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Krótko odnośnie mojej osoby:
Jestem współpracownikiem małej organizacji międzynarodowej antikorruption.ch (Zrzeszenie działające przeciw
korupcji). Moja żona i moje dwie córki mają podwójne obywatelstwo, Polsko – Szwajcarskie i mieszkają na
Śląsku. Starsza córka chodzi tam do szkoły a młodsza do przedszkola. Ja jestem Szwajcarem.
Dlaczego powiadomienie o dokonaniu przestępstwa:
Niniejsze powiadomienie o dokonaniu przestępstwa jest koncepcją ruchu obywatelskiego klein-klein w Niemczech
i tam zostanie złożone, http://klein-klein-media.de oraz http://staatsbuerger-online.de . Ruch obywatelski
udowodnił w ostatnich 14 latach, że w planowaniu pandemii grypy i szczepieniach chodzi o przestępstwo
skierowane wbrew lepszej wiedzy. Istnieje zatem pilna potrzeba działania mającego na celu zapobiec tego typu
przestępczym działaniom. Okazało się, że takie kryminalne zdarzenia są ukrywane przez wymiar sprawiedliwości,
a ci obywatele, którzy wskazują na niniejsze zaniedbania są prawnie ścigani.
Antikorruption.ch zgromadziła od końca 2007 roku masowe powiadomienia o przestępstwie przeciwko osobom
planującym pandemię grypy, a w bieżącym roku złożyła je w Szwajcarskiej Prokuraturze Federalnej. Aktualnie
złożono już ponad 400 doniesień o przestępstwie przeciwko kłamcom propagującym istnienie wirusów i pandemii
grypy. Niestety zaznacza się, iż również szwajcarski wymiar sprawiedliwości kryje przestępstwa odnośnie
pandemii.
Do tychże generalnych doniesień o przestępstwie przeciwko wszystkim uwikłanym w ten plan, produkcję i
propagowanie szczepionek i lekarstw zawierających niebezpieczne substancje, takich jak Tamiflu (Oseltamivir) i
Zanamivir (Relenza) Antikorruption.ch dopasowała właśnie do warunków szwajcarskich tekst zawiadomienia o
przestępstwie skierowanym przeciwko odpowiedzialnym naukowcom. Poza tym daliśmy je także do
przetłumaczenia na język polski i dopasowaliśmy je do polskich warunków.
Niniejsze doniesienie o przestępstwie określa bowiem konkretnie:
Podejmuje się środki na temat rozpowszechniania się pandemii grypy, takie jak propaganda strachu przed
rzekomym zaraźliwym wirusem, propagandę zakupu lekarstw przeciwko wirusom influency takich jak Tamiflu,
Relenza oraz szczepionek przeciwko grypie oraz szeroko zakrojoną propagandę, zamykania szkół, kwarantanny,
zamykania granic z poważnymi skutkami mającymi poważny wpływ na gospodarkę.
Nie podlegającym dyskusji faktem jest to, co potwierdziły ankiety przeprowadzone przez obywateli niemieckiego
obszaru językowego w ostatnich 14 latach, a które dowodzą, iż nie może zostać przedłożony absolutnie żaden
dokument na istnienie rzekomych wirusów powodujących choroby, który pozwoliłby się udowodnić i
sprawdzić naukowo, tzn. że żaden z rzekomo istniejących wirusów wywołujących choroby nie został
oczyszczony, odizolowany z obcych części składowych i scharakteryzowany biochemicznie.
Wynika z tego siłą rzeczy, że nie może być lekarstw i szczepionek przeciwko rzekomemu wirusowi,
którego przedtem nigdy w sposób specyficzny nie scharakteryzowano. Sekwencje wynalezione za pomocą
metody PCR takie jak A/H1N1 przedstawiają zatem tylko sekwencje materiału własnej komórki, np. sekwencje
resztek wymarłych komórek, gdyż nie dokonano przecież nigdy przedtem porównania z wcześniej całkowicie
odizolowanym i biochemicznie scharakteryzowanym wirusem.
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Tego muszą być świadomi wszyscy uwikłani w to naukowcy placówek oświaty zdrowotnej, sanitarnej,
instytucji wirusologicznych i centr zajmujących się informacjami na temat influency. Poprzez przemilczanie
tematu tego podstawowego naukowego manka oraz oszustwo względem ogółu społeczeństwa i odpowiedzialnych
polityków przyczyniają się do tego, że odpowiedzialni politycy i ministrowie wprowadzani w błąd, stoją pod presją,
podejmują decyzje, mające fatalne i katastrofalne skutki względem społeczeństwa. Ponieważ jedno jest pewne:
lekarstwa antywirusowe takie jak Tamiflu i Relenza hamują istotne do życia proces oddychania komórek z tym
samym szkodliwym i nierzadko śmiertelnym oddziaływaniem, które, żeby odwrócić uwagę, przypisywane zostaje
rzekomemu wirusowi.
Natomiast szczepionki wykazują działanie, które w znacznym stopniu uszkadzają ciało i tym bardziej bo zawierają
cząsteczki Nano które wzmacniają ich działanie i prowadzą do większego spustoszenia w ciele (tzw. reakcja
antyciał).
Przed ogółem społeczeństwa, urzędnikami i politykami symuluje się sprawdzenie rzekomych wirusów, które
rzekomo rzeczywiście w sposób empiryczny zostałyby udowodnione. To zaś jest całkowitym wprowadzeniem w
błąd, które w skutku prowadzi do tego, że ludzie są zmuszani lub zostaje wymuszane na nich, żeby przez
zażywanie niebezpiecznych lekarstw nabywali się nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu, które często mają
skutek śmiertelny.
I właśnie tutaj oczekuje się od naukowców w służbach oświaty zdrowotnej i innych instytucjach czy fakultetach
(Uniwersytety), żeby nie zachowywali milczenia lecz przekazywali społeczeństwu prawdę, by zapobiec
przestępstwu.
Konkretna sytuacja: W niektórych polskich szkołach, również w szkole, do której uczęszcza moja córka, wiszą i
wisiały informacje instytutu sanitarno-epidemiologicznego w Katowicach (WSSE)1 na temat tzw. świńskiej grypy
A/H1N1 oraz Główny Inspektorat Sanitarny2 w Warszawie, gdzie w szczery sposób oficjalnie podany został
amerykański instytut CDC jako źródło informacji. W innych krajach przemilcza się źródła pochodzenia informacji.
Ale to prawda, że wszystkie twierdzenie o rzekomym istnieniu wirusów mają swoje źródło w CDC, które faktycznie
i fachowo jest zależne od Ministerstwa Obrony - Pentagonu.
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http://www.psse.bytom.pl/komunikaty/s_grypa/ulotka.pdf
http://www.porozumienielodzkie.plrozne/informacje o grypie.pdf

Żadne państwo nie powinno, kierując się ślepym zaufaniem, przyjmować posłusznie tych niesprawdzonych
twierdzeń. CDC dostarcza jakieś zdjęcia, które ukazują cząsteczki Nano, które stosowane są również w
kosmetyce, gdzie twierdzi się, że chodzi w nich o zdjęcia EM z wirusa H1N1. Te zaś nie dostarczają absolutnie
żadnej dającej się sprawdzić dokumentacji na to, gdzie jest opisane, jak doszło do wykonania tych zdjęć i gdzie
biochemicznie scharakteryzowany został rzekomy wirus. Zdjęcia te nie mogą w żaden sposób być odbierane jako
dowód na istnienie wirusów. Ale właśnie na tych nie potwierdzonych empirycznie i niedbałych twierdzeniach CDC,
kierowanej do WHO, bazują wszystkie twierdzenia o wirusach podejmowaniu środków przeciwko pandemii. Jest to
albo niedbałość albo świadoma konspiracja. Na tym bazuje globalna propaganda pandemii WHO.
Każdy państwowy instytut wirusologiczny mógłby, sięgając po mikroskop elektronowy udowodnić
istnienie rzekomych wirusów i dla sprawdzenia opisać odpowiednio dające się sprawdzić dane w
publikacji, która zawierałaby informacje, w jaki sposób wirus zostaje odizolowany i oczyszczony z obcych
cząsteczek a potem biochemicznie scharakteryzowany, jeżeli rzeczywiście istnieje. (Wirusolog, dr St. Lanka
pokazał to i opublikował na nie chorobotwórczym wirusie.) Przy biochemicznej charakteryzacji musiałaby ta
sekwencja (H1N1) być wykrywalna. Oprócz tego musianoby wyraźnie pokazać, że sekwencja ta nie jest
jednocześnie częścią ludzkiej czy zwierzęcej DNS/RNS. Tylko tego typu działanie można określić jako empiryczne
i naukowe.
W ulotkach informacyjnych na temat tzw. świńskiej grypy A/H1N1 z CDC, które m.in. zawieszone są w polskich
szkołach zalecane jest zażywanie lekarstw typu Oseltamivir (Tamiflu) oraz Zanamivir (Relenza). Ostatnio nawet
kobiety ciężarne zaliczone zostały do grupy ryzyka i w związku z tym zalecone im zostały szczepienia przeciwko
pandemii, co jest szczególnie cyniczne, podstępne i narusza tym samym stosowaną dotychczas dbałość.
Doprowadzi to do większego wzrostu poronień oraz tragicznej śmierci dziecka i matki.
Pośrednie zalecenie, które wisi lub wisiało w polskich szkołach na polecenie urzędu ds. zdrowia oraz urzędu
sanitarnego w Katowicach, przyjmowane jest przez nas, w obliczu kłamstwa wirusowego – propagandy medialnej,
rozważań na temat zakupu szczepionek i jednocześnie brakujących dowodów na istnienie przypuszczanych
wirusów, jako zagrożenie przemocą i niebezpieczne zagrożenie naszej nienaruszalności, a także nienaruszalności
naszych dzieci i naszych współobywateli, w szczególności tak zwanych grup ryzyka.
Dlatego składam prewencyjnie zawiadomienie o przestępstwie.
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Codziennie musimy więcej dowiadywać się, jaka ogromna energia kryminalna zasila globalnie propagandę
pandemiczną.
………………
Zasłużenie chcielibyśmy jednak jednocześnie wyrazić pochwałę dla minister zdrowia Pani Ewy Kopacz oraz jej
zastępcy, którzy przypuszczalnie jako jedyne ministerstwo zdrowia w Europie w dniu 5.11.2009 publicznie
ostrzegali z naciskiem o niebezpieczeństwach, jakie wynikają ze strony szczepień oraz na wyjątkowo wątpliwe
warunki, jakie mogą zostać wynegocjowane przez firmy farmaceutyczne z państwami, włączając w to klauzulę o
dotrzymaniu tajemnicy odnośnie bezpośrednich uszkodzeń wynikających ze szczepień. Chcielibyśmy
podziękować za tymczasową rezygnację z zakupu spornych szczepionek pandemicznych dla obywateli Polski, w
obliczu braku dowodów skuteczności szczepień i stojących pod znakiem zapytania zawartości preparatów jak
również prawnej bezkarności firm farmaceutycznych w przypadku ewentualnych komplikacji po szczepieniach.
Przemówienie polskiej Minister Zdrowia z 5.11. stało się dzięki globalnemu zasięgowi (np. youtube.com) dostępne
dla wielu obywateli, którzy nie chcą być wystawieni jako króliki doświadczalne totalitarnym dążeniom,
przetłumaczone na wiele języków i traktowane jest jako pozytywny przykład tego, czego oczekują chcący żyć
obywatele od swojego ministerstwa zdrowia. Na całym świecie miliony ludzi protestują gwałtownie przeciwko owej
laboratoryjnej–kłamliwej-pandemii. Tylko w krajach niemieckojęzycznych są to setki tysięcy obywateli. W różnych
miejscach istnieje niebezpieczeństwo protestów i gwałtownej obrony przeciwko toksycznym atakom szczepień
przeprowadzanym przez skorumpowane rządy. Zauważy to natychmiast każdy, kto potrafi używać internetu jako
medium informacyjnego. Jest to jednak przemilczane przez większość mediów establishmentu, tak samo jak wiele
szczepień pandemicznych zakończonych zresztą śmiercią lub ciężkimi komplikacjami, które również przemilczane
są całkowicie przez istniejące media.
Rząd oraz ministerstwo zdrowia muszą pogodzić się z faktem, iż zarówno przemysł farmaceutyczny jak i
inne instytucje na świecie nie mogą przedłożyć publikacji dotyczących przypuszczanych wirusów
grypowych, gdzie ich egzystencja udowodniona jest jednoznacznie, reproduktywnie i zrozumiale na
podstawie izolacji i biochemicznej charakterystyki.
Taki dowód egzystencji jest koniecznym wymogiem, aby w ogóle wynaleźć antywirusowe lekarstwo lub
szczepionkę i móc je zalecać.
Odważna Pani Minister Zdrowia w swoim słusznym i ważnym uzasadnieniu: „First of all do not harm”, „po
pierwsze nie szkodzić” zrezygnowała nie tylko z niepotrzebnych, ale wyjątkowo niebezpiecznych szczepień
pandemicznych dla Polaków. Powinna po prostu postawić takim organizacjom jak CDC, WHO, ECDC oraz firmom
farmaceutycznym pytanie dotyczące udowodnienia wirusów i tak długo, jak nie zostanie dostarczona odpowiedź,
ze spokojnym sumieniem, w oparciu o wiedzę, robić co najlepsze dla zdrowia obywateli, a więc zrezygnować z
wszystkich antywirusowych środków i zalecić stosowanie normalnych domowych środków celem uśmierzenia
symptomów grypy.
Oczywiste jest, iż wraz z sezonem zimowym, wystąpią wzmożone zachorowania na grypę i choroby dróg
oddechowych wywołane zmianą powietrza i klimatu, nie ma to jednak nic wspólnego z wirusami. Wszystkie
sekwencje, które zostały znalezione bezpośrednio przy pomocy PCR, nie są częściami wirusów, lecz częściami
materiału komórkowego, własnego DNS/RNS lub resztek obumarłych komórek, które są wydalane z organizmu,
często wraz z symptomami grypowymi. Jest to zupełnie normalnym procesem biologicznym, jaki ludzie przeżywali
bez problemów od tysięcy lat i z pewnością nie jest on przyczyną grypy. Ale od czasu kiedy wprowadzono
szczepienia masowe, zaczęły wzrastać w tym samym wymiarze przypadki autyzmu, demencji, chorób nerwowych,
alergii, upośledzeń psychicznych oraz upośledzeń u przychodzących na świat dzieci. Liczba narodzin z
upośledzeniami rośnie wykładniczo. Szczepienia przeciwko świńskiej grypie będą prowadzić do wielu poronień i
upośledzeń. Z opóźnieniem, w wyniku obdukcji ofiar zostanie stwierdzone, że znaleziono niebezpieczne
nanocząsteczki i metale ciężkie pochodzące od dodatków do szczepionek.
…………………
Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, że dotarło do nas, iż od setek świadków pochodzących z Ukrainy
przekazane zostały informacje, że 1-2 dni przed ogłoszeniem pandemii przez rząd w kraju tym obserwowane były
małe samoloty nad różnymi miastami, które rozpylały coś w powietrzu. Było to dokonywane pod pretekstem
oddziaływania na pogodę. Przy takich przedsięwzięciach rozpyla się trujące chemikalia i cząsteczki metali ciężkich
wielkości kurzu. Jest oczywiste, że jeżeli cząstki opadną na całe miasta, wzrośnie drastycznie odsetek
zachorowań na choroby płuc i dróg oddechowych. A ponieważ sekwencja H1N1 teoretycznie może być
udowodniona u każdego człowieka, jeżeli zastosuje się odpowiednie parametry, tak więc następstwem tego może
być, ogłoszenie pandemii. Nie ma to nic wspólnego z zakażeniem.
To, że na Ukrainie idzie o wielkie pieniądze oraz o oczyszczenie zadłużenia państwa, można przeczytać w
mediach online.
9.11.2009 otrzymaliśmy korespondencję bezpośrednio z Kijowa, iż wprawdzie szkoły są zamknięte, ale
beztrosko wiele ludzi spotyka się w otwartych niedawno aquaparkach. Widocznie fenomen zakażenia tam nie
istnieje. Tyle na temat powagi sytuacji na Ukrainie. Poważne jest w tym to, że gospodarka kraju i jego partnerów
handlowych cierpi w wyniku blokad granic, tak więc dzieciom odebrano ważne dni zajęć szkolnych poprzez
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niepotrzebnie wprowadzone środki kwarantanny, a ludzie dorośli, cierpiący na normalne schorzenia płuc, byli
leczeni do śmierci przy pomocy Tamiflu i za tym krył się jako przyczyna nieistniejący wirus-fantom.
Komu służy pandemia?
Profity z pandemii wyciągają oprócz przemysłu farmaceutycznego przede wszystkim międzynarodowe banki
globalne, ponieważ środki przeciwko pandemii prowadzą do jeszcze większego zadłużenia państwa przez co
jeszcze bardziej wzmocniona zostaje niedemokratyczna i totalitarna władza operujących globalnie bankierów
prywatnych i centralnych banków. W Polsce nie jest inaczej. Do tego dla kręgów finansowych pandemia jest mile
widzianym odwróceniem uwagi od prawdziwych przyczyn kryzysu gospodarczego: wyzysku i nacisku na wzrost
poprzez rozdawanie kredytów opartych na odsetkach – system pieniężny. Poprzez pułapkę zadłużeniową
suwerenne państwa popadają w duszący uścisk prywatnych bankowców centralnych i globalnych. Prostym i
oczywistym rozwiązaniem wobec wydatków zadłużeniowych byłoby, jeżeli samo państwo wydałoby własne
pieniądze, z zabezpieczeniem obiegu zamiast systemu odsetek. (Silvio Gesell w „Die Natürliche
Wirtschaftsordnung” [naturalnym porządku gospodarki] ).
Także totalitarni przywódcy i oligarchowie używają pandemii z korzyścią do rozbudowy własnej niedemokratycznej
władzy.
Proszę Was o przyjęcie do wiadomości, przedstawionych przez nas faktów, w szczególności braku dowodów na
istnienie wirusa, i o niepoddawanie dumnego polskiego narodu, który w historii już raz jako prawie pojedynczy kraj
Europy został oszczędzony przed zarazą, niebezpiecznym, bazującym na kłamstwie szczepieniom oraz środkom
leczniczym!
Z wyrazami szacunku
Lucien Jamin
Pismo to i zawiadomienie opublikowane zostaną w internecie i dostarczone prasie oraz wysłane w celu
ostrzeżenia i ochrony do szkół i innych instytucji.
Przygotowujemy także pismo ostrzegawcze do policji, nauczycieli, oraz personelu pielęgniarskiego, które
rozpowszechniane jest zresztą w języku niemieckim w krajach niemieckojęzycznych, (patrz załącznik) aby
uchronić „grupy ryzyka” przed ewentualnymi skorumpowanymi środkami przymusu ze strony rządu. Nie chcemy,
aby nasi służący nam współobywatele (czyli policja, nauczyciele i personel medyczny) stali się ofiarami
tego obłędu toksykologicznego tylko dlatego, że pełnią oni dobrą służbę dla utrzymania porządku
publicznego.
Ostrzegamy też rodziców i kobiety w ciąży, które są zaliczane do „grupy ryzyka” i wprowadzane w strach. To
jest tak jakby powiedziano: „Żyjesz, dlatego jesteś w grupie ryzyka.”
Są rozprowadzane kłamstwa, że kobiety w ciąży i niemowlaki zaliczane są do „grupy ryzyka, które doprowadzają
ze strachu do pozwolenia na zatrucie własnych dzieci i samych siebie. Te zakłamane straszenie, które nie może
być potwierdzone przez żadne fakty, jest przestępstwem z najniższej półki, dlatego że właśnie niemowlaki i
kobiety w ciąży są wyjątkowo podatne na trucizny w szczepionkach, Tamiflu i Relenza.
Podanie im tych niebezpiecznych leków doprowadzi do tragicznej śmierci i nieodwracalnych szkód. Wina śmierci
albo szkód będzie przypisana nieistniejącemu wirusowi i wywoła bezzasadną panikę i strach.
Fatalne skutki będzie miało to, jeśli rząd albo rodzice dokonaliby tak poważnych decyzji pod wpływem propagandy
strachu i paniki.
Dokumenty udowadniające korupcję wokół szczepień, kłamstwa dotyczącego wirusa i pandemii w Niemczech,
Austrii, Szwajcarii i Włoszech opublikowane na:
http://klein-klein-media.de
http://klein-klein-verlag.de
http://antikorruption.ch
http://www.impfkritik.de/
http://staatsbuerger-online.de
Całkowity tekst doniesienia o dokonaniu przestępstwa:
http://libawy.info/int/polska/tematy/index.html
http://antikorruption.ch/laender/polska/
i inne strony: (google: powiadomienie pandemia antikorruption)
Odpowiedzi będą opublikowane.
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