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אוקטובר 2021

בס"ד

ד"וח המוות של "החיסון"
מאת :ד"ר דיוויד-ג'והן סורנסן וד"ר ולדימיר זלנקֹו.
תרגמה לעברית :הדסה ארבל ,ירושלים עיה"ק תובב"א

גילוי נאות מאת המתרגמת:
היהודי הצדיק ששלח לנו באימייל את הדו"ח החשוב הזה בגרסתו המקורית בשפה
האנגלית ,טרח ושלח לנו בו בזמן גם את תרגום של גוגל לעברית ,של מסמך זה .מטבע
הדברים כי התחלנו בקריאת המסמך בתרגומו לעברית ,שפת-האם שלנו .אבל ,עם כל
הכבוד ל"גוגל" ,התרגום היה כה לקוי וכה בלתי-מדויק עד כי אפשר לומר כי השפה בה
הוא נעשה איננה למעשה עברית .זאת מעין שפה דיגיטלית הכתובה אמנם במלים
עבריות ,אבל השפה עצמה איננה באמת עברית .כמובן ,תרגום של מכונה לעולם לא
ישווה לתרגום של אדם .על-כן ,מפאת חשיבותו המכרעת של מסמך מקיף וחשוב זה,
לקחנו על עצמנו בע"ה לתרגם אותו לעברית בעצמנו כדי שעם ישראל יזכה לעיין בדו"ח
המתורגם לשפה ש ל ו ,לעברית ,ולא לשפה דיגיטלית חסרת נשמה ולקויה בחוסר דיוק
ובמשמעויות שהן "ליד" ,או "בערך" .בשם השם נעשה ונצליח .המתרגמת.

דברי הקדמה מאת המתרגמת:
לפני עיון בדו"ח המכריע בחשיבותו ,נראה כי מן הראוי שהקורא יידע משהו אודות אחד ממחברי
הדו"ח – ד"ר ולדימיר-זאב זלנקו ,יהודי חרדי ,צדיק וירא-שמים מארה"ב .שמו העברי :זאב בן
לאה ,ומן הראוי להתפלל עליו שהקב"ה יגן עליו מכל משמר ,ייתן לו רפואה שלמה ,בריאות
ואריכות ימים.
להלן אי-אילו מן הדברים שבהם הציג ד"ר זלנקו את עצמו באמצעות עדותו ב"זום" ,בפני בית-הדין
"הליכות עולם" בירושלים עיה"ק ,בנושא ה"קורונה" ,בסביבות התאריך ( .21.10.21מקור :טלגרם,
.)@nistarot

"שמי ולדימיר זלנקו .אני רופא משפחה כללי .ב 20-השנים אחרונות שימשתי בתפקיד
רופא בקרית-יואל שבצפון מדינת ניו-יורק ,בקהילת סאטמר .טיפלתי במנהיגי-מדינות,
כמו הנשיא טראמפ ,נשיא ברזיל בולסונרו ,ראש-העיר לשעבר של ניו-יורק ,רודי ג'וליאני;
טיפלתי גם במר ליצמן ,שר-הבריאות לשעבר של מדינת ישראל וטיפלתי גם ברב חיים
קנייבסקי .כמו-כן טיפלתי במנהיגים רבים אחרים ברחבי העולם ואף הענקתי ייעוץ
מקצועי לשבע ממשלות .האבחונים שלי שוחזרו עשרות פעמים בידי חוקרים בעלי מוניטין
עולמי מאוניברסיטת הרווארד ,ייל (האוניברסיטאות היוקרתיות בארה"ב ולמעשה בעולם כולו ,ה.א,).

2

מיילור ובמדינות אחרות .נבחרתי כמועמד לפרס נובל וכמועמד למדליית החירות
הנשיאותית בארה"ב .אני בעצמי טיפלתי ב 6000-מטופלים חולי קורונה ,שמתוכם נפטרו
רק שלושה .מסרתי את הפרוטוקולים שלי (נוהלי הטיפול בחולי קורונה ,ה.א ).לבנימין נתניהו
ולשר ליצמן (שר הבריאות בחודשים הראשונים של "מגפת" הקורונה בישראל ,ה.א ,).ולכל אנשי משרד
הבריאות לפני  13חודשים ( בראיון של ד"ר זלנקו עם מר משה פייגלין ,הוא ציין כי הוא מסר את פרוטוקול
הטיפול בחולי קורונה למר בנימין נתניהו ,ראש ממשלת ישראל דאז – באפריל  ,2020כחודש לאחר פרוץ המגפה
במדינת ישראל .ה.א.).

אני רק רוצה לציין שכרגע ישנם כעשרה סוגי טיפול שאפשר להשתמש בהם בחמשת
הימים הראשונים :הידרוקסי-קלורוקווין ,איברמקטין ,סטרואידים ,מדללי-דם ,לֹובקס,
קולכיצין ,נוגדנים מונוקלונלים .ישנן אפשרויות רבות כיצד לטפל בחולה ,אבל הדבר
החשוב ביותר הוא לטפל בחולים בסיכון גבוה בחמשת הימים הראשונים".
בהמשך לדבריו הוסיף ד"ר זלנקו" :באמריקה יש לנו כ 600,000-מתים (מדווחים רשמית ,ה.א,).
מזה יכולנו למנוע כ 520,000-מקרי מוות".



* * * * * *

ולהלן הטקסט עצמו של הדו"ח:

ד"וח המוות של "החיסון"
מאת :ד"ר דיוויד-ג'והן סורנסן וד"ר ולדימיר זלנקו.
"ישנן עדויות אודות מיליוני מקרי מוות ומאות מיליוני פגיעות/תופעות-לוואי כתוצאה מזריקות
החומר הניסיוני של "חיסוני" .Covid-19

מטרת המסמך
מטרת דו"ח זה היא לתעד כיצד בכל רחבי העולם מתו מיליוני אנשים ,וכיצד אירעו מאות מיליוני
פגיעות ונזקים חמורים למוזרקים ,לאחר ההזרקה אל גופם של טיפול-גנטי/חומר-ניסויי מסוג
 .mRNAכמו כן אנו ח ושפים במסמך זה גם את הסכנה האמתית של רצח המוני בהיקף

חסר תקדים.

עובדות:
מטרתנו היא להציג רק עובדות מדעיות ולהימנע מטיעונים בלתי מבוססים .המידע הוא ברור וניתן
לאימות .יש באפשרותנו להציג מראי-מקום ומקורות-מידע לגבי כל המידע המוצג להלן ,המוגש
בזאת בתורת נקודת התחלה וכבסיס להמשך המחקר והבדיקה.
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שותפות לפשע
המידע מצביע על-כך שבקרוב אנו צפויים להיות עדים להשמדה ההמונית אדירת-הממדים ביותר
בתולדות עולמנו .חומרת המצב הזה מחייבת אותנו לשאול את השאלה המכרעת הבאה :האם נתעורר
ונקום להגנת מיליוני אנשים חפים מפשע; או האם נבחר בשיקולי תועלת אישית על פני

הצדק ובכך נהפוך שותפים לפשע?
רשתות של עורכי-דין ,בכל רחבי העולם ,מכינים עתה תביעות-משפטית-ייצוגית כדי לתבוע לדין
את כל משרתי האג'נדה הנפשעת והפלילית הזאת .לכל אלה שהיו עד כה שותפים לפשע ,אנו
אומרים :יש לכם עדיין זמן והזדמנות לשנות כיוון-פעולה ולבחור בצד של האמת .אנא ,עשו את
הבחירה הנכונה.

היקף עולמי
אף כי דו"ח זה מתמקד במצב בארה"ב ,הריהו נכון גם לגבי יתר העולם .שכן ,אותו סוג של זריקות
ניסיוניות ,עם אותו שיעור של מקרי-מוות ,ועם מערכות-שחיתות דומות לאלה ,להסתרת הנתונים –
פועלות ונמצאות בשימוש בכל רחבי העולם.
על-כן אנו מעודדים כל אחד ברחבי העולם לשתף דו"ח זה לכל מי שרק אפשר.

יהי רצון שדו"ח זה ישמש קריאת אזהרה ואזעקת-התעוררות לכל האנושות.

היקף התמותה (מזריקות "החיסון") גבוה פי חמישה ממה שמדווח
בפועל בידי המוסדות הרשמיים הרלבנטיים בארה"ב.
מקרי המוות הנגרמים מה"חיסונים" אינם מדווחים כמעט כלל.
 - the Vaccine Adverse Event Reporting System - VAERSהוא מאגר הנתונים
האמריקני הרשמי (מטעם משרד הבריאות האמריקני) למעקב אחר תופעות-הלוואי של זריקת
ה"חיסון" נגד וירוס ה"קורונה" .המידע המתקבל מבסיס הנתונים של  VAERSמצביע על כך
שמאז  26.8.21סבלו כחצי מיליון אנשים מוזרקים מתופעות-לוואי חמורות ביותר כגון :שבץ-לב,
שבץ-מוחין ,הצטברות קרישי-דם בחלקי גוף שונים ,הפרעות בפעולת המוח ,עוויתות ,התקפי-לב,
דלקת קרום-המוח ,דלקות בעמוד השדרה ,תגובות אלרגיות מסכנות-חיים ,מחלות של כשל-חיסוני,
דלקות פרקים חריפות ,הפלות ,אבדן פוריות מינית ,קריסת מערכת השרירים ,חירשות ,עיוורון,
נ ְָרקֹו ֶל ְפ ִסיָה וקָטָ ֶל ְפ ִסיָה (קפיאה של כל מערכות הגוף אל מצב של חוסר תנועה מוחלט – כמו של פסל – לזמן לא
מוגבל ,על רקע טראומה נפשית או אחרת) .מלבד המספר האסטרונומי של תופעות הלוואי מדווח ארגון
 , CDC – Center of Disease Controlהמרכז לבקרת תחלואה בארה"ב ,כי כ 10,000-אנשים
מתו כתוצאה מקבלת הזריקות הניסיוניות הללו .עם זאת ,על-פי דיווחיו של מדליף ( CDCמוסר מידע
פנימי וסודי ,ה.א ,).אשר חתם על שבועת סודיות בפני הארגון (משום שיש לו גישה למידע סודי ,ה.א,).
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המספר האמתי של מקרי המוות הוא גבוה לפחות פי חמישה מנתון מטעה זה .אלה הדברים שעליהם
דיווח מדליף מארגון  ,CDCאשר חתם על הצהרה בשבועה לגבי אמיתות דיווחו.

ואלה הם דבריו לגבי מקרי המוות של מטופלים בעקבות "החיסון":
לגבי מקרי המוות של מטופלים בעקבות ה"חיסון" הוא אומר ..." :הערכתי היא שמקרי המוות
המתרחשים בתוך שלושה ימים מיום הזריקה הם גבוהים בהרבה ,לפחות פי חמישה ,מאלה
המדווחים במערכת .VAERS
בנוסף לכל זאת ,חוקר פרטי בדק מקרוב את מאגר הנתונים של  VAERSוניסה לחשוף מה עלה
בגורלם של מוזרקים מסוימים ,על-פי מספרי הזהות שלהם .באותה בדיקה הוא גילה אינספור
דוגמאות שבהן דיווחי-המוות המקוריים נמחקו ובמקרים מסוימים "הודבקו" מספרי זהות אלה
לדיווחים אחרים ,המתארים תגובות קלות יותר .לדברי אותו חוקר פרטי" :מה שהניתוח של כל
המקרים הנוגעים למספרי ה-ת.ז .מגלה בפנינו כרגע – זה שיש בערך כ 150,000-מקרים שהם
חסרים מהמערכת .אלה הם מקרים שהיו שם לפני הבדיקה ושכרגע אינם נמצאים עוד שם
(במאגר הנתונים של  ,VAERSה.א .).השאלה היא :האם כל אותם מקרים שנמחקו הם מקרי מוות".
(מראה מקום/מקור).

ייתכן כי הדוגמה הקשה ביותר להמחשת השיטה המושחתת להסתרת מקרי-מוות כתוצאה
מה"חיסונים" ,היא העובדה הבל-תיאמן שה – CDC-המרכז לבקרת תחלואה בארה"ב – אינו
מגדיר מטופל כ"מי שקיבל חיסון" – אלא רק לאחר שבועיים מיום הזריקה .על-פי הגדרה זאת ,כל
מי שנפטר בתוך פרק הזמן של השבועיים הראשונים שלאחר הזריקה – אינו נחשב כמקרה של מוות
כתוצאה מהזריקה( ".מראה מקום/מקור).
ואלה הם דבריה של ג'יין דואו ( ,)Jane Doeמומחית מטעם ה CDC-לחשיפת תרמיות בתחום
הרפואה והטיפול הרפואי .לדבריה הבאים היא העניקה תוקף באמצעות הצהרה בשבועה ,אודות
אמינותם .לדבריה" :במרוצת  25השנים האחרונות ,פיתחתי למעלה מ 100-אלגוריתמים (מערכת
ממוחשבת לפתרון בעיות ,ה.א ).לזיהוי ולחשיפת תרמיות ומעשי-הונאה בתחום הרפואה והטיפול
הרפואי ,הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי ... .כאשר החיסון נגד ( Covid-19וירוס הקורונה,
ה.א ).התקשר כבר בבירור עם מקרי מוות של מוזרקים ועם פגיעות ונזקים ,מטבע הדברים
שנטיתי לחקור את הסוגיה הזאת .הערכתי המקצועית היא שמאגר המידע של – VAERS
(מערכת הדיווח אודות תופעות הלוואי של החיסון בארה"ב ,ה.א – ).למרות היותו מועיל מאד ,הריהו
ממעיט מאד בהיקף התופעות שעליהן יש לדווח ,ממעיט בשיעור של לפחות אחד לחמישה.
(למשל) ב 9-ביולי  2021דווחו במערכת  9,048 VAERSמקרי מוות .אימתתי נתונים אלה
באמצעות איסוף עצמי של הנתונים מ VAERS -מבלי ש"צד שלישי" (כלומר מישהו
ממערכת  ,VAERSה.א ).ידווח לי עליהם .בתוך כך בדקתי גם מידע מ( CMS-מרכז מחשבים נייד ,ה.א).
דיווחים רפואיים בקשר לחיסונים ומקרי-מוות של מטופלים ....וההערכה שלי היא כי מקרי
המוות שמתרחשים בתוך שלושה ימים מיום החיסון הם גבוהים לפחות פי חמישה מאלה אשר
מדווחים במערכת ( ".VAERSמראה מקום/מקור).
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לדבריה" ,גם ה CDC-ממעיט עד מאד בהיקף הדיווח אודות תופעות-הלוואי החמורות ,כגון:
תגובות אלרגיות קשות (אנפילקסיס :התקפי-שינה-בלתי צפויים ובלתי נשלטים במשך שעות היום)ICAN – .
 – The Informed Concent Action Networkדיווחו אף הם שאחד ממחקריהם הצביע על כך
שהמספר האמתי של מקרי אנפילקסיס הוא פי  50עד פי  120גבוה יותר ממה שמדווח ב".CDC-
(מראה מקום/מקור).

חברת "מודרנה" 300,000 :תופעות לוואי.
מאות אלפי תופעות-לוואי במשך שלושה חודשים !
מדליף מחברת "מודרנה" עשה צילום-מסך של תזכיר פנימי מטעם חברה מסוימת שכותרתו הייתה:
"מסווג :להפצה פנימית בלבד" .אותו תזכיר פנימי מסווג הצביע על  300,000אירועים מדווחים
של תופעות-לוואי שאירעו רק בשלושה חודשים ולא יותר .ציטוט מתוך אותו מזכר..." :זה איפשר
לצוות לנהל ביעילות קרוב ל 300,000-דיווחים על תופעות-לוואי קשות וכן  30,000בקשות למידע
רפואי בפרק זמן של שלושה חודשים .הפניות ההן ביקשו מידע רפואי שיש בכוחו לתמוך במבצע
הכלל-עולמי של זריקות החיסון נגד קורונה (( ".)Covid-19מראה מקום/מקור).

פחות מ א ח ו ז א ח ד מהמידע הרלבנטי – מדווח
מחקרים מעידים כי המספר האמתי של תופעות-לוואי הוא
פ י מ א ה יותר גבוה מהמדווח.
כל המידע הזה כבר מלמד אותנו שמספר תופעות-הלוואי ומספר מקרי-המוות הוא פי אינספור יותר
מאשר מדווח לציבור .המצב ,מכל מקום ,הוא גרוע בהרבה ממה שרובנו מסוגלים לדמיין לעצמם.
הדו"ח המפורסם של ָלזָרּוס מהמרכז הרפואי הצלייני בע"מ של אוניברסיטת הרווארד גילה בשנת
 2009שבדרך כלל ,רק ( 1%אחוז אחד) מתופעות-הלוואי החמורות הנגרמות מחיסונים למיניהם –
מדווח לציבור ,או בכלל:
" תופעות-לוואי כתוצאה מתרופות או מחיסונים הן שכיחות ,אבל כמעט ואינם מדווחות .אף כי
 25%מהמטופלים הניידים חווים אימתי תופעת-לוואי מתרופה ,הרי שפחות מ 0.3%-מכל
תופעות הלוואי הנגרמות מתרופות ו 1-13% -תופעות-לוואי אחרות מדווחות אי פעם ל- FDA-
מנהל המזון והתרופות .כמו כן ,פחות מ( 1%-אחוז אחד) של תופעות-לוואי מהחיסונים ,מדווחות
אי-פעם( ".מראה מקום/מקור).

סיבות לאי-דיווח
הציבור אינו יודע והשלטונות אינם מיידעים אותו.
הסיבה שבגללה פחות מאחוז אחד מתופעות-הלוואי בכלל מדווח ,היא בראש ובראשונה משום
שהרוב המכריע של הציבור אינו יודע על עצם קיומן של מערכות-מידע לדיווח אודות תופעות-
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לוואי של החיסונים למיניהם .שנית ,במשך העשורים האחרונים מנהלת תעשיית התרופות מלחמה
תקשורתית שלוחת-רסן נגד כל הרופאים המומחים ,אשר ניסו שוב ושוב ליידע את הציבור ולהזהיר
מפני הסכנות של החיסונים למיניהם .אחת משיטות המאבק הללו באותם רופאים היא נקיטה בכינויי-
גנאי כלפיהם .תווית-הגנאי שהודבקה להם היא "מתנגדי חיסונים" ( .)Anti-Vaxxerכינוי זה נבחר
כדי לבייש אותם וכדי להאשים את כל אנשי-המדע ,הרופאים והאחיות המדברים בגלוי ובפומבי
אודות החורבן וההרס הבריאותי הנגרמים באמצעות החיסונים למיניהם.
בגלל מתקפה נפשעת ואגרסיבית זאת להסתרת המידע אודות תופעות הלוואי ,לרוב הציבור אין כל
מושג אפילו שחיסונים ביכולתם ,בכלל ,לגרום איזשהו נזק.
המסר שהציבור הכללי שומע ורואה דרך קבע ,אינו יכול להיות יותר רחוק מן האמת" :חיסונים הם
בטוחים .חיסונים הם הדרך הטובה ביותר להגן על עצמך מפני תחלואה ".אלפי הספרים,
המחקרים המדעיים ,והדו"חות המדווחים אודות ההשפעות ההרסניות של חיסונים למיניהם ,הוסתרו
ונקברו בכל האמצעים האפשריים .העובדה הבלתי-ניתנת-להכחשה כי ילדים ואף אנשים בכל גיל
(לצורך העניין) הינם הרבה יותר חולים בימינו מאשר אי-פעם בעבר בתולדות האנושות ,למרות היותם
האוכלוסייה הכי מחוסנת מאז תולדות האדם  -מוכחשת ומוסתרת מכל וכל בידי הממסד הרפואי
בעולם .התעמולה הנרחבת מצד החברות יצרניות החיסונים ,הנעזרות בגורמים ממשלתיים בתור
כלי-הפעולה שלהן ,מספרת לאנושות מזה דורות (את השקר) שתופעות-לוואי הן נדירות ביותר בכל
הנוגע לחיסונים .לכן ,כאשר אנשים שחוסנו סובלים מתופעות לוואי חמורות ,זה אפילו אינו עולה
בדעתם כי אפשר שהתופעות הללו נגרמו כתוצאה מהזריקה שהם קיבלו לפני זמן-מה.
במרוצת המשבר העולמי הנוכחי ,המתקפות כנגד מומחי-רפואה המזהירים מפני החיסונים ,החמירו
ביתר עוצמה .מומחי-רפואה אלה ,לא רק שהממסד מטיל צנזורה על התבטאויותיהם ,אלא שלעת
הזאת מדירים אותם מבימות ציבוריות ,שבהן יכלו לשאת את דבריהם( .במלים אחרות ,סתמו להם אתה
הפה .ה.א .).בכל רשתות המדיה החברתית ,גוגל הוריד את רמת ה ְצ ִפייָה של הגולשים באתרים של
רופאים אלה .ערוצי יוטיוב שלמים נמחקו ,רופאים רבים מקרב קבוצה זאת איבדו את משרותיהם,
ובמדינות מסוימות אירע אפילו שמומחי-רפואה שכאלה נעצרו ונכלאו .וכל זאת במאמץ להסתיר את
האמת אודות הזריקה הניסויית נגד  ,Covid-19וירוס הקורונה.
מדינות מסוימות מדביקות לאנשי-מדע המביעים את דעתם נגד ה"חיסונים" את תווית הגנאי
"טרוריסטים מבית" .ראיות לנזקי הזריקות ועדויות של נפגעים בעניין זה – אינן זוכות לא לתשומת
לב תקשורתית ולא למענה רפואי .זה פשוט אינו מקובל בעת הזאת שמומחים חולקים עם הציבור
מידע מדויק אודות הסכנות של החיסונים הללו.
זה כבר ברור שכל האמצעים ננקטים בידי קרטל החיסונים הנפשע (הפלילי) כדי להסתיר מה באמת
קורה סביב הזריקות הללו .בגלל כל האמור לעיל ,קורה שרופאים לאין מספר פשוט פוחדים לדווח
על תופעות-לוואי של ה"חיסונים" הללו .ועובדה זאת תורמת מצידה גם היא לאי-הדיווח אודות
תופעות-הלוואי של הזריקות.
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בנוסף לכך ,כמות המידע המדעי המתריע מפני חומרים ביולוגים ניסיוניים ומסוכנים אלה ומספר
אנשי-המדע המזהירים את האנושות – הוא כה גורף ,כה רחב-ממדים וכה אוניברסאלי (מגיע מכל
המקומות שבעולם ,ה.א ).עד כי לא ייתכן כי איזשהו רופא בעולם לא שמע ,או אינו יודע – לפחות
במידת-מה – מהו הסיכון שהוא נוטל על עצמו בהשתמשו בזריקה שלא נוסתה דיה ,שהיא מסוכנת
מאד ומשנה את ה( DNA-הצופן הגנטי של האדם ,ה.א ).וזאת מבלי ליידע אפילו את המטופלים שלהם
מה בדיוק מזריקים לגופם.
רופאים אלה ,אם לאחר ההזרקה הם עדים למות המטופלים ,או רואים אותם הופכים לבעלי-מום
למשך כל ימי חייהם ,מטבע הדברים שהם חוששים שיאשימו אותם באחריות למות המטופלים או
לנכותם ולכן יש להם מניע נוסף שלא לדווח על תופעות-הלוואי (ובכלל זה ,מוות ,ה.א ).של הזריקה.
ולבסוף ,רופאים רבים קיבלו תמריצים כספיים (מונח מכובס ל"שוחד" ,ה.א ).כדי לקדם את החיסונים
למיניהם .בבריטניה ,למשל ,אחיות מקבלות עשרה לי"ש על כל זריקה שהן מחדירות לגופו של ילד.
גם זאת היא סיבה בעבור אנשי רפואה אלה להימנע מדיווח על תופעות-לוואי.
ללא ספק ,ישנן עוד סיבות אחרות לאי-הדיווח של תופעות-הלוואי ,אבל הסיבות שפירטנו לעיל
מעניקות לנו לפחות הבנה בסיסית אודות היקף השחיתות הכללית המעורבת בתחום הזה .מציאות
זאת היא אפשרית משום שתעשיית התרופות היא אחת מהתעשיות הנפשעות והפליליות ביותר
בעולם ,הודות לקשר "הון-שלטון" הבלתי פוסק שלה (של תעשיית התרופות) עם המגזר הפוליטי
החולש על אמצעי-התקשורת; והודות לשוחד שתעשיה זאת משלמת דרך קבע לכל מי שמשחק את
המשחק שלה ומקדם את ענייניה .ההערכה הכללית היא שחברת "פייזר" לבדה עתידה להרוויח
 33.5מיליארדי דולרים מהזריקות נגד הקורונה! עם סכומים כאלה אתה יכול לקנות כל פוליטיקאי,
כל מערכת בריאות ,וכל חברת תקשורת בעולם ,שיעבדו בשבילך...

אלפי סיפורים
עדויות אודות מקרי מוות ו/או תופעות-לוואי שנגרמו מזריקות "החיסון נגד קורונה".

פוסטים בפייסבוק המגלים צונאמי של תופעות-לוואי קשות.
הערת המתרגמת:
ד"ר זלנקו ועמיתו ד"ר סורנסן מציגים במסמך זה חמש עשרה עדויות של אנשים שקרובי משפחתם
או מכיריהם/חבריהם מתו או נפגעו מתופעות-לוואי כתוצאה מזריקת "החיסון" .אבל מכיוון שיש
לנו גם במדינתנו כבר אלפי – וכנראה רבבות ואולי אף מאות אלפים – מקרים של תופעות-לואי
חמורות ושל מקרי-מוות רבים מספור ,לכן כדי שלא להכביד על הקורא בחרנו להציג כאן רק חמש
מן העדויות ,לדוגמה ,משום שכאמור יש לנו כבר אלפי ורבבות דוגמאות משלנו.

***********
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"תחנת שידור מקומית של חדשות  ABCהפיצה (בארה"ב ,ה.א ).בפייסבוק פוסט ובו בקשה
מהמאזינים שישתפו את התחנה בסיפורים אודות יקיריהם שמתו בהיותם בלתי-מחוסנים .צוות
התחנה התכוון לעשות כתבה בנושא הזה .אבל מה שקרה בעקבות פנייתם לציבור היה בלתי צפוי
לחלוטין .במרוצת חמישה ימים ולא יותר ,שלחו למעלה מ 200,000-אנשים לדף פייסבוק זה (של
תחנת השידור ,ה.א ).תגובות ,אבל ל א אודות קרובים בלתי-מחוסנים .אלא להפך :כל התגובות היו
אודות אנשים מ ו ז ר ק י ם קרובי משפחה ,אהובים ויקירים אשר מתו זמן קצר לאחר הזריקה,
או שנפגעו מיד לאחר הזריקה בנכות חמורה לכל חייהם .אותן  200,000עדויות ,חושפות גל
תמותה מזעזע בקרב האוכלוסייה וחושפות תמונה מחרידה של הסבל הנורא שזריקות אלה
גורמות למוזרקים .הפוסט הזה שותף כבר  184,000פעמים כאשר אנו (כותבי הדו"ח ,ה.א ).צפינו
בו".
 .1קייתי ג'רודי ()Katie Jaroudi
"חברה של אחד מהוריי נתקפה בדום-לב כמעט מיד לאחר קבלת הזריקה השנייה .הם לא
הצליחו להחיות אותה .אני גם יודעת על מישהו שהיו צריכים לכרות לו איבר (גפה) בגלל מצבור
של קרישי דם  ,מיד לאחר שהוא חוסן באופן מלא"....
 .2ג'ולי וילסון-פוגל ()Julie Wilson Fogle
"איבדתי את אמי עשרה ימים לאחר שהיא קיבלה את הזריקה השנייה של פייזר .ביום השני
לאחר הזריקה היא כבר לא יכלה לבלוע וגם לא לדבר כראוי .היא אושפזה ,אבל למעשה מעולם
'לא התעוררה' עוד .לאחר חמישה ימי אשפוז היא נשלחה להוספיס (מרכז טיפול בגוססים ,ה.א).
ויומיים לאחר מכן היא מתה בבית".
 .3אנג'ל ווסט ()Angel West
"איבדתי קרובת משפחה שקיבלה את הזריקה ,לאחר מכן היא נדבקה ב ,Covid-והיא מתה
בבית-החולים .היא ידעה שהמחלה הייתה תגובה לזריקה מכיוון שהיא לא הרגישה טוב מיד
לאחר קבלת הזריקה .בעלה הסיע אותה לבית-החולים אבל מעולם לא הרשו – לא לו ולא
לבנותיה  -לראותה עוד ,היא הייתה אישה בריאה לגמרי בת  .54זה אירע בבית-החולים
".BC ,Abbotsford
 .4דה-אן ברק ()De Ann Burk
"אני כל כך עצובה בגלל כולנו .בעלי נכנס למצב של מוות לאחר הזריקה השנייה של פייזר .הוא
מת לזמן-קצר והוחזר לחיים .בהמשך היו לו מקרים רבים של מיני-שבץ ,אבל סריקת הCT-
האחרונה הראתה גידול גדול שצומח בראש שלו והרופא אמר לו להימנע מנהיגה .למעשה ,כל
הזמן מופיעים תסמינים חדשים ואנו מבזבזים את כל הכסף שלנו על ביקורים אצל רופאים ,על
מומחים ועל בדיקות .אף אחד ,ואני מתכוונת א ף א ח ד איננו מעז לדווח על המידע הזה בתור
תופעת-לוואי של הזריקה .כך ש-כן ,ישנה מציאות קשה של סוגיית חוסר-אמון מאחורי הוירוס
הזה ומאחורי החיסונים האלה".
 .5ג'ינה קוסקרארט ()Gina Coscarart

9

מדווחת ליז מרי ג'וי" :לאחר הזריקה השנייה היה לי שבץ-לב אבל הרופאים לא יכולים לדווח על
זה .לך תבין למה".
ד"ר זלנקו :שימו לב לשתי העדויות האחרונות שלנו המוצגות בזאת ,כיצד הגברת מדווחת שכל אחד
מאנשי הצוות בבית-החולים פוחד לדווח על מקרה הפגיעה של בעלה בתור תגובה לזריקה; וכיצד
הגברת השנייה מדווחת שהרופאים "לא יכולים" לדווח על הבעיה הרפואית שלה .אלה הן ראיות
למה שהסברנו לפני כן :רוב אנשי הצוותים הרפואיים הם מוכי-אימה לדווח על תופעות-הלוואי וזה
מה שגורם לכך שגודש העדויות אודות תופעות-הלוואי נשאר מוסתר מהעולם 200,000 .התגובות
הללו שהתקבלו בדף הפייסבוק של תחנת השידור  ABCמעידות על זה שכאשר הציבור מזהה
כתובת בטוחה כדי לדווח בה אודות הסבל הנגרם על-ידי זריקות אלה ,אנו מקבלים צונאמי של
עדויות( "...מראה מקום/מקור).

סיכום-ביניים של התמותה מזריקות ה"חיסון"
מה שמתרחש בפועל הוא גרוע בהרבה ממה שאנו חושבים
*  VAERSדיווחו בפומבי על  16,000מקרי מוות ועל  450,000תופעות-לוואי ,החל מאוגוסט
.2021











המומחה לחשיפת תרמיות מטעם ( CDCהמרכז לבקרת תחלואה) גורס כי
מספר מקרי התמותה מהחיסונים הוא לפחות פי חמש יותר גבוה מהנתון
הנ"ל.
 150,000דיווחים אודות מקרי-מוות "נדחו" ,כלומר נמחקו ממערכת
הדיווח של .VAERS
המספר האמתי של תופעות-לואי מסוג אנפילקסיס ( )Anaphylaxisהוא פי
( 50חמישים) עד פי ( 120מאה ועשרים) גבוה יותר מן המדווח באמצעות
.CDC
אנשים ש"חוסנו" ואשר מתו בתוך פרק-זמן של שבועיים מהזריקה ,אינם
נרשמים בתור מקרי תמותה כתוצאה מה"חיסון".
אל חברת "מודרנה" (לייצור "חיסונים" כנ"ל ,ה.א ).נשלחו למעלה מ-
 300,000דיווחים בדבר תופעות-לוואי בפרק זמן של לא יותר משלושה
חודשים.
דו"ח לאזרוס מגלה כי רק אחוז אחד ( )1%מהיקף תופעות-הלוואי מדווח
בידי הציבור (בארה"ב).
הרוב המכריע של האוכלוסייה (בארה"ב ,ה.א ).איננו יודע על קיומן של
מערכות-דיווח מסודרות שבהן הוא יכול לדווח אודות תופעות-לוואי של
הזריקה.
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צנזורה (הסתרת מידע ,ה.א ).ותעמולה אגרסיביות "משכנעות" את הציבור כי
תופעות-לוואי הן מקרים נדירים ביותר ,מה שמונע מן הציבור להבין כי
תסמיני התחלואה המתגלים בקרבו – חדשות לבקרים  -אינם אלא תוצאה
מזריקות ה"חיסון" בעצמן.
ההכפשה ,הביוש ,והטלת האשמה והדופי בצוותי-רפואה וברופאים או
באחיות המביעים דעה (אפילו כלשהי) נגד "החיסונים" ,גורמים לרבים מהם
להימנע מלדווח אודות תופעות-הלוואי.
הפחד מפני לקיחת אחריות למותו של מטופל או לנכות שנגרמה לו לכל חייו
 הוא גורם נוסף לכך שצוותי רפואה (רופאים ,אחיות ,ה.א ).נמנעים מלדווחעל תופעות לוואי.
גם ה"תמריצים" הכספיים (קרי שוחד כלכלי ,ה.א ).שנועדו לקדם ולממש את
מבצע "החיסונים" נגד נגיף הקורונה ,גם הם משמשים גורם המונע
דיווחים אודות תופעות-הלוואי של הזריקה.
תעשייני תרופות שהמניע שלהם הוא רווח כלכלי ,יש להם את כל הסיבות
שבעולם להסתיר/לא לדווח אודות ההרס והחורבן שמחוללים המוצרים
הלא-מורשים והלא בדוקים שלהם.
 200,000ויותר משתמשי פייסבוק מדווחים אודות מקרי-מוות ואודות
נזקים חמורים ובלתי-הפיכים כתוצאה מזריקות ה"חיסון".

======================================

סיכום-ביניים :מספרים אסטרונומיים (של מקרי תמותה
ותופעות-לוואי מזריקות ה"חיסון")
מידע זה מוביל אותנו אל המסקנה הבלתי-נמנעת שהמספר של תופעות-לוואי בגלל
זריקות ה"חיסון" הוא גבוה פי פעמים רבות מאשר מגלים הדיווחים הרשמיים (של
הממשלה ,או של משרד הבריאות ,או של  ,CDCאו של  .)VAERSרק בארה"ב כבר איבדו את
חייהם כמה מאות אלפי אנשים .כך שברמת העולם כולו אפשר לדבר כבר ,ללא ספק ,על
מיליוני אנשים שכבר קיפדו את חייהם מזריקת "החיסון" הזאת .מספר האנשים שלקו
בנכות-נצח הוא כפולה גבוהה פי כמה וכמה של מקרי התמותה .ואם אכן פחות מאחוז
אחד מן המקרים (תמותה ותופעות לוואי ,ה.א ).מדווח ל - CDC-הרי שהנתון של 450,000
תופעות-לוואי – ניתן להכפלה ולהגיע להיקף של מיליונים רק בארה"ב עצמה .אם נשליך
נתונים אלה לרמת העולם כולו – נגיע לתמונה של נחשול מבהיל ממש של חורבן
והשמדה המונית  -שכדוגמתם לא חוותה האנושות מאז תחילתה ועד ימינו .והרי מבצע
"החיסונים" הוא רק בחיתוליו !
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ועם כל זאת ,כל האמור לעיל איננו אלא תמונת הצונאני לטווח הקצר של הסבל והיגון הנגרמים
לאוכלוסייה מזריקות ה"חיסונים" הללו .ביל גייטס ,העסקן והסוחר מס'  1בעולם של חיסונים והכוח
המניע העיקרי בעולם מאחורי המבצע הגלובאלי של "חיסון" אוכלוסיית העולם כולו מפני נגיף
הקורונה ,הוא עצמו אמר באחד מהראיונות שלו ב BBC-שרוב תופעות-הלוואי של הזריקה מתגלות
רק לאחר שנתיים מיום ההזרקה .שזאת גם הסיבה מדוע פיתוחו של חיסון נמשך שנים כה רבות.
פירוש הדבר שגלי המוות והנכויות הקשות שיופיעו בשנתיים הקרובות יהיו גדולים פי כמה ובהרבה
ממה שידענו עד כה ,גבוהים בשיעור אקספוננציאלי (בעקומה המזנקת בכפולות מתמטיות ,ה.א .).זאת ,בין
היתר ,בגלל הנטייה של השלטונות לדחוף את האוכלוסייה לעוד ועוד זריקות "( "Boosterזריקות
חיזוק לחיסון הנחלש עם הזמן ,ה.א ).בד בבד עם "דרכונים ירוקים" או "תו ירוק" – המיושמים ברחבי
העולם כולו.

********
מומחים בעלי שם עולמי מזהירים את האנושות.
אנשי-מדע מובילים בעולם מבטאים התראות ואזהרות חמורות מפני זריקות "החיסון".
מידע מבהיל זה מוביל מומחים בעלי שם עולמי ,כגון זוכה-פרס-נובל לרפואה ,ד"ר לוק מונטנייה
 Dr. Luc Montagnierלהביע אזהרה חמורה ש"אנו ניצבים כרגע בפני הסכנה החמורה ביותר
שעמדה אי-פעם בפנינו בתולדות האנושות – סכנה להשמדת האנושות בעולם כולו ".אפילו איש
המדע שהמציא ופיתח את טכנולוגיית ה ,mRNA-ד"ר רוברט מלון (,)Dr.Robert Malone
מזהיר מפני הזריקות הללו ,אשר משתמשות בטכנולוגיות שהוא עצמו פיתח .המצב הוא כה חמור
ומסוכן ,עד כי המדען הראשי וסגן הנשיא לשעבר של חברת "פייזר" ,ד"ר מייק יידון ( Dr. Mike
 ,)Yeadonחשף את עצמו לציבור והודיע בפומבי (מה שעלה לו במשרה שלו ,כמובן ,ה.א ).והזהיר את
האנושות מפני הזריקות המסוכנות הללו .ד"ר יידון העלה לאוויר מספר סרטוני-וידיאו שבהם הוא
חולק את המומחיות המקצועית שלו וחושף בפני העולם את הסכנות הטמונות בזריקות הניסיוניות
הללו .אחד מסרטוניו הידועים ביותר כותרתו היא" :האזהרה האחרונה" .איש מדע אחר בעל שם
עולמי ,גרט ונדן בוש )Geert Vanden Bossche( ,היו"ר לשעבר של המשרד לפיתוח חיסונים
מטעם ממשלת גרמניה ,ומדען ראשי בארגון "יוניבק" ( ,)Univacאף הוא סיכן את מעמדו
המקצועי ואת המוניטין שלו בכך שבאומץ-לב ראוי לשמו ,הוא נחשף בפומבי ודיבר נגד מתן זריקות
"החיסון" הללו לאוכלוסיית העולם .איש-הפיתוח לשעבר של חיסונים הסביר מדוע באמצעות קבלת
זריקות אלה אנו עולים על מסלול של שואה (קטסטרופה ,לדבריו ,ה.א ).כלל-עולמית ,של קריסת מערכת
החיסון ברמת כלל האנושות ברחבי העולם .הוא מזהיר מפני העובדה כי זריקות ה"חיסון" נגד
 Covidמסכנות את מערכת החיסון הטבעית של המוזרקים ,והופכת אותם לפגיעים באופן מסוכן לכל
"וריאנט" חדש ,כלומר לכל סוג נגיף חדש שבו ייתקלו או שיפגע בהם לאחר הזריקה( .שבעה מראי
מקומות/מקורות).
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היקף התמותה מזריקות "החיסון" ברחבי העולם.
אותו שעור נתונים תָ קף גם לגבי יתר חלקי העולם.
תקצר היריעה מלהכיל את מלוא המידע המצטבר מכל מדינות העולם ,אבל המצב אותו תיארנו עד
כה בפירוט לגבי ארה"ב משקף נאמנה את החורבן וההרס החמורים הנגרמים מזריקות בלתי-
מאושרות ובלתי-בדוקות אלה ,מהזריקות הניסיוניות הללו בכל רחבי העולם .כמו-כן ,מה שתיארנו
עד כה לגבי ארה"ב תקף גם ליתר מדינות העולם קרי ,כיצד מוסדות הבריאות המושחתים לצד יצרני
החיסונים מסתירים מידיעת הציבור את הרוב המכריע של תופעות-הלוואי .אנו ,מכל מקום ,נתייחס
לנתונים אלה לגבי כמה מדינות ,כדי להוכיח שהמצב בארה"ב אינו מיוחד רק לארה"ב.

האיחוד האירופי
באיחוד האירופי (הכולל  27מתוך  50מדינות אירופה) הדיווחים הרשמיים מטעם סוכנות
 EudraVigilanceמאשרים באופן רשמי שמאז ה 18-בחודש אוגוסט  ,2021מתו בקירוב 22,000
אנשים ועוד שני מיליוני אנשים סבלו מתופעות-לוואי ,שמתוכן  50%הן חמורות.
"ההגדרה של תופעת-לוואי 'חמורה' או 'רצינית' היא אירוע רפואי המסתיים במוות ,או אירוע
מסכן-חיים המצריך אשפוז והמחולל אירוע רפואי נוסף בעל חשיבות (כלומר ,החמרה נוספת במצבו
של המטופל ,ה.א ,).או מצב המצריך הארכת האשפוז והמחולל הנצחת הפגיעה כלומר קיבוע הנכות
של המטופל( '.מראה מקום/מקור).
אחת מהמדינות הקטנות ביותר באיחוד האירופי היא הולנד .שם הוקמה ועדה חוץ-פרלמנטארית
אשר הקימה לשירות האזרחים פלטפורמה (מערכת ,בימה לשיתוף מידע ,ה.א ).לדיווח של האזרחים
אודות תופעות-לוואי של זריקות ה"חיסונים" .מכיוון שיוזמה זאת איננה של הממשלה היא לא
זכתה לשום סיקור תקשורתי .על-כן ,הרוב המכריע של העם ההולנדי איננו יודע כלל על קיומה של
מערכת-דיווח זאת .ואפילו כך ,למרות טווח ההשפעה המצומצם של מערכת דיווח זאת ,אפילו
מערכת פרטית קטנה זאת קיבלה כבר  1,600דיווחים על מקרי מוות ו 1,200-דיווחים אודות פגיעות
חמורות בבריאות המוזרקים ,פגיעות שהביאו לעתים קרובות לנכות קבועה .אם-כן ,מה היה קורה
אילו כלל האוכלוסייה של הולנד הייתה יודעת אודות מערכת-דיווח זאת ומה היה קורה אילו כ ל
אזרחי הולנד המוזרקים היו מדווחים שם את כל תופעות-הלוואי שהם סובלים מהן כתוצאה
מהזריקות? ומה אילו מערכת-דיווח כזאת הייתה קיימת ב כ ל מדינות האיחוד האירופי ,כגון צרפת
וגרמניה? הנתונים ממדינות אלה היו גדולים אקספוננציאלית (בשיעור המזנק בכפולות ,ה.א .).ועם זאת,
אפילו אילו הנתונים שהיו מדווחים מהמדינות היותר גדולות של האיחוד האירופי ,היו ר ק באותן
פרופורציות של הנתונים המדווחים מהולנד – כי אז היו לנו  27מדינות כפול  1,600מקרי מוות שזה
 43,000מקרי מוות .אבל העובדה כי "ספירת" מקרי המוות הרשמית באיחוד האירופי מסתכמת
כרגע רק ב 22,000-מקרי מוות – מלמדת על-כך שנתון זה הוא רק פירור מן המספר האמתי של
מקרי התמותה מזריקות "החיסון" באיחוד האירופי.
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=======

בריטניה – ( UNITED KINGDOMהממלכה המאוחדת)
זמן קצר לפני שהתחיל בבריטניה המבצע הלאומי של הזרקת "חיסונים" לאוכלוסייה ,הMHRA -
 - Medicines and Healthcare Products Regulatory Agencyהסוכנות להסדרת תרופות
ומוצרים טיפוליים – פרסמה כי היא מחפשת מערכת מבוססת תבונה-מלאכותית שנועדה לעבד את
הכמות הגדולה הצפויה של דיווחים אודות תופעות-לוואי .וזאת הייתה לשון המודעה:
"ה MHRA-מחפשת בדחיפות מערכת מבוססת-תבונה-מלאכותית ( Artificial Intelligence -
 )AIשנועדה לעבד את הנפח הגדול של דיווחים אודות תופעות-לוואי של זריקת החיסון נגד
 Covid-19ושבכוחה להבטיח כי שום יחידת מידע לא תחסר מן הדיווחים".
הממשלה הבריטית פרסמה דיווח ראשון של הסדרה הראשונה של תופעות-לוואי ,ובכלל זה,
עיוורון ,אירועי-שבץ למיניהם (לב או מוח) ,דום-לב ,שיתוק כללי ,קריסת המערכת החיסונית ,ועוד.
זמן קצר לאחר גל ה"חיסונים" הראשון ,דווחו  100,000תופעות-לוואי ,ובכלל זה  1,260מקרים של
עיוורון מוחלט .העיתון  Daily Exposeערך ניתוח של דו"ח זה ,החושף את חומרת תופעות
הלוואי .החלק הראשון של הדו"ח משבח את החיסונים בתור הדרך הטובה ביותר להגן על האזרחים
מפני הנגיף  Covid-19ולאחר מכן ממשיך ומציין הדו"ח את היקף החורבן וההרס הבריאותי הבל-
יאומנו שמחוללות הזריקות הללו .הצביעות היא מדהימה ממש .לגבי מחלה שההחלמה ממנה היא
 99.7%הם מחריבים מאות אלפי חיים של אזרחים ,תוך כדי השבח וההלל עד כמה "יעילות" הן
הזריקות הללו.
כמו כן ,בבריטניה עלה מספר ההפלות (הלא רצוניות ,ה.א ).פי  356%תוך פרק זמן קצר של שישה
שבועות בלבד ,בקרב נשים בהיריון ש"חוסנו" .ומדען בריטי בעל  35שנות ניסיון שערך ניתוח
עומק של מערכת הדיווח בשם  – British Yellow Cardהתו הבריטי הצהוב ,קבע שמערכת דיווח
זו אינה הולמת ואינה תואמת ואינה מסוגלת לחשוף את ההיקף האמתי של תופעות-הלוואי .לדבריו,
"ביכולתנו להסיק כי מערכת הדיווח 'התו הצהוב' בכוחה לספק רק מידע בהיקף מצומצם
ומוגבל ,שאולי ביכולתה להתריע בפני הציבור הבריטי אודות-תופעות לוואי א פ ש ר י ו ת של
זריקת החיסון נגד  .covid-19עם זאת ,אין בכוחה של מערכת זאת לזהות את הבעיות ואת
הסוגיות המכריעות ביותר בחשיבותן לגבי הציבור הבריטי .וסוגיות אלה הן :האם קיים קשר
סיבתי בין הזריקות של פייזר ואסטרה-זניקה לבין תופעות-לוואי חמורות כגון מוות ,ואם כן –
מהו היקף התופעות הצפויות הללו( ".חמישה מראי מקום/מקורות).

=========

ישראל
בישראל קמה עמותה בשם "מועצת העם הישראלית" .הם מתארים את עצמם בתור "צוות רופאים,
עורכי-דין ,קרימינולוגים ,אפידמיולוגים ,וחוקרי-אקדמיה נחושים לחקור ולחשוף את המידע
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(אודות זריקות "החיסונים" ,ה.א ).לתועלת הציבור ".ולמרות היותם קבוצה לא ידועה יחסית בגלל
ההסתרה של עצם קיומם על-ידי הממשלה ,למרות זאת הגיעו אליהם  3,754דיווחים בדבר תופעות-
לוואי ובכלל זה דיווחים אודות למעלה מ 480-מקרי מוות ,החל מ 5-באוגוסט .2021
ה( Integrated Food Security Phase Classification - IPC -מדד בינלאומי המשמש לקביעת מצב

הביטחון התזונתי של מדינות ושל אזורים גיאוגרפיים .ה.א ).קובע כי נתונים אלה מייצגים רק  1-3%מהיקף
הנתונים האמתי בקרב כלל האוכלוסייה בישראל .משמעות הדבר היא שעל-פי מידע זה מספר מקרי
המוות בישראל כתוצאה מחיסוני ה"קורונה" ,אפשר להעריך אותו ב( 48,000-במקום כ 8000-המתים
עד כה מקורונה ,המדווחים בידי השלטונות בתור הנתון הרשמי ,ה.א ).וכי מספר תופעות הלוואי ,אפשר
להעריך אותן בהיקף של .375,400
כמו-כן בישראל ,נתונים סטטיסטיים מ Worldmeter Info-מצביעים על זינוק חד במספר מקרי
המוות מאז התחילו "החיסונים" .לפני התחלת מבצע החיסונים ,היו בקושי כמה מקרי מוות יומיים
כתוצאה מ .covid-19-אבל מיד לאחר שהחל מבצע החיסונים/ההזרקות "קפץ" ההיקף היומי של
מקרי המוות מ 1-3-מקרי-מוות ליום לתמותה של  75-100מקרי מוות ליום !

בהזכירנו לעצמנו שוב ושוב כי בדרך כלל ,פחות מאחוז אחד מתופעות-הלוואי של זריקות
"החיסון" הן ,בכלל ,מדווחות; ובזכרנו כי חלק הארי מנתון זה (בארה"ב זה  )500%הינו
מוסתר מהציבור בידי השלטונות ובאמצעות המערכות הציבוריות שנועדו לשרת את
הציבור – אנו כ ב ר מבינים ורואים כי השמדת האנושות (רצח אנושות) היא מציאות
מוגמרת והיא עובדה .האגרסיביות שבאמצעותה עובדה ברת-אימות זאת הינה מוסתרת
ומוכחשת בפי "בודקי עובדות" (" ,)"Fact Checkersענקי הרשתות החברתיות,
תקשורת חדשות ,פקידי ממשל ,וסוכנויות בריאות – מצביעה על דרגת החומרה של
פעולה חובקת-עולם ,נפשעת וחסרת-תקדים זאת .לכן חובה על כל אזרח בעל מצפון
לקום כנגד פשע בל-יתואר זה נגד האנושות.

====== ======= ======= ======= ====
גילוי נאות מאת המתרגמת
בנקודה זאת בתרגום לעברית של דו"ח המוות ,הגענו לתכנים שמצאנו לנכון לתמצת ללא
הפירוט שבדו"ח וזאת מפאת לחץ הזמן שאנו נתונים בו ,שכן עמנו היקר נתון כעת בעיצומו
של תהליך השמדת-עם מבלי שאפילו יידע זאת .וכעת הזמן דוחק מאד ,ויש צורך ממש
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בהול להשלים את תרגום המסמך לאלתר על-מנת להתחיל ולהשתמש בו כדי לעורר את
מודעות הגורמים תומכי החיסונים ,השולחים את הציבור חסר-הידיעה – את עמנו ,עם
הקודש – אלי מותם בהמוניהם ,מבלי להיווכח בטעותם הגורלית .על-כן ,רק לצורך הידיעה
הכללית של קוראי הדו"ח אנו מציינים כאן מהם הסעיפים שבהם קיצרנו ושאותם הצגנו רק
ברמת הכותרות .לבסוף נרשה לעצמנו בע"ה – בתור המתרגמת של המסמך – לבטא גם
את המסר האישי שלנו ,המופנה אל הגורמים תומכי החיסונים ומקדמיהם.

התכנים הנוספים של המסמך:
 .1הוכחות מדעיות לנזק של ה"חיסון" .סוגי שבץ ,התקפי לב ,דלקת קרום הלב ,סרטן ועוד.
 .2פטורים מלקיחת אחריות .אף לא אחד מיצרני החיסונים אינו נוטל אחריות על תוצאות החיסונים
והשפעותיהם.
 .3הזרקה חוזרת ונשנית :מארגני מבצע נפשע זה ברמה-הכלל עולמית מבקשים להבטיח לעצמם
ששום אדם עלי אדמות לא יכול להמשיך לחיות ללא הזרקה קבועה של הזריקות הללו.
 .4האם הזריקות הללו ,פועלות משהו? נציגי סוכנויות בריאות ברחבי העולם מצהירים בפומבי כי
הזריקות הללו אינן יעילות.
 .5תרמית והטעיה :נציגים של סוכנויות-בריאות ברחבי העולם מצהירים בגלוי כי הזריקות הללו
אינן מגינות על איש מפני הידבקות ואינן מונעות הדבקת אחרים .לכן על האזרחים להמשיך ולעטות
מסיכות ,לשמור על ריחוק חברתי ולשהות בבידוד ... .מכאן שסיסמת השיווק של הזריקות הללו
האומרת "החיסונים הם בטוחים ויעילים" היא תרמית והטעיה.
 .5התערבות בלתי-הפיכה ב ,DNA-ושינוי הצופן הגנטי של המוזרקים .מחוללים שינוי בגנום

(במבנה הצופן הגנטי ,ה.א ).האנושי.
 .6בן-אנוש שֶ הּו ָמר גנטית – נחשב למוצר מסחרי בבעלות מי שהנדס אותו גנטית.
ד"ר צ'ינדה ברנדונליין מיידעת אותנו כי ברגע שמשנים את הצופן הגנטי של אדם ,הוא אינו נחשב
עוד ליצור אנושי אמתי ,אלא הפך לאורגניזם מותמר גנטית ) .)Transhumanובתור שכזה הוא
מאבד את כל זכויות-האדם הטבעיות מלידה .יתר-על-כן ,ד"ר צ'ינדה ברנדונליין מיידעת אותנו כי
על ה DNA-וה RNA-שהוחלפו אפשר על-פי חוק להוציא פטנט ,שהופך את בן האנוש שהונדס
גנטית – לרכוש ולנכס פרטי בבעלות מי שביצע בו את השינוי הגנטי.
 .7רעלים מסוכנים .תחמוצת הגרפן שנמצאה בכמויות גדולות ברבים מן הבקבוקונים של נוזל "החיסון" משנים
את השדה האלקטרו-מגנטי של גוף-האדם .המתכת הרכה גרפן ,משנה לתמיד את השדה האלקטרו-מגנטי שלנו,
משהו שלא היה מעולם לפני כן.

 .8שינויים דרמטיים בדם :תצפיות במיקרוסקופ חושפות שינויים במבנה/הרכב הדם של המוזרקים.
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 .9תרמית וזיופים בנתוני התמותה מ"קורונה"  -בהיקף כלל-עולמי:

מכאן ואילך  -תרגום מלא של המשך המסמך:
האמתלה והתירוץ הרשמי לרציחתם של מיליוני בני-אדם – ובעתיד כנראה גם מיליארדים –
באמצעות זריקות מסוכנות אלה – היא ,כביכול ,כדי למנוע אנשים מלמות בגלל הנגיף .covid-19
אוכלוסיית העולם הופחדה והובהלה (הוכנסה לפאניקה ,ה.א ).אלי מצב נפשי מפוחד של הימנעות
משאלות ושל ציות עיוור למתקפה תקשורתית שלוחת-רסן של דיווחים יומיים ,שעה שעה ,של
כביכול מקרי-מוות מנגיף ה"קורונה" .אבל ,המציאות העובדתית ברמה הכלל-עולמית בקשר למקרי
המוות כביכול ,המדווחים כתוצאה מ"קורונה" – היא השקר והתרמית אדירת-הממדים שהתחוללה
אי-פעם בתולדות העולם .בכל רחבי העולם התגלה כי  95%מכל מקרי-המוות שדווחו כ"מתים
מקורונה" מתו למעשה מסיבות אחרות .הפוליטיקאי האיטלקי ויטוריו סגרבי צעק בכינוס בית-
הנבחרים האיטלקי" :חייבים להתאחד נגד עריצות ודיקטטורה ולהיות מאוחדים סביב האמת.
הבה נימנע מלהפוך לשכה זאת לבימה לשקרים .אל תשקרו! אמרו את האמת! אל תגידו שיש
 25,000מתים .זה לא נכון .אל תשתמשו במתים לתעמולה שמטרתה זריעת אימה בציבור .נתונים
מהמוסד הגבוה יותר לבריאות מראים ש( 96.3% -מדיווחי הנפטרים מקורונה ,ה.א ).מתו ממחלות
אחרות".
מומחה גרמני בעל מוניטין לרפואה פורנזית (נתיחה שלאחר המוות ,ה.א ,).פרופ' קלאוס פושל בדק בעיר
המבורג למעלה מ 140-גופות של נפטרים כביכול מקורונה בתחילת המגפה .בטלוויזיה הגרמנית הוא
אמר שההיסטריה סביב נגיף הקורונה הייתה מנופחת במידה קיצונית .לדבריו" ,כל האנשים שמתו
(אשר הוא בדק ,ה.א ).סבלו ממחלות רקע שבגללן הם מתו ".לדבריו" ,מטופלים שנבדקו שוב ושוב
ל"קורונה" ונמצאו שליליים בכל הבדיקות – עדיין רשומים כ"מאומתים" כלומר נגועים בנגיף
ובבתי-החולים מטפלים בהם בתור שכאלה .הם מוכנסים מיד למחלקת הטיפול בקורונה
ומונשמים במכונת-הנשמה אשר גורמת למותם".
מאמר חושפני בירחון  Picturesמדווח אודות אחות המתארת את הפשע המתמשך המתנהל בעיר
אלמהרסט ( .)Elmhurstהיא מראה סרטון בסמרטפון שלה כיצד מטופל שאובחן פעמיים כשלילי
לנגיף הקורונה נרשם ברשומות בית-החולים ,למרות הכול ,כ"מאומת" (חיובי לנגיף הקורונה ,ה.א.).
היא מסבירה כי תהליך זה מתרחש כל הזמן ובקביעות באלמהרסט .משמע ,באמצעות תרמית ורצח –
המראים כביכול תוצאות של תמותה גבוהה מאד בגלל הנגיף – משדרים תעמולה אגרסיבית המנפחת
בהגזמה שלוחת-רסן את היקף מקרי המוות הנגרמים מהנגיף.
אלה הם רק מעט מזעיר מהדוגמאות הרבות מספור אודות התרמית אדירת ההיקף בקשר למספר
המתים מנגיף הקורונה .תופעה זאת מתחוללת בכל רחבי העולם ,כדי לייצר אמתלה והצדקה למבצע
ראיות רבות מאד בקשר לסוגיה זאת אפשר למצוא ב:
החיסונים.
11( .StopWorldControl.com/fullמקורות/מראי מקום).

לסיכום סעיף זה:
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תרמית חובקת עולם
בכל רחבי העולם מתגמלים בעין יפה (בכסף ,ה.א ).את בתי-החולים ואת הצוותים הרפואיים
כדי שידווחו דיווחי-שקר ויציינו "קורונה" כסיבת הפטירה של כ ל המטופלים אשר מתים
באותו בית-חולים .על רקע זה ,מאות מיליוני מקרי השפעת הנרשמים מדי שנה בשנה
ברחבי העולם – נרשמים מעתה כ .covid-19-על הרופאים מפעילים מגבוה לחץ לאבחן
כל מטופל כ Covid-והם גם מקבלים מסרים סמויים (ללא הזדהות של מוסר המסר ,ה.א).
התובעים מהם לרשום את סיבת מקרי המוות של הגוססים כ .covid-מנהלי-קבורה אכן
מדווחים שהם נתקלים ברישומי-כזב של  covidעל כל צעד ושעל .וכן :צ'סטר ,המנהל
הטכני של ענק התקשורת  ,CNNהודה כי המספר של מקרי המוות מ covid -נופח באופן
קיצוני .רשת של עשרים בתי-חולים נתפסה כמנפחת את נתוני הפטירה כתוצאה מ-
 covidכדי לזרוע אימה ופחד בקרב הציבור .אחד מבכירי מדינה אפריקנית נראה בשיחת
"זום" כשהוא מדריך כיצד לנפח את נתוני התמותה כביכול מנגיף הקורונה .אחות בית-
חולים מעידה כיצד נרצחים מספרים גדולים של מטופלים ,כדי לנפח את נתוני התמותה
מ"קורונה" .כמו כן ,אינספור אנשים ברחבי-העולם זועמים על-כך שרשמו אותם שלא כדין
בתור חולי "קורונה" .הפוליטיקאי האיטלקי ,ויטוריו ,זועם לנוכח השקרים הנשמעים
מבית-הנבחרים האיטלקי בדבר היקף התמותה מ"קורונה" בשעה שרק אחוז קטן מאד
נפטרו מסיבה זאת.

אלה הן רק דוגמאות ספורות של מערכת אגרסיבית ובוטה לקידום התרמית
הכלל-עולמית ,כדי לייצר תירוץ ואמתלה להשמדה ההמונית בהיקף הגלובאלי
המתוכננת באמצעות זריקות-המוות.
 .10הפתרון האמתי :טיפול מוקדם .מדוע כל תרופה יעילה נגד  covidנאסרה לשימוש ונעלמה
מהשוק? ד"ר ולדימיר זלנקו גורס כי התנאי החשוב ביותר הוא לטפל במחלה בחמשת ימיה
הראשונים .לדבריו ,ישנן כמה וכמה תרופות שהן יעילות נגד נגיף זה ,ביניהן הידרוקסי-קלורוקווין,
ויטמין  ,Cויטמין  ,Dאבץ ,איברמקטין ,סטרואידים ,מדללי-דם ,לובקס ,קולכיצין ,נוגדנים
מונוקלונלים .לדבריו הוא עצמו טיפל בכ 6000-חולי קורונה שרק שלושה מהם נפטרו .כמו כן,
פרופסור ראול טיפל ביותר מארבעת אלפי חולי-קורונה באמצעות הידרוקסי-קלורוקווין
ואציטרומיצין ולמעשה כ ל החולים החלימו ,למעט מספר קטן ביותר של חולים בגיל מבוגר מאד
בעלי מחלות רקע אנושות.
 .11הסתרת אמצעי טיפול אמתיים בנגיף :רופאים ברחבי העולם נרדפים (בשל ניסיון לטפל בנגיף
באמצעים היעילים ,ה.א.).

*************
הסתרת ודיכוי אמצעי-טיפול יעילים.
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רופאים ברחבי העולם ,המטפלים בתרופות-אמת הינם נרדפים
בכל רחבי העולם ,רופאים שטיפלו בחולי קורונה בהצלחה באמצעות תרופות הולמות –
נתקלו במה שלא יעלה על הדעת :הם הופחדו על ידי השלטונות והמרפאות שלהם נסגרו
בצו-סגירה.
בוועידת-צמרת של מיטב הרופאים בארה"ב שהייתה בשנת  ,2020דיווחו רופאי ארה"ב מהשורה
הראשונה ,אודות שיטות-טיפול יעילות ומצליחות נגד וירוס הקורונה .בשידור זה צפו כעשרים
מיליוני צופים תוף פרק זמן של שעות ספורות .אבל מיד לאחר מכן הוסר השידור אודות כינוס זה
מכל הרשתות החברתיות :פייסבוק ,יוטיוב ,טוויטר ,ואפילו האתר עצמו של אותו כנס הוסר מהרשת.
ד"ר דיוויד בראונשטיין ממדינת מישיגן ,רופא הוליסטי מהמדרגה הראשונה ,אשר לזכותו נזקפו
 120טיפולים יעילים ומוצלחים בחולי קורונה ,כל הבלוג שלו הוסר מהרשת .ד"ר רוב אלנס ,אשר
טיפל בהצלחה בחולי הקורונה שלו בהולנד ובבלגיה ,קיבל איומים מצד הממשלה ונאמר לו כי הוא
יאבד את רישיון הרופא שלו אם ימשיך לטפל בחולים בשיטותיו היעילות .ד"ר ג'וזף מרקולה ,אשר
שימש הקול המוביל בעולם לטובת חיים בריאים ,פרסם מידע אודות הטיפול היעיל בחולי קורונה,
ו"מלמעלה" כפו עליו למחוק את התוכן הזה מן האתר שלו ,לאחר ש"גוגל" כבר ממילא חסמו אותו.
פרופסור ראול ,אחד מן המדענים המכובדים ביותר בעולם ,לפתע שמו חוכפש ונגרר לאשפתות בכל
רחבי רשת האינטרנט .ד"ר ולדימיר זלנקו ,שטיפל בהצלחה ביותר מ 6000-חולי קורונה ,וביניהם
שני נשיאים ושר-הבריאות של ישראל לשעבר ,אף הוא מוכפש בכל רחבי הרשת ונאלץ לעזוב את
הקהילה שבה התגורר בגלל ההכשפות הללו .הביופיזיקאי ,אנדריאס קלקר ,השתמש בChlorine -
 Dioxideוהצליח לצמצם במדינת בוליביה את מקרי-המוות היומיומיים מ 100-ל .0-עקב כך הוא
נתבקש לטפל בצבא ,במשטרה ובפוליטיקאים באי-אילו ממדינות אמריקה הדרומית .האתר שלו
 ,CAMUSAV.comהמפורסם בכל רחבי הרשת מכיל מידע מטעם אלפי רופאים ,אנשי-מדע ,אנשי
אקדמיה ,ועורכי-דין ,המקדמים את דרכי הטיפול היעילות הללו( .מקור/מראה מקום).

מונופול :האליטה הפלילית.
כיצד פושעים סּו ֶפר-עשירים מוליכים שולל ומרמים את העולם.
מיהם אלה שביכולתם לארגן מבצע חובק-עולם שכזה ומה יכול להיות המניע שלהם לחולל פשע
שכזה נגד האנושות? התשובה נמצאת בסרט התיעודי "מונופול" ( )MONOPOLYשל טים גילן,
שראה אור באמצעות קבוצת  .Stop World Controlסרט-תעודה מעולה זה מראה בפירוט רב
ומספק מעל המסך את כל הראיות והעדויות כיצד כל אמצעי-התקשורת הממוסדים בעולם וכל
תעשיית-התרופות מרוכזים בידי קבוצה מצומצמת של אנשים עתירי-הון ועושר .אנשים אלה הם
הבעלים של תעשיות החיסונים הגדולות ביותר בעולם ובבעלותם גם כל רשתות בתי-החולים
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שבעולם .והם פועלים בצורה הדוקה עם נציגי מערכות-הבריאות הממשלתיות ברחבי העולם ,כך
שבעבורם זה "קלי קלות" לכפות חוקים ותקנות על כל קהילת הטיפול הרפואי ברחבי העולם
ולהכתיב לה לרשום בתעודות הפטירה של כל המטופלים המתים – "סיבת המוות :קורונה" .וכך
יצרו "מגפה עולמית" המבוססת על מספרים מזויפים של "מתים מ."covid-19-
הסרט התיעודי "מונופול" חושף כיצד כנופיית מולטי-מיליארדרים פושעים רכשו בשיטתיות את כל
העולם ,כדי לממש את האג'נדה שלהם (תכניתם הסודית ,ה.א ).להפוך לשליטי-העל הבלתי-מעורערים
של כל האנושות.
התשוקה לשלוט בעולם כולו היא עתיקה כמו העולם עצמו .שכן אנו רואים כיצד ,במרוצת
ההיסטוריה האנושית ,לוחמים פסיכופתים ,בזה אחר זה ,ניסו להיעשות השליטים העליונים על
העולם כולו .עם זאת ,דבר זה טרם התאפשר עד כה במלואו .אבל הטכנולוגיה המתקדמת של ימינו
ורשת האינטרנט פתחו ערוצי אפשרויות חסרי-תקדים לשלוט בעולם כולו ,במגע כפתור .גוגל,
הרשתות החברתיות טוויטר ופייסבוק נשלטים כולם בבעלות אותם אנשים עצמם .אם הם מצווים:
"השתיקו את כל הרופאים המקדמים ריפוי אמתי" הדבר קורה בניד עפעף .אנשים אלה הם גם
הבעלים של רוב הבנקים הענקיים בעולם ,כך שברגע שהם מורידים הנחיה" :חיסמו את כל
החשבונות של אלה שמסרבי לקבל את החיסון" – הדבר יכול להתבצע מיד וללא כל שאלות,
מכיוון שהם הבעלים .הוא הדין לגבי תעשיית התעופה ,אשר גם היא בבעלותה של אותה קבוצה.
בתולדות האנושות ,מעולם לא ניצבנו בפני איום שכזה ,מצד פושעים בעלי הון עתק ,אשר רכשו
בעלות ,למעשה על כל היבט של מציאות עולמנו .הכסף קנה את כולם.
התוצאה היא תפישת השלטון בעולם בידי כנופיה סודית שהיא ב 100% -מושחתת ורקובה עד
השורש ,בלתי-חוקית ,מאחר שמעולם לא נבחרה בשום מערכת של בחירות חוקיות; ועם זאת היא
מפרה את כל חוקי הדמוקרטיה בעולם ,מתעלמת מכל חוקי האנושות ,ומקדמת את כל היבטי
התשוקה שלה פשוט על ידי נפנוף אי -אילו מיליארדי דולרים בפני יתר האנושות.
ובעוד אוכלוסיית העולם האמינה עד כה כי היא בוחרת באופן דמוקרטי אנשים אשר ישמשו נציגיה
בפני השלטונות ויאבקו למען זכויות-האזרח שלהם והאינטרסים שלהם ,הרי שהבחירות ברחבי
העולם נשלטות כבר מזה עשורים רבים בידי הקבוצה הזאת ומתומרנות למטרותיה ,באופן שבכל
ממשלה בכל רחבי-העולם הוחדרו סוכנים של קבוצות אליטה אלה .הם גם הציבו את ה"בובות"
שלהם בעמדות-מפתח בכל מערכות-המשפט בעולם ,כדי שכל מערכת-המשפט בעולם תהיה קנויה
בידיהם ולא תשמש איום אפשרי נגדם .בית-המשפט העליון של ארה"ב ולמעשה כל בתי-המשפט
הבינלאומיים – מאוישים בסוכנים שלהם.
ההשתלטות העכשווית על העולם (באמצעות הבימוי וההצגה של "המגפה הכלל-עולמית" ,ה.א , ).היא משהו
שתוכנן מזה עשרות בשנים.
השאלה היא :מדוע אנשים סופר-עשירים אלה מבקשים לרצוח חלק גדול מהאנושות? התשובה היא
שהם מתכוונים להחליף כמחצית מן המשרות בעולם ולבסוף את רובן הגדול בבינה מלאכותית.
קלאוס שוואב ,חבר במועצה הכלכלית העולמית ,הצהיר בגלוי כי בעוד כמה שנים כ 40%-מכל
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המשרות שבעולם יוחלפו בבינה מלאכותית .פירוש הדבר הוא שיהיו על פני האדמה יותר מדי בני
אדם שלא תהיה בעבורם תעסוקה.
האנדרטה המפורסמת בעולם כולו ,שהוקמה לא כל כך מזמן במדינת ג'ורג'יה ,ארה"ב ,האנדרטה
המכונה "האבנים המֹורֹות מג'ורג'יה" ( ,The Guide-Stonesמלשון הוראה והדרכה, ,ה.א (.אכן
מצביעות בבהירות על התכנית .על אחת האבנים הללו חרוט בכתב ללא בושה" :חובה לצמצם את
אוכלוסיית העולם לכ 500-מיליוני אנשים ".האג'נדה של דילול-האוכלוסייה איננה חדשה ,אלא
נמצאת על הפרק כעדיפות ראשונה באסטרטגיה של הגלובליסטים עתירי-ההון .שכן ,כדי להחזיק
בעמדות-הכוח והשליטה שלהם עליהם לצמצם את אוכלוסיית העולם .אבל הם רוצים ל א ר ק
לרצוח את הרוב המכריע של האנושות ,אלא הם מתכננים להרחיק-לכת אף מזאת .המטרה שלהם
היא לכפות סדר עולמי חדש ,של עריצות מוחלטת על כל נ ש מ ה – ולא רק גוף – של כל בן אנוש
עלי אדמות.
במשך עשרות בשנים ,הוצמדה לשיטה העריצה של דיכוי ושליטה עולמיים ,המכונים "הסדר
העולמי החדש" ,התווית של "תיאוריית קונספירציה" .אבל כשם שלגבי כל מה שמכונה
"תיאוריות קונספירציה" – בחלוף הזמן ,מסתבר כי זאת יותר מאשר תיאוריה .באוסטרליה ,למשל,
בכירי מערכת-הבריאות כבר אינם מסתירים את האג'נדה שלהם והם מכנים את עריצות הקורונה
המונהגת באוסטרליה בפירוש בתור "הסדר העולמי החדש".
בראד האזארד ,שר-הבריאות של אוסטרליה ,אמר את המלים הבאות" :ככה זה .עלינו להשלים עם
העובדה שזהו הסדר העולמי החדש".
כתב חדשות אוסטרלי הודיע על הגבלות חדשות במלים אלה" :וגם ,מתוקף הסדר העולמי החדש,
שייכנס לתוקף בשעה  1200הלילה בחצות ,ייכנסו לתוקף מגבלות חדשות על סוגי עסק שונים".
שדרן חדשות אוסטרלי אחר ,שידר באלה המלים" :הסדר העולמי החדש! הצבא שלנו צועד
קדימה ומלכד כוחות עם המשטרה ,כדי לסייע באכיפת חוקי הסגר חדשים ונוקשים על
המדינות" (הכוונה היא למחוזות השונים של אוסטרליה ,שלכל אחד מהם יש ממשל כמעט עצמאי משלו ,כמו
בארה"ב .או בקנדה .ה.א.).

באותו יום שבו נכנסו לתוקף המגבלות החדשות ,שידר כתב החדשות במלים הללו:
"היום הוא היום השלם הראשון של הסדר העולמי החדש .התקהלויות-חוץ הן מעתה מוגבלות
לשני אנשים .התעמלות היא מותרת ,אבל לא יותר מאשר במרחק של עשרה קילומטרים מהבית
(לנו ,הישראלים ,זה נראה נתון של פינוק ,כי אותנו הגבילו בתחילה למאה מטר מהבית ולאחר מכן 'שחררו' את
החבל – ל 1-ק"מ מהבית. .ה.א) .שוטטות בחנויות היא אסורה .בכל בית-אב מותר רק לאדם אחד

לעזוב את הבית כדי לערוך קניות ורק של מוצרים חיוניים .והחל ממחר ,לוויות הן מוגבלות
לעשרה אנשים בלבד 6( ".מראי מקום/מקורות).

***************
שליטה מנטאלית מוחלטת
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נשיא מדינת צ'ילה חושף את תכנית השליטה במחשבה האנושית ))Mind-Control
כידוע ,המטרה של פושעים היא תמיד להעצים את כוחם ואת עושרם .הם לעולם אינם מסתפקים
בקיים ,אלא משתוקקים ללא הפסק ליותר כוח וליותר כסף .בסופו של דבר תשוקתם היא לשחק את
תפקיד "האל" על פני העולם כולו ,באופן שכל בני-האדם ישמשו העבדים הנרצעים שלהם .כדי
להעצים ללא הפסק את כוחם ואת שליטתם ,ישנו דבר אחד שהם זקוקים לו :הציות העיוור של
ההמונים .אך ורק אוכלוסייה חסרת-השכלה וצייתנית לחלוטין תשתף פעולה עם התכניות שלהם.
ומסיבה זאת ובדרך זאת הם רכשו את כל מערכות-התקשורת העולמית ,את מערכות-הבריאות
הממשלתיות בעולם ,וכו' .וזאת כדי שיוכלו להשתמש בכל המערכות הללו כדי להפיץ את התעמולה
שוטפת-המוח שלהם לכל תודעה ,של כל אדם ,בכל פינה בעולם.
ועם זאת ,הם אינם עוצרים בנקודה זאת .שכן ,הם יודעים בוודאות שלא כל אדם עלי אדמות מאמין
באופן עיוור למה שמדווח בטלוויזיה .לכן ,התכנית שלהם להשגת  100%שליטה בתודעה של כ ל
בני האדם ברחבי-העולם התפתחה לשלב מרחיק-לכת הרבה יותר .לאחרונה שודרה התכנית שלהם
בקול רם ובבירור בפי הנשיא של מדינת צ'ילה ,סבסטיאן פיניירה .בנאום פומבי הוא הכריז בצורה
בוטה באוזני כל האומה" :הבה ונשמע מה מתכוונים מנהיגי העולם לפעול בעניין זה .קיימת
האפשרות שמכונות יכולות לקרוא מחשבות ואפילו להשתיל מחשבות ולהשתיל רגשות אל תוך
התודעה".

טכנולוגיית G-5
טכנולוגיית  5-Gהיא זינוק ענקי .היא בבחינת זינוק קוונטי .משום שהמשמעות של  5-Gהיא שינוי
הרבה יותר ענקי בחיינו מאשר חוללו יתר הטכנולוגיות עד כה .טכנולוגיה זאת מציעה את האפשרות
שמכונות יכולות לקרוא את מחשבותינו ויש בכוחן אפילו להשתיל רגשות לתודעה שלנו .מציאות
זאת לא רק תשנה את חיינו ,אלא תחולל בהם מהפך של ממש .טכנולוגיית  5-Gהוא מערכת העצבים
של החברה שלנו .ממש כך .היא מתוכננת להפוך את מדינתנו למודרנית והיא אמורה לחולל מהפך
בכל דירה ודירה שלנו .כך ,שלאחר שהם גזלו את הקול שלנו באמצעות צנזורה אגרסיבית על חופש
הדיבור ,לאחר שהם גנבו את הקולות שלנו באמצעות תרמיות במערכות-הבחירות ,לאחר שהם עשקו
את כספנו באמצעות מסים העולים כל הזמן ,הם יגזלו מעתה את המחשבות ואת הרגשות שלנו
באמצעות ה .5-G-זאת תהיה פסגת העריצות שלהם ,שכן יהיה ביכולתם לאכוף על אוכלוסיית
העולם את המחשבות ואת הרגשות הרצויות להם ,באופן שאף אחד בעולם לא יוכל לסטות מהנרטיב
שלהם (מגרסת השקר שהם ימכרו להמונים בקשר למי הם ומהן מטרותיהם ,ה.א .).האם זאת הסיבה מדוע
קלאוס שוואב הכריז בביטחון שכזה בסרטי-התעמולה אודות העתיד הקרב ובא" :לא יהיה
בבעלותכם שום דבר .לא תהיה לכם שום פרטיות .ובכל זאת תהיו מאושרים".
האם יכול להיות שהוא התכוון להרגשה של אושר שהוחדרה באופן מלאכותי לתודעה של
האנושות? הייתכן כי הוא התכוון לכך שרגשות של מרירות ותסכול על-כך שהאנשים נותרו בחוסר-
כל ועל-כך שנגזלה מהם כל הפרטיות ,שרגשות אלה פשוט יוסרו מן התודעה של אוכלוסיית העולם,
וכל אחד יהופנט לכלל ציות מוחלט ויחייך כל היום ,בעוד שכולם איבדו הכול ,את כל מה שהפך כל
אחד מהם לאישיות ייחודית? (האמת היא שבדיוק נמרץ מצב שכזה מתואר בפירוט מדהים בספרו "עולם אמיץ
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חדש" של אלדוס האקסליי ,שהיה הדובר הבריטי הלא מוצהר של הסדר העולמי החדש ,בשנות הארבעים והחמישים
של המאה העשרים .ובדיעבד הסתבר שזה ל א היה ספר מדע בדיוני ,אלא חשיפה של תכנית הסדר העולמי החדש
ה.א.).

מה קשור כל זה עם הדו"ח שלנו בעניין החיסונים?
הקשר יכול להיות הדוק הרבה יתר ממה שאנו מדמים בנפשנו לעת הזאת .שכן ,כדי שטכנולוגיית
 5-Gתוכל לשנות את המחשבות ואת הרגשות של אוכלוסיית העולם ,היא זקוקה למרכיב נוסף והוא:
ננו-חלקיקים בתוך המוח של האדם ,שהם אלה שיקלטו וישדרו את האותות (התכנים שישודרו למוחות
של האוכלוסייה).

וכמסתבר ,החומר שהוא היעיל ביותר בתקשורת עם טכנולוגיית  56-Gהוא אותו חומר ממש הנוכח
בכמות מסיבית בתמיסת זריקות "החיסון" נגד קורונה .שם החומר :תחמוצת גרפןGraphene ,
.Oxide
שום חומר שבעולם אינו מתקשר ביעילות רבה יותר עם טכנולוגיית ה 5-G-מאשר תחמוצת גרפן.
ואין שום חומר בעולם שהוא יותר יעיל בחדירה אל מוח האדם כדי לתמרן ולשנות את המחשבות
של האדם ואת רגשותיו מאשר תחמוצת גרפן .אחת החברות שהשתמשה כבר ואשר משתמשת
INBRAIN
בגרפן כדי לתמרן את המוח האנושי למטרות רפואיות ,היא חברת
 .Neuroelectronicsבאתר שלהם ברשת נאמר כך" :אנו משתמשים בגרפן ,החומר הדק ביותר
המוכר לאדם כדי לבנות את הדור החדש של התערבות עצבית למטרת שיקום המוח כדי לעזור
למטופלים ברחבי העולם".
ב"כרטיס הביקור" שלה ,מדגישה החברה כי הטכנולוגיה שלה בכוחה "לקרוא" את המוח של
האדם ,בכוחה לזהות דפוסים עצביים מסוימים (ספציפיים ,ה.א ).ואז לשלוט בתהליכים העצביים
(הנוירולוגיים ,ה.א ).של האדם כדי לשנות את תפקוד המוח .וזאת הם כותבים במלים שלהם עצמם:
"הממשקים שלנו של מוח-הגרפן (השם המסחרי של המוצר שלהם ,מן הסתם .ה.א ).ביכולתם לקרוא,
ברזולוציה (איכות ודיוק ,ה.א ).שטרם נצפו לפני-כן .כמו-כן ביכולתם של ממשקים אלה לעורר (במוח
האדם ,ה.א ).ביו-מחוללים ספציפיים בעלי יכולת ריפוי .כמו-כן ביכולתם של ממשקים אלה לחולל
שינויים נוירולוגיים (עצביים ,ה.א ).בעלי יכולת הסתגלות גבוהה ביותר ,לשם תוצאות משופרות
יותר של התרפיה העצבית של מוח המטופל".
נראה כי הכוונה של חברת  INBRAINהיא באמת אך ורק לסייע לאנשים בעלי הפרעות עצביות
(נוירולוגיות ,ה.א .).אבל הסיבה שבגללה אנו מזכירים אותם היא כדי להמחיש כיצד מתכת הגרפן היא
אכן החומר בעל היכולת הטובה ביותר לשנות את המוח האנושי .ושוב ,הגרפן פועל בעזרת 5-G
הרבה יותר טוב מאשר עם כל חומר אחר .והעובדה שחומר זה הוא נוכח בצורה מאסיבית בתוך חומר
הזריקות נגד הקורונה ,היא על-כן מטרידה ומדאיגה מאד ,בפרט ביודענו מהי האג'נדה (תכנית הפעולה
הלא-מוצהרת ,הסמויה ,ה.א ).של מנהיגי העולם ,כפי שהדבר מתואר בפי נשיא צ'ילה G-5' :מציעה את
האפשרות שמכונות יוכלו לקרוא את המחשבות שלנו ושהן יוכלו אפילו להשתיל מחשבות וגם
רגשות לתודעה שלנו" '.
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לצורך השלמת דו"ח זה עלינו לגעת במרכיב אחד נוסף ,והוא להבהיר את האג'נדה הברורה
והפומבית של הגלובליסטים * )1והיא לשים קץ לאנושות כפי שהיא מוכרת לנו ולנווט את בני האדם
להפוך לסייבורגים .)2*.סעיף זה בתכניתם מוסבר בפירוט רב בספרו של קלאוס שוואב "המהפכה
התעשייתית הרביעית" .בספרו הוא מבטא את אמונתו שהאנשים חייבים באמת להתמזג ולהפוך
אחד עם המכונות ,המחוברות ל"ענן"* )3ושיהיו מפוקחים ונשלטים בידי תבונה מלאכותית .ולכן
הוא מצהיר כי לשום אדם לא תהיה בעתיד עוד שום פרטיות משום סוג שהוא ולמרות זאת הם יהיו
'מאושרים' .שוואב שולט להפליא באמנות לשון-הרמייה וההטעיה ,והוא מיטיב לבחור בערמומיות
את הביטויים שלו כדי להסוות את כוונותיו .בזאת אפשר להיווכח היטב בסוף ספרו" ,המהפכה
התעשייתית הרביעית":
"בסופו של דבר ,הכול מסתכם לסוגיית בני-האדם והערכים .עלינו לעצב עתיד שייטיב עם כולנו
על-ידי הצבת בני-האדם בראש סדר-העדיפויות ובאמצעות העצמתם .בגרסתה הפסימיסטית
ביותר של המהפכה התעשייתית הרביעית ,הדהומניזציה (שלילת האנושיות מבני האדם ,כלומר הפיכתם
לבלתי-אנושיים ,לרובוטים ,ה.א ,).מהפכה זאת אכן מקפלת בחובה את האפשרות ,את הכוח ואת
היכולת להפוך בני-אדם לרובוטים ולשלול מאתנו (בני-האדם ,ה.א) את הלב ואת הנשמה .אבל
מהפכה כזאת תהיה ,מאידך גיסא ,גם השלמה להיבטים הטובים ביותר של האדם – ליצירתיות
שלו .לאמפתיה (הזדהות רגשית עם הזולת ,ה.א ).וליכולתו לשרת בניהול משק-בית .באופן זה ,יש
בכוחה של המהפכה-התעשייתית הרביעית ,לרומם את האדם אלי תודעה מוסרית קיבוצית
(קולקטיבית ,ה.א ).המבוססת על שותפות-גורל .לכן שומה עלינו כולנו לוודא שהאפשרות האחרונה
(כלומר להפוך את האנשים לבעלי תודעה קולקטיבית כמו של נחיל נמלים ,ה.א ).היא שתצא לפועל".

הערות-הסבר של המתרגמת למונחים בתוך הטקסט דלעיל:
 )1הגלובליסטים :כינוי לכנופיה הסודית מתכננת ,מבצעת ומקדמת הסדר העולמי החדש ברחבי
העולם ,וגם במדינתנו .כינויים אחרים שלה" :האליטות של העולם"" ,הממשלה הסודית",
"הקבאל" (.Deep State ,)The Cabal
 )2סייבורג  :Cyborgשילוב בין שני המלים :אורגניזם ו-קיברנטי .כלומר אורגניזם קיברנטי.
ובלע"ז Cybernetic Organism :ובקיצור ,Cyborg :כלומר :סייבורג .תוצר מלאכותי ,מעשה
ידי-אדם ,שהוא שילוב/מיזוג של אדם עם מכונה .למשל מוח ותודעה של אדם בתוך גוף של רובוט
ממתכת .תוצרים כאלה אכן קיימים כבר ,אלא שהם מוסתרים מידיעת האנושות .סוגיה זאת איננה
נושא המאמר ולכן לא נרחיב עליה הדיבור מעבר לנאמר כאן.
" )3הענן" – הוא מושג מעולם התקשורת המקוונת" .הענן" הוא מרחב אווירי-אלקטרו-מגנטי
שגבולותיו אינם ידועים לנו והוא איננו מרחב פיזי אלא יותר מרחב אלקטרו-מגנטי – שאין
המתרגמת יודעת כיצד הוא הופק ובאילו אמצעים הוא נתחם והוגדר .מרחב זה שייך לתאגיד גוגל,
ובאותו מרחב דיגיטאלי אלקטרו-מגנטי " -הענן" – שם מאחסן תאגיד גוגל את כל המידע שנרשם
אי-פעם ושיירשם אי-פעם ברשת .ההסבר הרשמי לצורך ב"ענן" שכזה הוא כביכול הצורך בגיבוי
המידע הזה שלא יוכל להימחק על-ידי נפילות חשמל וכיוב' תקלות .אבל האמת שמאחורי הנרטיב
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הכמו "תמים" הזה ,לעניות דעתנו הוא ש"הענן" הוקם – כמובן – לצורכי ריגול ומעקב אחר כל
אחד מבני האדם עלי אדמות.

ניתוח המתרגמת את הטקסט של דברי קלאוס שוואב.
מתוך ספרו "המהפכה התעשייתית הרביעית".
להווי ידוע לקוראי דו"ח זה שהגלובליסטים מייצגים את עומק הרוע והשחיתות מרחיקי-הלכת
ביותר עלי-אדמות .אפשר אפילו להגדירם בתור "מערכת הרוע עלי אדמות" .אשר על כן ,אי-אילו
מכלי-הפעולה העיקריים שלהם הם :השקר ,הרמייה ,גניבת-הדעת ,התרמית ,ההטעיה ,הנוכלות,
והרמאות .והמטרות שלהם :החורבן ,ההרס ,ההשחתה ,ההשמדה והרצח ,אבל אלה אינם רלבנטיים
כרגע לענייננו .לכן אפשר לומר שכמעט אף מלה ממה שקלאוס שוואב כותב איננה אמת ,אלא
אמצעי לגניבת-דעת ,הטעיה ותרמית .ולכן יש לפענח את הטקסט שלו על-פי הצופן של מערכת
הרוע.
ובכן –
 .1באמצעות המלים" :עלינו לעצב עתיד שייטיב עם כולנו" :במונח "עלינו" הכוונה ל"עלינו,
הגלובליסטים" .במלים "שייטיב עם כולנו" ,הכוונה :שייטיב עם כולנו ,הכנופיה המצומצמת של
הגלובליסטים .אף כי הקורא הנאיבי עשוי להבין מזה כי המונח "כולנו" מתכוון לכלל האנושות.
ממש לא.
 .2במשפט הסכריני "על-ידי הצבת בני-האדם בראש סדר העדיפויות ובאמצעות העצמתם" – הוא
מתכוון בדיוק להפך ממה שהוא כותב :כוונתו :על-ידי המחיקה המוחלטת של ערך האדם ועל-ידי
הורדתו לתחתית סולם העדיפויות ועל-ידי החלשתו עד עפר ,כדי להפוך אותו לעבד נרצע שלנו.
משפט סכריני זה איננו אלא הטעיה רטורית כדי להעניק לקורא את הרושם כי יצור אנוש הוא
הכותב מלים אלה  .ולא היא .כותב המלים הללו איננו אלא ש-ד בצורת אדם .או ליתר דיוק :יצור
בעל מנטאליות ובעל רמה רוחנית של ש-ד ,אבל בצורת אדם.
" .3בגרסתה הפסימיסטית ביותר של המהפכה התעשייתית הרביעית ,הדהומניזציה" – זהו
משפט צבוע ומתייפייף הבא להעניק לקורא את האשליה כי הוא מתייחס לאפשרות הדהומניזציה
והרובוטיזציה של האדם כאל אפשרות גרועה .בשעה שההפך הוא הנכון ,כפי שניווכח בסיכום
דבריו .כוונת כנופיית הסדר העולמי החדש היא אכן להפוך את האנשים לרובוטים ,כנראה באמצעות
הזרקה בלתי-פוסקת של מתכת הגרפן לגופם במסגרת מה שמכונה בלשון-רמייה "החיסונים" ,כדי
שבני-האדם יהפכו בהדרגה יותר מתכתיים מאשר בשר ודם .זאת ,כדי שייהפכו לסייבורגים .ואז,
במעמד של סייבורגים הם כבר לא ייחשבו בני-אדם ,אלא לתוצר מלאכותי שהוא בבעלות היצרן
שהמיר אותם לסייבורגים .ואז ,ב"גלגולם" החדש כסייבורגים ,לא תהיינה להם עוד שום זכויות-
אנוש בסיסיות כגון :חופש-תנועה ,חופש פריה ורבייה ,חופש-דיבור ,חופש-בחירה מכל סוג שהוא,
זכות לקניין וכו' ,אז יהיה זה חוקי ולגיטימי לכבוש אותם לעבדים נרצעים שיעבדו ללא שכר וללא
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כל תנאי-אנוש ,משום שהם ל א עוד יהיו בני-אדם שנבראו בצלם אלוקים ,אלא מוצר טכנולוגי עם
בר-קוד ,בבעלות המהנדס הגנטי שהמיר אותם מאדם למוצר.
" .4מהפכה זאת אכן מקפלת בחובה את האפשרות ,את הכוח ואת היכולת להפוך בני-אדם
לרובוטים ולשלול מאתנו (בני האדם ,ה.א) את הלב ואת הנשמה :".אמירה זאת היא אולי היחידה
הנאמרת בכנות ,כי כאן מודה קלאוס שוואב שהמהפכה התעשייתית הרביעית נועדה להפוך את בני
המין אנושי מבני-אדם לרובוטים .אבל ההטעיה והשקר המקופלים באמירה נכונה זאת היא המלה
המטעה "מאיתנו" שבה מנסה שוואב להעניק את האשליה לקורא שהוא רואה את עצמו כשייך לנו,
למין האנושי ,בהשתמשו בגוף ראשון/רבים במובן של "אנחנו" .מלה זאת נועדה להעביר את
הרושם הכוזב כי הוא ,קלאוס שוואב ,אמפתי עם גורלנו .אבל זהו שקר גמור העטוף בלשון רמייה,
שכן הגלובליסטים הם יהירים ומתנשאים ברמה בלתי-אנושית .אין להם שום תחושת הזדהות אתנו,
עם בני המין האנושי ,אולי משום שכל המערך הרוחני ,הנפשי והרגשי שלהם כבר מזמן איננו
אנושי .למעשה ,הם רואים בעצמם מעין חצאי-אלים מורמים מעם בעוד שבנו ,בני-האנוש
ה"רגילים" הם רואים משאב לניצול ותו לא ,הם רואים בנו יצורים חסרי-דעת ונחותים בהשוואה
אליהם" ,האליטות" ,והם מכנים אותנו בכתביהם" ,האספסוף" או "הכבשים".

" .5אבל מהפכה כזאת תהיה ,מאידך גיסא ,גם השלמה להיבטים הטובים ביותר של האדם –
ליצירתיות שלו .לאמפתיה (הזדהות רגשית עם הזולת ,ה.א ).וליכולתו לשרת בניהול משק-בית :".על
פניו ,אמירה זאת מצלצלת לא רע .אבל כאן מתחיל לצאת המרצע מן השק .מה שהוא מתכוון לומר
זה :הצדדים החיוביים של המהפכה הזאת ,באותו מקרה גרוע יותר שבאמת תהפכו לרובוטים
ולעבדים שלנו הם ההיבטים הבאים :ראשית תהיה לכם הזדמנות לתת ביטוי ליצירתיות שלכם כי
אנחנו נעסיק אתכם בתור העבדים שלנו ובתור שכאלה מאד נעריך גילויי יצירתיות .שנית ,תהיה
לכם ההזדמנות להתאבל יחד על מר גורלכם .ומכיוון שתהיו שווים וגורלכם יהיה שווה זה לזה –
עבדים שלנו ללא זכויות-אנוש – אז זה יהיה קל לכם להרגיש שותפות גורל עם אחיכם .ולבסוף –
במעמד החדש שלכם שאותו תצמיח המהפכה הרביעית – מעמד עבדים – תהייה לכם ההזדמנות
להשתכלל בתחום ניהול משק הבית ,משום ש ז ה יהיה תפקידכם המיועד לכם בסדר העולמי החדש.
המשרתים שלנו ,של ה"אליטות".
" )6באופן זה ,יש בכוחה של המהפכה התעשייתית הרביעית ,לרומם את האדם אלי תודעה
מוסרית קיבוצית קולקטיבית המבוססת על שותפות-גורל .לכן שומה עלינו כולנו לוודא
שהאפשרות האחרונה (כלומר להפוך את האנשים לבעלי תודעה קולקטיבית כמו של נחיל נמלים ,ה.א ).היא
שתצא לפועל – ".כאן מגלה שוואב את הכוונה האולטימטיבית (או לפחות אחת מהן ,ה.א ).של כנופיית
הסדר העולמי החדש ,כמובן בשפה מוסווית .במונח "תודעה קיבוצית" הכוונה היא התוכנית להביא
אותנו ,בני-האדם למצב שתהייה לנו תודעה קולקטיבית של נחיל ,כפי שיש לנמלים או לדבורים.
הכוונה היא כי ימחקו לכולנו את האישיות האינדיבידואלית ויעצבו לכולנו תודעה משותפת וחדשה,
שתהייה מחוברת לענן ,שעליו ישלוט תאגיד גוגל או כל תאגיד אחר של כנופיית הסדר העולמי
החדש .וכל יתר המלים מסביב לביטוי זה הם רק הטעיה וגניבת הדעת.
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" )7לכן שומה עלינו כולנו לוודא שהאפשרות האחרונה (כלומר להפוך את האנשים לבעלי תודעה

קולקטיבית כמו של נחיל נמלים ,ה.א ).היא שתצא לפועל :".כאן יוצא המרצע מן השק כי אין ברירה,
קלאוס חייב באיזשהו שלב לגלות למה מכוונים דבריו ולהבהיר לעבדים לעתיד מהי הכוונה
האמתית של הסדר העולמי החדש ומהו הגורל המיועד לבני האדם ,תחת שלטונו השטני והמסויט
של סדר חדש זה.
עד כאן ,ניתוח המתרגמת את דברי קלאוס שוואב.
הערת המתרגמת בעניין הטקסט של שוואב:
חשוב לציין כי הכיוון הכללי והגורל שמתכנן הסדר העולמי החדש בעבור האנושות הוא הטראנס
הומניזם ,Trans Humanism ,או המרה גנטית  .Transhumanismפירושו ,הפיכת האדם ליצור
אשר חוללו בו שינוי גנטי ופיזיולוגי ,מנטאלי וכמובן גם רוחני  -יצור מומר/מהונדס גנטית .ולמעשה
– תוצר מלאכותי שהוא בבעלות היצרן ,אשר גם זכאי לרשום עליו פטנט ,משום שהוא זה שחולל בו
את ההמרה/ההינדוס מאדם ל - Transhuman -אנוש-מהונדס-גנטית.

***************
המשך התרגום המלא של דו"ח המוות של החיסונים
מה שהוא (קלאוס שוואב) אומר כאן זה שיש להעצים את בני האדם ושאין להפוך אותם לרובוטים.
אבל ,בסופו של דבר הוא גוזר את המסקנה אודות מה שמתוכנן לקרות בסופו של דבר" :להרים את
האנושות לתודעה חדשה וקיבוצית "...מה פירושה של אמירה זאת? פירושה בדיוק מה שהיא
אומרת :כל אדם יחשוב וירגיש בדיוק כמו חברו .כל האנשים יחשבו וירגישו בדיוק באותו אופן.
כולנו נחלוק תודעה אחת משותפת ,תודעה קולקטיבית( .משמע ,לא עוד תהיה לכל אחד מאתנו תודעה
אישית משלו ,ה.א .).המשמעות המעשית של דבר זה היא התערבות כוללת במוחות של כלל האנושות
ומניפולציה כלל-עולמית של המוח והתודעה האנושית .כל נשמה על פני כדור-הארץ תהיה כפופה
לנרטיב שאותו יכתיבו מנהיגי הסדר העולמי החדש ,או במלים הערמומיות של שוואב" :האנושות
תחלוק תודעה קולקטיבית חדשה".
לא עוד יהיה על גוגל ,פייסבוק ,טוויטר לצנזר אף אחד ולהשתיק את קולו משום שהמהפכה
התעשייתית הרביעית תבטיח שכל האנושות "תתרומם אל אותה תבנית חשיבה" .זאת היא מטרת
העל של פושעים אלה .הצביעות של שוואב היא מחליאה ,שכן בתחילת דבריו הוא טוען כי זה
בדיוק מה שאסור שיקרה .תכנית זאת היא בפירוש הפיכת בני-האדם לרובוטים אשר אינם מסוגלים
עוד לחשוב באופן עצמאי ,אבל יכפו על כולם לחלוק תודעה אחת משותפת לכולם (כמו אצל חרקים,
ה.א.).

האג'נדה היא ברורה כשמש :האנושות חייבת לעבור תהליך דיגיטליזציה ולהיות כפופה לתבונה
מלאכותית ,אשר תכתיב/תשדר לכל אחד מה לחשוב וכיצד להרגיש .המפתח להישג זה הוא להזריק
לאנושות ננו-טכנולוגיה ,ההופכת כל אדם לאנטנה מהלכת שביכולתה לשדר ולקלוט אותות מסוגים
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שונים .האם ייתכן כי זאת הסיבה שבגללה הם מנסים לכפות אינספור זריקות אל גופם של בני
האדם? האם כפייה זו של זריקות נועדה להרחיב ולהגדיל בתוך גוף האנשים ללא הפסק את הנוכחות
של תחמוצת-גרפן וסוגים אחרים של ננוטכנולוגיה ,ובתוך כך להפוך את האנשים ליותר ויותר
סייבורגים ו ? Transhumans -אילו לא היה זה בדיוק מה שהפורום הכלכלי העולמי מקדם מזה
כמה עשורים; ואילו לא היה זה בדיוק מה שהם מסבירים ומגלים במאמרים האחרונים שלהם,
בספריהם ובסרטוני הווידאו שהם מפיקים ומפרסמים  -הייתי מתייחס אל תרחיש זה כאל תרחיש של
סרט גרוע .אבל זה לא סרט .זאת בדיוק המציאות שפסיכופתים מטורפים אלה מבשלים במוחותיהם
החולניים בתור העתיד של האנושות.

**************
שליטה מוחלטת
לאחר הסתרת האג'נדה שלהם מזה כמה עשורים ,ותוך הדבקת תווית של "תיאוריית
קונספירציה" נלעגת לכל חשיפה בעניין זה ,כעת מגיחים הגלובליסטים אל האור עם הרעיונות
החולניים שלהם :מערכת  5-Gתחדיר מחשבות ורגשות לתודעה של כל אחד מאתנו .קלאוס שוואב
מסביר את החלום שלו לגבי האנושות ,שהכול יחלקו את אותה התודעה ממש (שהם כמובן יתכנתו אותה
בעבורנו) .המפתח להשגת מציאות זאת היא השתלת/החדרת ננו-וטכנולוגיה מסוג תחמוצת גרפן אל
תוך הגוף האנושי ,משום שחומר זה מתנייע ביעילות אל תוך המוח ואז – מתוך המוח האנושי –
ביכולתו לשדר ולקלוט סיגנלים  -אותות ,תדרים  -של  . 5-Gהאם ז א ת הסיבה מדוע "חיסונים"
אלה נכפים על כל האנושות ,ומדוע הם מכילים בכמות המסיבית ביותר דווקא את החומר המיוחד
הזה ,תחמוצת גרפן? בדיוק החומר המשמש למניפולציה של המוח ,ושפועל בצורה המיטבית יחד
עם  11( ?5-Gמקורות/מראי-מקום).

**************
אנושות ,התעוררי והקיצי ! ! !
אם לא נדבר ואם לא נתנגד עכשיו – נהיה דוממים לנצח !
אנו ניצבים כעת בפני משהו כה זדוני ,כה מרושע ,כה אפל (וכה חובק-עולם ,ה.א ).שאיש
מאתנו אינו רשאי עוד לעמוד מנגד בתור צופה נייטרלי .עד כה בחרו רבים לשתוק,
מתוך פחד לאבד את משרותיהם ,את כספם ,את מעמדם ,את המוניטין שלהם ,או את
חבריהם .אבל ,עלינו להבין כי אם לא נדבר ולא נ ק ו ם ע כ ש י ו – אנו נאבד הרבה
יתר מאשר משרות ,הון או חברים .אנו נאבד את ע צ ם ה א נ ו ש י ו ת שלנו ונהפוך
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עבדים מתוכנתי-תודעה ( ,)Programmed Slavesמשוללי יכולת לחשוב או להרגיש
זהות אישית.

מה ביכולתנו לעשות?
כל אחד מאתנו יכול לעשות מ ש ה ו .למשל :כל אחד יכול להביא לידיעת חבריו את תוכן הדו"ח
הזה ולשכפל ממנו עותקים רבים ככל האפשר ולהפיצם בקרב אוכפי-החוק (שוטרים ,קציני-
משטרה ,סגל-משטרה) שהם מכירים ,בקרב מנהלי בתי-ספר ,בקרב אנשי צוותים רפואיים ,חברים
ושכנים .כל אחד מאתנו יכול לשלוח עותק  PDFזה לבית-דפוס ולהכין ממנו אלפי עותקים ,שאותם
יכול להפיץ כל אחד בקהילתו .כל אחד מאתנו יכול לשלוח עותק כזה בתור "מצורף" באימייל לכל
אנשי הקשר שלו ובעיקר לאנשים בעמדות-מפתח שיש לו גישה אליהם.
הכוח העיקרי של הרשת הנפשעת הוא חוסר-הידיעה (הבורות ,ה.א ).של האוכלוסייה .הרוב המכריע
של הצוותים הרפואיים אינם יודעים כלל עם מה בדיוק הם משתפים פעולה .כל מה שהם רואים לנגד
עיניהם הוא הנחיה מגבוה ,תוספת-כסף בחשבון-הבנק – והם משתפים פעולה .אני מאמין שרבים
מהם היו מפסיקים לשמש בובות בידי הפושעים הללו ,ברגע שיקראו דו"ח זה וברגע שיבינו מה
מאיים על האנושות .הדבר תופש גם לגבי שוטרים ואוכפי-חוק .בקליפורניה ,למשל ,כ 30%-מאנשי
המ שטרה מסרבים ללחץ הזה של אכיפת חיסונים ,משום שנודע להם אודות הסכנות של זריקות אלה
לעצם חייהם .בכל רחבי העולם צומחת תנועה ההולכת וגדלה בשם "משטרה למען חירות" .כל אחד
מאתנו יכול לדווח לעוד ועוד שוטרים ,קציני-משטרה ,בכירים וכיוב' ולפקוח את עיניהם .ברגע
שהם יזהו מי מנצל אותם לרעה לשירות מטרות העריצות שלהם ,ביכולתם לבחור שלא לשמש עוד
"הכלבים" שאותם משסים הפוליטיקאים הפושעים כדי "לנשוך" אזרחים תמימים וישרי-דרך.

עלינו להתקומם ולעשות כל מה שביכולתנו .עלינו להפיץ את האמת לטווח
הכי גדול שביכולתנו .נכון ,הדבר דורש מאמץ.
אנא מכם אל תשבו בחיבוק-ידיים תוך שאתם מתלוננים על המצב .אלא קומו לפעול!

דו"ח זה הוכן במאמץ גדול ,כדי שישמש כלי לעורר את העולם .אנא מכם,
השתמשו בו!
מידע נוסף אודות הסדר העולמי החדש ,אודות התכנית להפוך את האנושות לסייבורגים חסרי-דעת
ומידע אודות מי עומד מאחורי כל התכנית הזדונית ,וכן מידע אודות המתרחש ברחבי העולם כדי
לעצור תכנית שטנית זאת – אפשר למצוא באתר . StopWorldControl.com

סוף הדו"ח של ד"ר ולדימיר זלנקו ושל עמיתו ד"ר דיוויד סורנסן.
תרגמה מאנגלית לעברית ,הדסה ארבל ,ירושלים ,עיה"ק ,תובב"א
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דבר המתרגמת.
כמי שהשקיעה מאמץ התנדבותי ניכר בתרגום הדו"ח החשוב ,המפורט ,המקצועי ורב-ההיקף הזה,
לוקחת לעצמה המתרגמת את הזכות לומר אי-אילו דברים שגם לה יש לומר בנושאים הנדונים
בדו"ח.

נספח לציבור היהודי בארץ ישראל וברחבי העולם
נספח לתרגום העברי של דו"ח המוות של ד"ר זלנקו ועמיתו ד"ר סורנסן.
מבוא שתכניו ידועים לכל :תקציר תולדות ה"המגפה" במדינת-ישראל
אכן ,כל – או רוב – מאפייני התרמית הגלובלית הידועה בשם "מגפת הקורונה" – כפי שמתאר
אותה ד"ר זלנקו בארה"ב – אופייניים גם למציאות המקבילה במדינת-ישראל.
משמע ,הן תופעת ההסתרה וההשתקה של נתוני המגפה ,הן נתוני התחלואה האמתיים ,הן נתוני
התמותה האמתיים ,הן נתוני תופעות-הלוואי והיקפם – כל אלה מוסתרים מהציבור בידי ממשלת-
ישראל ,בידי משרד-הבריאות ובפי אמצעי-התקשורת הממוסדים .ולא עוד אלא שמשרד-הבריאות
וממשלת-ישראל הכריזו קבל עם ועדה – כבר בתחילת "המגפה" – כי כל המידע הרשמי אודות
ה"קורונה" :פרוטוקולים מדיוני "קבינט הקורונה" ,אופני ושיקולי קבלת ההחלטות ,נתוני-תחלואה,
נתוני מקרי-מוות ,נתוני תופעות-לוואי וכו' ובכלל זה פרטי ההסכם עם חברת "פייזר" יצרנית
החיסונים"  -כל המידע הזה ,מוסתר בחיסיון לשלושים שנה .אפילו נתון זה בלבד – כבר נודף
ממנו ריח של פעולה בלתי-חוקית או בכל מקרה ,בלתי ראויה מוסרית.
לכן ,התקשורת האמתית – מאז תחילת "המגפה" – זורמת ברשתות החברתיות וברשת הווטסאפ.
באמצעותם נודע לציבור אודות הזוועות של המגפה המבוימת בכל מובניה :כיצד זייפו כבר
מלכתחילה את נתוני התחלואה באמצעות שימוש בבדיקה כוזבת מסוג  ,PCRשממציאּה הודה
לגביה במו פיו באמצעי-התקשורת כי היא לא נועדה ואיננה מתאימה כלל לזהות זיהום נגיפי מכל
סוג שהוא .באמצעות הרשתות החברתיות נודע לציבור גם כיצד – תמורת תשלום מטעם ארגון
הבריאות העולמי  -זייפו בתי-חולים ורופאיהם את מסמכי הפטירה של אלפי  -אולי אפילו רבבות -
חולים שמתו מסיבות שונות ורשמו על תעודת הפטירה" :סיבת המוות ,"Covid-19 :כדי לנפח את
ממדי המגפה על-מנת להטיל פחד ואימה על הציבור .ולאיזו מטרה? כדי שבבוא הזמן – בהגיע
ארצה מה שמכונה "החיסונים"  -ייאות לקבל את זריקות-הרעל שמטרתן הסופית הייתה – כך
הסתבר  -המתה או אף יותר גרוע מזה :המרה הדרגתית שלנו מבעלי ד.נ.א אנושי למשהו אחר,
לתוצר שעבר המרה גנטית ואיננו עוד אנושי.
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עוד נודע לציבור באמצעות הרשתות החברתיות כיצד אשפזו חולים אשר אפשר היה לשחרר תוך
כמה ימים באמצעות טיפול קל ונכון ,ובמקום זאת חיברו אותם למכונות הנשמה והמיתו אותם במזיד.
שוב ,כדי לנפח את מספר המתים ולרשום בתעודות הפטירה שלהם "סיבת הפטירה" ,קורונה.
כמו-כן ,חלק ניכר מהציבור בארצנו כבר מבין כי הסגרים ,הבידוד החברתי ,וההגבלות הדרקוניות
נועדו לא כדי להגן עלינו ,אלא כדי להפוך את חיינו לגיהינום ,באופן שכאשר יגיעו הזריקות אפשר
יהיה לפתות אותנו בהבטחת הסרק "שאם נתחסן" נוכל לחזור לחיי החירות (היחסית) שאנו מכנים
"לחזור לשגרה" .ואכן ,מתוך כמיהה זאת ,הלכו רבבות ומאות אלפים ,ולמעשה ,מיליונים מבני עמנו
– וקיבלו את הזריקה הראשונה והשנייה אל גופם .אבל ההבטחות הכוזבות לא קוימו .כי מלכתחילה
לא הייתה שום כוונה לקיימן .עלינו להבין :המטרות האמתיות של השלטון בעת הזאת הן אחרות
לגמרי ממה שאנו משערים וממה שהם מצהירים עליהן ,או ממה שאמורות להיות כוונות של
שלטון :לשרת את אזרחיו ,שהעניקו לו בבחירות את הגיבוי ואת הזכות לשלוט בהם.
מה שעוד משותף למה שמתחולל אצלנו ולמה שמתאר ד"ר זלנקו בארה"ב הוא ההיקף המופקר
והנפשע של הסתרת נתוני האמת בדבר מקרי-המוות וכן ההיקף המבהיל של תופעות-הלוואי .למשל,
בתחילת חודש אוקטובר  21פרסם משרד-הבריאות במדינת-ישראל בדף הפייסבוק שלו רשימת
תופעות-לוואי של זריקות המוות הללו ,בתור פעולה של מה שמכונה בשפה הצבאית ובשפה
הביורוקרטית העממית בראשי תיבות" :כסת"ח" .שפירושו בשפה עדינה – להעניק "כיסוי" ארגוני
למקרה שיואשמו בנזקים או במקרי-מוות .למרבה הפתעתו של משרד-הבריאות זרמו לאותו דף
פייסבוק – תוך שעות ספורות – למעלה מעשרים אלף (יש אומרים כ )30,000-דיווחים מכל רחבי
הארץ אודות תופעות-לוואי ואודות מקרי-מוות בעקבות הזריקה .מה עשה משרד הבריאות? פשוט,
מחק את כל העדויות .כמה שעות לאחר שכל כמות המידע הזאת הצטברה בדף – היא פשוט גם
נעלמה מן הדף .כמסתבר שאנו חברים של האמריקאים גם בשחיתות וגם בתעלולי הרמייה וגניבת-
הדעת נגד הציבור התמים.
על-פי האומדן הכללי של ד"ר זלנקו ושל עמיתו ד"ר סורנסן ,כפי שמצוין בדו"ח שלפנינו ,מקרי
המוות כתוצאה מזריקות-המוות הללו מסתכמים לכ-עשרות אלפים (הערכתם :כ )48,000-בעוד
תופעות-הלוואי מזריקות הרעל האלה מסתכמות לכדי למעלה משלוש מאות וחמישים אלפי מקרים
של תופעות-לוואי כגון :שיתוק-כללי ,שיתוק-הפנים ופגיעה ביכולת הדיבור והאכילה ,עיוורון,
חירשות ,דום-לב ,שבץ-מוח ,שבץ-לב ,עקרות (גברים) ,דימומים בלתי-פוסקים אצל נשים ,עוויתות
בלתי-פוסקות ,חולשה בלתי-פוסקת וזה רק חלק קטן מהרשימה .וכמובן – מוות.
אלא מה? הקב"ה ברא את האמת עם חוקיות משלה – והיא הנטייה שלה לצוף ולהתגלות .ואת
הסיפור האמתי מספרים כרגע בתי-הקברות ,אשר מיום שהתחילה "המגפה" – אומר הרב שלום
בראל כי "בבאר שבע (למשל) גדל בית הקברות בהיקף של עיר שלמה רבת-קומות" מאז תחילת
ה"המגפה" .אם כן – בתי-הקברות הם שיספרו את האמת על היקף התמותה היזומה והמתוכננת,
ואולי – רק אולי  -הם כנראה שישמשו ,בסופו של דבר ,עדי-התביעה של תלייננו ,בבוא זמנם לעמוד
למשפט העם.

31

מה מיוחד אצל העם היהודי – בהשוואה לשאר העולם  -בהקשר "המגפה"
ובעניין זריקות "החיסון ?
מאפיין ייחודי זה תופס בעיקר לגבי הציבור שומר התורה והמצוות באופן כללי ,ובקרב הציבור
החרדי – בפרט .במה מדובר? בכך שציבור זה אינו מחשיב בתור סמכות את מה שנמסר באמצעי-
התקשורת ,אלא מעניק את אמונו חסר הגבולות לרבניו ,בעיקר למי שנחשבים לגדולי הדור .ציבור
זה מציית לדברי רבניו באופן חסר-סייגים ,בתום-לב ,ומבלי לערער .וזאת מפני הדבקות בתורה
שציוותה שנעשה "כאשר יורוך מוריך".

הערת המחברת :מידע לידיעת הקוראים  -ושימו לב לקשר עם מה שמתחולל כעת!
עקירת תושבי גוש קטיף בשנת  ,2005הייתה מקרה המבחן ( (Case-Studyלבדוק
מה תהייה תגובת עמנו כאשר יתנכלו לחייו ,לאחר הבדיקה כיצד הגיב כאשר לקחו
ממרחב-המחיה שלו חלקת נרחבת של ארץ-מולדתו – גוש קטיף.
הכוחות הפוליטיים הזרים המפעילים מאז ה"מגפה" את ממשלותינו הכינו היטב את שעורי-הבית
שלהם .בשנת  ,2005הם הכתיבו מאחורי הקלעים לרה"מ דאז לעקור את גוש קטיף על תושביו
ולמסור אותו – ללא כל תמורה – לממשל חמאס בעזה .ההסבר שנמסר לתושבים ולעם שלנו להצדקת
המהלך הנפשע וחסר ההיגיון הביטחוני" :כדי שיהיה סוף סוף שקט באזור הזה" .את המניע
להסכמת רה"מ למהלך הנפשע אין כרגע המקום לפרט .כזכור ,בקרב תושבי גוש קטיף היו מאות אם
לא יותר בנים לוחמים שהיו מוכנים להתנגד בכוח ל 20,000-החיילים ,כוחות מג"ב ושוטרים ששלח
רה"מ לאזור כדי לפנות את תושבי הגוש מבתיהם" ,ברגישות אבל בנחישות" ,כזכור .אבל רבני
הגוש היו מאוחדים באותה עמדה :אסור בשום פנים ואופן שתתפתח מלחמת אחים .ותושבי הגוש
נכנעו לפסיקה הזאת והתפנו מבתיהם ללא אלימות .אמנם חלקם הפעילו התנגדות סבילה וסירבו
לצאת מבתיהם ,כך שאנשי הצבא והביטחון נאלצו לגרור אותם ,אבל לא היו פציעות חמורות ולא
מקרי ירי .ובכן ,באותה הזדמנות למדה כנופיית "הממשלה הסודית" המפעילה כרגע את כל ראשי
הממשלות בעולם ,בדיוק את מה שהיא רצתה לדעת – שאצל היהודים שומרי המצוות – מי שקובע
זה הרבנים .ולכנופיה הנפשעת הזאת יש עיקרון ברזל" :אם ברצונך לשלוט בעם או בציבור

כלשהו – תשתלט על הראש שלו .ואז כל העם/הציבור הזה – הוא ממילא מסור
בידיך .בשליטתך".
ומאחר שכנופיית הממשלה הסודית שמאחורי הקלעים היא גם זו שמעלה ומפילה ראשי-ממשלה,
מרוממת ומכשילה מפלגות ו/או בכירים בכל המערכות – שאליהן הסתננו סוכניה מזה עשרות בשנים
– לא מן הנמנע כי כבר לפני כמה וכמה שנים מינו את השר ליצמן – יהודי חרדי מחסידות גור –
לתפקיד סגן-שר הבריאות ולאחר מכן לשר-הבריאות ממש ,באופן שכאשר הוכרזה המגפה המבוימת
(כמה ימים לאחר פורים תשפ"א) – הוא אכן שימש שר-הבריאות במדינתנו ,כדי שבזכות היתרון
של גישתו אל הציבור החרדי ,הוא יפעל בבוא הזמן על-פי ההנחיות שתבאנה מגבוה ,והן אכן באו
מ"ארגון הבריאות העולמי" שהכתיב למשרד הבריאות את כל המהלכים הנפשעים .וזאת יש לדעת,
ש"ארגון הבריאות העולמי" איננו גוף ממשלתי ,אלא גוף פרטי המשמש זרוע של הממשלה

32

העולמית הסודית .גוף זה ממומן בידי גורמים פרטיים אשר העיקרי שבהם הוא ביל גייטס ימ"ש,
הגורם המרכזי בעולם הפועל לקידום "דילול אוכלוסיית העולם" ב( - 90%כלומר בהשמדת אי-אילו
מיליארדי אנשים ,ברחבי העולם עד להישארות חצי מיליארד אנשים בעולם ,שזה המספר הרצוי לממשלה הסודית)
במסגרת אחד מסעיפי התוכנית הגלובאלית של כנופיה עלומת-זהות זאת (בינתיים) :דילול אוכלוסיית

העולם ,לצורך "הגנה על כדור-הארץ מפני צריכת-היתר של משאבי הכוכב על ידי יותר מדי
אנשים החיים בעולם" (לטעמם).
ולכן ,ימים ספורים לאחר שהחל מבצע החיסונים – ולאחר שהמוני הציבור ה"חופשי" מיהרו
והזדרזו "להתחסן" בגלל ההבטחה של רה"מ בנימין נתניהו ש"רק החיסונים יחזירו אותנו
לשגרה" ,כלומר לנסיעות לחו"ל ,לבילויים ,לבתי-הקפה ,למסעדות ,לטיולים ,ולכל מה שנהוג היה
לכנות "השגרה"  -הרי שהסיפור לגבי הציבור החרדי היה שונה .ציבור זה המתין לפסיקת רבניו.
ולכן כבר בימים הראשונים של מבצע "החיסונים" הראשון הודיעו אמצעי-התקשורת בריש-גלי כי
משרד-הבריאות שולח נציגים מטעמו אל גדולי הרבנים של הציבור החרדי כדי לשכנע אותם
להשפיע על הציבור החרדי ללכת ו"ולהתחסן" .ואכן ,לאחר כשבוע או אולי פחות יצאה מטעם הרב
קנייבסקי ,הנחשב גדול-הדור בעיני ציבור חרדי גדול ,פסיקה כי "יש להתחסן" .לאחר זמן לא רב
יצאה פסיקה דומה מטעם רבנים אחרים ,שמם איננו משנה כרגע .אבל השורה התחתונה היא
שרבבות ואף מאות אלפים מקרב הציבור החרדי הלכו "להתחסן" וקיבלו את ה"חיסון" הראשון
והשני בהשפעת ומתוקף פסיקת הרבנים ההם.
למתרגמת אין מושג וחצי מושג באילו דרכים ,באיזה סוג מידע ובאילו שיטות שכנעו עסקני משרד-
הבריאות את הרבנים ההם שישפיעו על הציבור החרדי "להתחסן" .מכל מקום ,מה שבטוח הוא כי,
כיום ,פחות משנה לאחר מבצע "החיסונים" הלאומי ,אי-אפשר עוד להסתיר את היקף החורבן,
המוות והפגיעות האיומות בגוף ובנפש ,ואת העובדה שאנו – העם היהודי בארץ ובעולם – כמו גם
יתר אוכלוסיית העולם ,הננו נתונים בעת הזאת לא רק ל"ניסוי רפואי" כפוי – אלא להשמדת עם
ולהשמדת האנושות .כעת זה כבר ברור כי מדובר בשואה .ומונח זה איננו הגזמה על-פי שום קנה-
מידה .אמנם מחנה-הריכוז הוא כעת מוסווה בצורת מדינה ,והמשמידים אינם חיילים גרמניים
המכוונים אלינו רובים ,ולא קלגסי ס.ס .המדבירים אותנו בתאי-גזים ,אלא רופאים ואחיות .וכלי
הרצח וההשמדה אינם כלי-נשק יורי-אש ,אלא מזרקים מצוידים בזריקות-מוות .אבל השואה היא
שואה.

להמחשה:
דוגמה אחת בלבד ,לגבי שלב החיסונים לבני נוער בגיל – 14-16בקיץ .2021
הרב מנחם אדרי שליט"א .סרטון וידאו מתאריך  ,17/10/21יוטיוב.
אומר הרב מנחם אדרי הי"ו ,בסערת רגשות עמוקה מאד .על סף בכי.
"  FDAוהרופאים חותמים שזה הסכנה הכי גדולה שיש .אי-אפשר לתאר את (הסכנה שיש לגבי)

החיסון לילד בן  ,14בן  !15זה לרצוח אותו! זה לרצוח אותו ,אחים יקרים! ואמר לי אותו בעל הבית
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שהייתי אצלו בבית ,השם יעיד עליי! בורא עולם יעיד עליי ,מנחם בן זהבה ,מה שאני אומר לכם!
הוא אמר לי' :הרב! אני רואה ילדים נופלים! נופלים ,הרב! כמו  K-300שאתה זורק שמה על
ג'וקים!' אמר לי  -הנה ,יש לי פה אנשים עדים שהיו אתי בשיעור – 'הוא (הילד המוזרק) מקבל 'זֶץ'
(מכת-פתע ,באידיש ,ה.א ).ישר ללב ונופל! ישר ללב! נופל!' (מישהו מהקהל מעיר' :ואז מגיעים
אלה עם האלונקה ומעלימים אותו').
הרב מנחם אדרי :כן! ואז באים אלה עם האלונקה ומעלימים אותו! אני אומר לו' :למה אתה לא
מצלם?' מה הוא עונה לי? 'יסגרו לי את הקיוסק!'
הרב מנחם אדרי :יא עד-מדינה! יא סמוי! יסגרו לך את הקיוסק?!! אינשאללה! יסגרו לך עשר
קיוסקים! ילדים נרצחים ,אתה רואה בעיניים! יסגרו לי את הקיוסק?!! ויש רבנים ,מה לעשות ,השם
יעזור ,מפחדים על הישיבה שלהם שלא יסגרו להם את הישיבה .אתם יודעים כמה לחצו עליי? כמה
טלפונים אני מקבל? 'הרב ,אתה מחוק! מחוק!' אני עונה לו' :השם ימחוק אותך ,בעזרת השם .אל
תדאג!' אני עם האמת עד הסוף .כי אם אתה שקרן – לך עם זה לכף הקלע! לא יעזור לך כלום! כל
הפסקים שלך לא יעזרו לך!
כמה מתקשרים אלי' :תחזור בך! נסגור לך אתה הישיבה!' אמרתי לו' :אינשאללה! הישיבה שלי
תיסגר אבל האמת שלי תצא לאור! ואני לא אציל רק  40-50תלמידים! אני אציל את כ ל עם
ישראל! אינשאללה! אני לא מפחד מכלום! לא מפחד מאף אחד!".

*************

חלק אחרון לסיכום ,סגירת מעגל:
ושוב אל ד"ר ולדימיר זלנקו ,אחת הנשמות החשובות ביותר בעולמנו כיום ,לדעת המתרגמת:
סרטון שעלה לרשת בתאריך  ,31.10.21מטעם תחנת השידור האמריקנית  Infowars.TVשל אלכס
ג'ונס ,אחד מוותיקו החוקרים של סוגיית הסדר העולמי החדש ,כבר מאז שנות השמונים של המאה
הקודמת ואולי אף לפני כן .אל אולפן המערכת של תחנת -שידור זאת הגיעה הצהרה כתובה בידי
ד"ר זלנקו .אחד מקרייני התחנה מקריא את ההצהרה באוזני הצופים ברחבי העולם.
הקריין ,לפני שהוא מתחיל להקריא את הצהרתו של ד"ר זלנקו:

קריין :ד"ר זלנקו .זאב זלנקו .פשוט "וואוו!" זה מה שהייתי אומר להצהרה החזקה
הזאת! והרי היא לפניכם בשלמותה מאת ד"ר זאב זלנקו:
"אני קונספירטור מציאותי .התאגידים "ואנגארד" ( )Vanguardו"בלק-רוק" (Black-
 )Rockהם בעלי מניות בכל ענפי התעשייה ,הבנקאות ,האקדמיה והפוליטיקה.
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"ואנגארד" ו"בלק-רוק" משקיעים האחד בשני באמצעות משהו הנקרא "בעלות
מעגלית" .לפיכך ,קחו בחשבון את "ואנגארד" ואת "בלק רוק" כמונופול אחד ויחיד –

המחזיק בידיו ה כ ל .
עם גילוי נאות ,תגלו שבעלי המניות העיקריים של המונופול הזה (כלומר ,הבעלים האמתיים

שמאחורי הקלעים ,ה.א ).הם :משפחת רוטשילד ,משפחת דו-פונט ,משפחת רוקפלר,
משפחת קרנגי ,משפחת אורסיני ומשפחת המלוכה הבריטית .הם משתמשים
בקרנות הבאות כדי להתסיס אנדרלמוסיה (כאוס ,בלשון המסמך ,ה.א ).ברחבי העולם :קרן ביל
ומלינדה גייטס ,קרן "החברה הפתוחה" של ג'ורג' סורוס ,קרן קלינטון.
קרנות אלה הן האמצעי לערעור היציבות הגיאופוליטית ,כי כאוס (אנדרלמוסיה) הוא טוב
לעסקים ולצבירת כוח.

רק כוח בעל השראה אלוקית יוכל להתגבר על ה"גליית" הזה.
הקריין( :מעיר הערה משלו תוך כדי הקראת ההצהרה)" :בן-אדם! זאת אולי ההצהרה רבת-
העוצמה ביותר בכל העניין הזה! אני ממשיך לקרוא":
"העולם שלנו ייגאל רק באמצעות מעשים של טוב-לב ושל חסד .אנו זקוקים לתודעה
קולקטיבית אלוקית בכדי להיות ראויים ולזכות בהתערבות אלוקית .אני מאד אופטימי
בקשר לאירוע גאולה הקרב ובא ,אשר ישיב את האיזון לעולמנו החשוך.
הבעלים של המונופול "בלק-רוק" ו"ואנגארד" הם התגלמות וביטוי של הנחש הקדמוני,
ה-ש-ט-ן( .למעשה) הבעלים של כוכב-הלכת הזה הם ההתגלמות של ה-ש-ט-ן.

וזאת הסיבה מדוע אנו זקוקים נואשות להתערבות אלוקית.
הדקו את חגורות-הבטיחות שלכם והפיקו הנאה מן המסע (Fasten your safety belts -
.(and enjoy the ride

ד"ר ולדימיר-זאב זלנקו
Vladimir-Zeev Zelenko, MD

עד כאן – הצהרתו של ד"ר זאב (ולדימיר) זלנקו הי"ו ,כפי שהוקראה כלשונה בפי קריין של תחנת
השידור  InfoWars.TVמארה"ב.
הערות של הקריין ,לאחר הקראת המסמך של ד"ר זאב זלנקו: :

"וואוו! 'בעלי כוכב-הלכת הזה הם התגלמות ה-ש-ט-ן '.וזאת הסיבה שאנו זקוקים
נואשות להתערבות אלוקית ,כדי לגבור על הרוע הזה( .אכן) לא נוכל לעשות זאת
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בכוחות עצמנו  .אבל ,ביכולתנו למלא תפקיד חשוב בכך שנהיה הטובים ביותר שיש
ביכולתנו להיות ,על-ידי שנהיה אנשים טובים ,על-ידי שנבקש מהאל הדרכה
וחוכמה ובאמצעות תחנונים למחילה ולגאולה".
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