube.com/watch?v=9jEycFOG8lg&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=djkYNN-wuvQ&t=297s 
https://www.youtube.com/watch?v=djkYNN-wuvQ&t=297s 
https://www.youtube.com/watch?v=5AgMlNPYM_E 
https://www.youtube.com/watch?v=XmnjGradINE 
https://www.youtube.com/watch?v=zbf7iXO6cGs&t=254s 

https://www.youtube.com/watch?v=l2DyLmlvgXU&t=952s
https://www.youtube.com/watch?v=elRVM03duMY&t=293s
https://www.youtube.com/watch?v=vUo-S2bxQ9Q&t=275s
https://www.youtube.com/watch?v=q8TMFKCZk7Q
https://www.youtube.com/watch?v=GLHo0kSwVMU
https://www.youtube.com/watch?v=xxWluwlellM
https://www.youtube.com/watch?v=OGNpCLd6Y20
https://www.youtube.com/watch?v=0CM3uUv-pgs
https://www.youtube.com/watch?v=9jEycFOG8lg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=djkYNN-wuvQ&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=djkYNN-wuvQ&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=5AgMlNPYM_E
https://www.youtube.com/watch?v=XmnjGradINE
https://www.youtube.com/watch?v=zbf7iXO6cGs&t=254s

