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Powiadomienie o dokonaniu przestępstwa
odnośnie umyślnych działań absolwentów uniwersytetów z tytułem Doktora w placówkach
opieki zdrowotnej, którzy w bezpośredni, pośredni i/lub przyzwalający sposób uczestniczyli
w planowaniu epidemii grypy,
konkretnie w placówce opieki zdrowotnej w mieście ......................................
(wpisać odpowiednio z adresem)

Powiadomienie o dokonaniu przestępstwa przedłożone zostaje
przeciwko
świadomemu i bezwzględnie umyślnemu działaniu, nie mającemu usprawiedliwienia
empiryczno - naukowego oraz niezgodnemu z prawem państwowym w planowaniu i
przeprowadzaniu nowoczesnego sposobu prowadzenia wojny przez rząd USA względnie jego
urzędy:
Pentagonu (Ministerstwo Obrony USA) a w nim amerykańskiego urzędu ds. epidemii (CDC)
i Epidemic Intelligence Service (EIS), jak również rzeczowo zależnej od CDC Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO).

z powodu
w kompleksowo zaplanowanego czynu przeciwko ludzkości przede wszystkim w państwach
uprzemysłowionych, w którego ramach przewidziane zostały ciężkie uszkodzenia ciała,
mogące doprowadzić w skutku do śmierci wraz z zaakceptowaniem urazów dziedzicznych,
mogących przejawić się w nastepnych pokoleniach,.

z powodu
zaplanowanego masowego zastosowania substancji, które niewątpliwie znane są jako
wpływające szkodliwie na zdrowie, w ramach rozpowszechnionego systematycznego ataku
wprowadzenia ludzi w błąd, który w konsekwencji może doprowadzić do zaplanowanego
załamania porządku publicznego.
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Atak wprowadzenia w błąd udowodniony przez to, że informującym się obywatelom
niemieckiego obszaru językowego nie zostały ze strony placówek zdrowotnych od 14 lat
udostępnione żadne naukowo uzasadnione argumenty, które rozważałyby wady, zalety i
uzasadnione dowody na temat stosowania tych szkodliwych zdrowiu substancji.
Sprawcy czynu przestępczego odnoszą się wyłącznie do wskazówek i danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), które ostatecznie zostają opracowywane w Urzędzie Pentagonu
CDC.

Z powodu
na pozór wyjednanej sobie aprobaty przyjęcia zagrażających zdrowiu substancji. Aprobata ta
została uzyskana za pomocą umyślnego uczestnictwa w procesie wprowadzenia w błąd,
podobnie jak za pomocą szantażu czy wymuszenia. W tym przypadku wbrew lepszej wiedzy
doszło do upozorowania pogróżek na czułe ryzyko zła związane z chorobą zagrażającą życiu
(grypa).
To zezwolenie na państwową ingerencję w prawo życia, które ma być przez państwo
chronione, dokonuje sie wbrew lepszej wiedzy i określane jest jako „dobrowolne”.
Zezwolenie na nie jest przez państwo popierane, wymagane i realizowane.
W przypadku takich czynów względnie uczestnictwa w nich pracowników państwowych –
obojętnie czy tylko jako wyraz ich tolerancji – chodzi o umyślne, ciężkie, skierowane
przeciwko poleceniu i prawu służbowemu naruszenie obowiązku służbowego, które podlega
karze według przepisów prawa karnego i określone jest jako czyn karalny uzasadniony
odpowiednimi paragrafami.
Uczestnictwo funkcjonariuszy państwowych w procesie wprowadzania społeczeństwa w błąd,
służące bez wątpienia celowi szkodzenia ludzkiemu ciału jest działaniem sprzecznym z
prawem służbowym i należy do czynów karalnych.
W państwie, które zobowiązało się do szacunku i ochrony praw człowieka tego typu
funkcjonariusze państwowi powinni być przez państwo ścigani i ukarani zgodnie z zasadami
„Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka” z dnia 10.12.1948 i do wymaganych zastosowań
konwencji o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa z dnia 9.12.1948, w którym karalność
wymienionych wyżej czynów określona została art. IIa i c.
Wszyscy funkcjonariusze państwowi wiedzą, że prawo międzynarodowe jest ostatecznie
bezpośrednio częścią składową prawa narodowego.

Niniejsze powiadomienie o przestępstwie służy również temu
by odbudować narodową suwerenność zgodną z konstytucją w ramach obywatelskich starań o
inny środek zaradczy aniżeli poprzez działania mające na celu stawianie oporu osobom
organów państwowych (odpowiednio do Konstytucji Art. 20, Ust. 4. w Niemczech).

Uzasadnienie powiadomienia o przestępstwie
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przeciwko osobom wykształconym z doktoratem („dr”) w placówkach zdrowotnych, którzy
od 2008 roku biorą udział w planowaniu nowoczesnego przestępstwa wojennego ze strony
Pentagonu (CDC, EIS, WHO, RKI i innych) odnośnie pandemii grypy (świńska grypa,
rzekome istnienie wirusa A/H1N1).
1.
1.1
Przez swój dopisek tytułu doktora przed nazwiskiem, wyżej wymienione osoby ciągle
udowadniają publicznie, że to właśnie oni dysponują zdolnością samodzielnego naukowego
myślenia i działania i że tę zdolność potrafili udowodnić.
1.2
Osobom tym doskonale znane są wymagania, jakie trzeba spełnić odnośnie kontroli i
zrozumienia naukowej wypowiedzi wykraczającej poza ich specjalizację, np. naukowej
wypowiedzi (twierdzenia) o istnieniu wirusa powodującego choroby.
Kontrola i zrozumienie wypowiedzi naukowej spełniane zostają z reguły poprzez konkretne
i ogólnie dostępne publikacje, które w tym przypadku są nieodzownym założeniem, żeby na
bazie takiego faktu móc posłużyć się uzasadnionymi działaniami, szczególnie działaniami
państwowymi.
1.3
Ta grupa akademicka („dr”) w państwowych placówkach zdrowotnych wie, że istnienie
jakiegokolwiek wirusa wywołującego choroby, jak chociażby rzekomego wirusa świńskiej
grypy (A/H1N1) nie może zostać udostępnione przez podanie jakiejkolwiek publikacji
empiryczno-naukowej przez jakąkolwiek placówkę państwową lub organizację działającą
ponad nią (UNO, WHO, EU i inne.)
Na tej podstawie naukowy dowód na istnienie tych wirusów zostaje na całym świecie zgodnie
zaaprobowany i uznany i w sposób kłamliwy przekazany społeczeństwu. W ten sposób
podany jest jako podstawa do państwowych bezpośrednich i pośrednich działań
ingerencyjnych.
2.
2.1
Uzasadniając stwierdzenia o istnieniu wirusów, np. uczestnictwo ze strony państwa w
aktualnym planie epidemii, osoby te z osobistym wyznacznikiem tytułu doktora zakładają w
wymienionych wcześniej wspólnotach sprawców, że „światowe grono ludzi z kręgu nauki”,
uznaje i akceptuje istnienie wirusa (np. A/H1N1 – wirus świńskiej grypy) w ramach ogólnej
zgody.
Wspólnota tychże sprawców twierdzi, że istnieją rzekome wirusy, lecz nie podaje konkretnie
tych „światowych wspólnot naukowych” w celu ich sprawdzenia i oceny, nie podaje
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dowodów na ich wypowiedzi w postaci opublikowanych, empiryczno-naukowych dowodów
w celu ich kontroli i oceny.

2.2
Sprawcy tych działań („lekarze”) wiedzą doskonale, że określenie słowa „naukowe” jest dla
anonimowego światowego społeczeństwa, które nie jest kontrolowane przez praworządne
państwo nie tylko umyślnym wprowadzeniem w błąd lecz także niezgodne z prawdą.
Sprawcy tych czynów wiedzą, co zostało udokumentowane, że wypowiedziom tej
„Światowej wspólnoty”, na której bazie opiera się uzasadnienie państwowych działań,
wykazują braki.
Braki te odnoszą się do tego, że nieodzowne, wykraczające ponad dyscyplinę wymagania
odnośnie kontroli i zrozumienia nie zostały spełnione. Te zaś musiałyby być zawarte w
dostępnych publikacjach.
Ponieważ jednak sprawcom tych działań brakuje jakichkolwiek publikacji, w których
stwierdzony byłby jakikolwiek wirus chorobotwórczy, udowodniono zatem, że wypowiedzi
uważane jako „naukowe” a dotyczące istnienia chorobotwórczych wirusów i wynikających z
nich kroków, opierają się na kłamstwach.
Sprawcy czynu przestępczego wiedzą, że nie istnieje żadna krajowa lub międzynarodowa
placówka uprawniona demokratycznie i respektująca normy państwa, która byłaby
odpowiedzialna za wypowiedzi tej „światowej społeczności” odnośnie jej kontroli zgodności
z prawdą, zanim te w uzasadniony sposób zostaną podane za podstawę działaniom
państwowym.
Sprawcy czynu przestępczego wiedzą, że nie istnieje żadna unijna placówka państwowa ani
ponadpaństwowa ani też żadna placówka Stanów Zjednoczonych (UNO), która byłaby
odpowiedzialna za sprawdzenie względnie kontrolę tego, czy istnienie wirusów
udowodniono rzeczywiście w sposób empiryczno-naukowy, jak utwierdza w przekonaniu
światowe społeczeństwo kół naukowych.
3.
3.1
Osoby znajdujące się w wyżej wymienionej grupie sprawców utrzymują, wbrew swojej
wiedzy, naukowo możliwy i istniejący, bezpośredni dowód na istnienie wirusa za pomocą
procesu porównania sekwencji polimerazy PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy).
Jako uzasadnienie koncepcji pandemii grypy odsyła się wyłącznie do publikacji, w których
zastosowano PCR, by w ten sposób udowodnić egzystencję wirusa A/H1N1(świńskiej grypy).
Sprawcy z tytułem doktora uczestniczący w planowaniu w/w działania wiedzą bardzo
dokładnie nawet w gminnych placówkach oświaty zdrowotnej, że w PCR chodzi jedynie o
proces wyrównania sekwencji .
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Pod pojęciem „sekwencji” rozumie się w biologii molekularnej kolejność cząsteczek DNAlub łańcucha RNA (Polimeraza RNA uczestniczy w syntezie łańcucha RNA, wymagając
obecności DNA jako matrycy, z której czerpie instrukcje) jako sekwencji nukleotydowej oraz
kolejności cząsteczek proteiny jako sekwencji aminokwasów.
Teoretycznie PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) otwiera możliwość np. porównania
odkrytych u ludzi sekwencji i porównania ich poprzez charakterystykę biochemiczną ze
zdefiniowanymi wcześniej sekwencjami (tzw. genetyczny odcisk palca).
Jeżeli wirusy chorobotwórcze istniałyby w człowieku, wówczas można by było sprawdzić za
pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z zastosowaniem zasady porównania, czy np.
sekwencje, które stwierdzane są u człowieka zgadzają się ze specyficzną sekwencją, która
kiedyś została udowodniona za pomocą charakteryzacji biochemicznej wirusa, który
wcześniej oczyszczony został ze wszystkich obcych komórkowych części składowych a
poprzez to odizolowany i poprzez to stwierdzany jako specyficzna sekwencja do do tego
odizolowanego wirusa.
W ramach tej naukowej biochemicznej charakteryzacji udokumentowanej w jakiejś
publikacji, niezbędna jest dokumentacja zdjęcia mikroskopijnego odizolowanego wirusa.
Poza tym nie można udowodnić, czy molekuły i sekwencje przypisywane wirusowi
rzeczywiście pochodzą od wirusa czy od zastosowanych materiałów.
Możliwość syntetyzowania sekwencji z niczego, następnie ich przekształcenia w DNS, by w
konsekwencji za pomocą wyrównania PCR stwierdzić ich obecność jest w społeczeństwie
przemilczana. Przez to możliwe jest „pozytywne” przetestowanie każdego człowieka na
rzekome wirusy RNS, jak np. na rzekome wirusy grypy.
Również z tego powodu jest nieodzowne, żeby pochodzenie i skład sekwencji, która ma być
potwierdzona za pomocą metody porównawczej PCR, zostały opisane w sprawdzonej i
zrozumiałej publikacji.
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest procesem uzgodnienia, który rozmnaża
wcześniej stwierdzone sekwencje. Nieznane sekwencje nie mogą być za pomocą PCR
rozmnożone ani wyrównane.
PCR jest bezpośrednim procesem uzgodnieniem sekwencji. Nie jest ona jednak
bezpośrednim procesem stwierdzenia wirusa.
Właśnie to stwierdzenie możliwości bezpośredniego zastosowania PCR jako bezpośredniego
procesu dowodowego na wirus, którego celem ma być udowodnienia rozprzestrzenienia się
pandemii grypy zostaje przedstawiane jako dowód przez placówki państwowe i
rozpowszechniane w reakcji na pytania obywateli.
3.3
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Sprawcy czynu przestępczego („dr”) uczestniczący w tej koncepcji wiedzą dokładnie, że nie
istnieje nigdzie na świecie konkretna, naukowa publikacja. W związku zaś z brakiem jej
egzystencji nie może ona istnieć jako sprawdzona i zrozumiana, i w której chociaż jeden z
rzekomych wirusów określanych jako ten, który powoduje choroby byłby naukowo
udowodniony.
To zaś jest przesłanką tego, żeby specyficzną sekwencję, która udowodniona zostałaby za
pomocą charakteryzacji biochemicznej odizolowanego wirusa móc przyjąć jako istniejącą i
udowodnioną.
Taka empiryczno-naukowa publikacja dowodowa na temat jakiegokolwiek istnienia
rzekomego wirusa grypowego nie istnieje. Nie ma również dowodu na istnienie rzekomego
wirusa A/H1N (wirus świńskiej grypy), którego rzekomo potwierdzona egzystencja zostaje
przez władze państwowe podawana uzasadniająco za podstawę działania przeciwko
rzekomej pandemii grypy.
A ponieważ wirusy charakteryzują się jednakową formą i przed możliwością charakterystyki
biochemicznej wirusa istnieje potrzeba izolacji tego wirusa od wszystkich komórkowych
części składowych oraz że sfotografowanie odizolowanego wirusa jest nieodzownym
elementem publikacji na istnienie dowodu na wirusy, zatem każdy specjalista i każdy dobrze
poinformowany laik może skontrolować i stwierdzić dokonując pierwszego kroku w ramach
kontroli publikacji, która podana zostaje jako dowód na istnienie wirusów, czy taka
publikacja zawiera zdjęcie, na którym widoczne są części mające jednakową formę.
4.
4.1
Osoby z tytułem doktora zatrudnione w służbach państwowych wiedzą, że w związku z
rzekomą świńską grypą (wirus A/H1N1) za podstawę brane są nie tylko sekwencja
zastosowania zasady porównania - reakcji łańcuchowej polimerazy PCR jako jedyny w
świecie proces na (rzekomy) dowód infekcji u człowieka przez ten rzekomy wirus, lecz także
substancja znajdujących się aktualnie w fazie rozwoju szczepionek, na których opierają się
nie sprawdzone i niezrozumiane dane (potajemne) amerykańskich urzędów ds. epidemii
CCD (Centers for Disease Controll)
4.2
W sekwencjach podawanych przez CDC chodzi istotnie o sekwencje, które za pomocą PCR
są do udowodnienia w każdym człowieku w zależności od ustawienia PCR. Nie chodzi o
specyficzne sekwencje specyficznego wirusa.
I o tym wiedzą wszyscy sprawcy czynu przestępczego z tytułem doktora, pracujących na
każdej płaszczyźnie w służbach państwowych.
4.3
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Osoby z tytułem doktora zatrudnione w służbach państwowych wiedzą, że Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) od 1999 zajmuje się planowaniem epidemii grypy i wymaga od
państw bezwarunkowego, rozpatrzonego, nie sprawdzonego poddania się planowi WHO, dla
odciążenia siebie z zarzutów a WHO mogłaby odnieść się w związku z rzekomą świńską
grypą (A/H1N1) odciążając siebie z zarzutów, wyłącznie do CDC.
WHO dowodzi temu na swojej stronie internetowej. Ten udokumentowany przez WHO
fakt na stronie internetowej nie może zostać poddany wątpliwościom.
Działania urzędu Pentagonu CDC mogłyby zostać uznane jako przyjęte jako naukowe i w
związku z tym respektujący normy państwa prawa, jeżeli wypowiedzi CDC dałyby się
stwierdzić naukowo, jeżeli na przykład CDC lub ktoś inny mógłby podać dostępną, naukową
publikację, w której udokumentowana zostałaby istniejąca charakterystyka biochemiczna
odizolowanego wirusa świńskiej grypy, rzekomo istniejącego wraz z udokumentowaniem
specyficznych dla niego sekwencji.
Wszyscy urzędnicy państwowi z tytułem doktora, biorący udział w planowaniu epidemii
grypy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że ogólnie dostępna publikacja, która dałaby
się sprawdzić i zrozumieć, tak więc mająca podłoże naukowe uważana za istniejącą i
podająca za podstawę epidemii wirus świńskiej grypy (A/H1N1) nie tylko nie istnieje,
lecz nie istnieje żadna publikacja dla jakiegokolwiek innego rzekomo istniejącego wirusa
powodującego choroby, podawane przez CDC i WHO oraz inne organizacje i osoby.
4.4
Wszyscy urzędnicy państwowi z tytułem doktora, biorący udział w planowaniu epidemii
grypy zdają sobie doskonale sprawę z tego, że w CDC chodzi o organizacje podlegającą
Pentagonowi, amerykańskiemu ministerstwu obrony, które jest odpowiedzialne za ten
nowoczesny sposób prowadzenia wojny a EIS jest serwisem inteligencji, organizacją
kadrową komórki Pentagonu CDC.
EIS (Epidemic Intelligence Service), znany również pod nazwą „CIA medycyny” jest
aktualnie aktywny w placówkach opieki zdrowotnej, w WHO, w redakcjach czasopism
fachowych i ogólnie w mediach. EIS pracuje z reguły w sposób zakamuflowany, co jest
charakterystyczne dla każdego rodzaju operatywnych tajnych służb.
4.5
Uczestnicy tych działań („dr”) w służbach państwowych wiedzą, że Pentagon a zatem
również CDC i EIS nie działają w sposób demokratycznie uprawniony i w znacznym stopniu
w sposób niekontrolowany w społeczeństwie USA i jego demokratycznie uprawnionych
parlamentach.
Osobom zatrudnionym w placówkach państwowych („dr”) wiadomym jest biorąc za odstawę
swoje ogólnym wykształceniem, że konstytucja amerykańska nie uprawnia żadnego
demokratycznie wybranego prezydenta do tego, żeby za pomocą potajemnych wskazówek
Pentagonu planować i prowadzić nowoczesną wojnę przeciwko ludzkości oraz przeciwko
własnemu narodowi USA.

7 / 20

Osobom zatrudnionym w placówkach państwowych („dr”) wiadomym jest biorąc za
podstawę ich ogólne wykształcenie, że konstytucja amerykańska nie uprawniłaby żadnego
prezydenta, który zezwoliłby na takie działania urzędów amerykańskich, które skierowane
byłyby przeciwko narodowi USA.
Uczestniczącym w tych działaniach osobom zatrudnionym w placówkach państwowych
(„dr”) wiadomym jest, biorąc za podstawę ich ogólne wykształcenie, że konstytucje
międzynarodowe nie uprawniają żadnego państwa członkowskiego należącego do UNO
(WHO) do uczestnictwa w tego typu współczesnej wojnie przeciwko ludzkości, w wojnie jak
tej, która rozpętana została przez zaplanowanie epidemii przez amerykański Pentagon (CDC,
EIS, WHO). Rozpowszechni się ona w roku 2009 i poprzedzona zostanie świadomym
wprowadzaniem w błąd posługując się PCR nieudokumentowanej infekcji z wirusem
świńskiej grypy.
Osoby zatrudnione w placówkach państwowych z tytułem doktora są świadome tego, że przez
konstytucje narodowe oraz ustawy i prawa narodowe, uczestnictwo urzędników państwowych
w przeprowadzeniu takiej nowoczesnej wojny amerykańskiego Pentagonu (amerykańskie
ministerstwo obrony) w swoim kraju jest działaniem podlegającym karze.
Kłamstwa w związku z rzekomą pandemią grypy, której celem jest to, by ludzi zaopatrzyć w
rzekome lekarstwo przeciwko grypie pod nazwą Tamiflu, który to lek okazuje się być bardzo
ryzykowny w użyciu (dzięki którego zakupie ówczesny minister obrony Donald Rumsfeld w
związku z jego posiadaniem akcji osiągnął prywatne zyski) oraz zaopatrzeniu się ludzi w
trującą szczepionkę NANO podlegają karze. Szczepienia Nano – cząstka (1 Nano jest jedną
milionową częścią milimetra, cząstki Nano są wielkości ok. 20-200 Nano)
4.6
Osoby biorące udział w tych działaniach wiedzą, że zakupiony lek o nazwie Tamiflu dla 30%
społeczeństwa jest groźną dla życia substancją. Przy Tamiflu chodzi o sialidase – inhibitor,
który zagęszcza krew i który w efekcie może doprowadzić do uduszenia.
Osoby biorące udział w tych działaniach wiedzą, że przypisywane wirusom grypowym
zagęszczenie krwi nie może być spowodowane przez wirus grypowy, gdyż takowe w
ogóle nie istnieją, nigdy nikt ich nie widział, nie sfotografował, nie udowodnił ani nie
opublikował. Zdjęcia, które rzekomo mają ukazywać wirusy grypy, pochodzą wszystkie
z Pentagonu (CDC) i zostały opublikowane bez podania źródła. Chodzi tutaj o
sztucznie stworzone lipozomy, tak jak produkuje je przemysł kosmetyczny do
produkcji kremów.
Osoby biorące udział w tych działaniach wiedzą, że w szczepionce przeciwko pandemii
chodzi o nową szczepionkę z nano cząsteczkami, a więc o szczepionkę z substancją
cytolityczną. Osoby biorące udział w tych działaniach wiedzą, że te 4 miliony paczek,
które przezornie zostały zarezerwowane, w najgorszym przypadku są w stanie w
przeciągu krótkiego czasu zatruć i nieodwracalnie zaszkodzić czy nawet zabić 5 – 10%
polskich obywateli.
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Osoby biorące udział w tych działaniach (lekarze) wiedzą, że w Ameryce nie stosuje się
szczepionek nowego rodzaju z cząsteczkami Nano. Zostały one przedtem przetestowane na
150000 żołnierzach z fatalnymi skutkami.
Szczepionkom w Ameryce nie dodaje się żadnych długotrwale oddziałujących na system
nerwowy ani rozprzestrzeniających się trucizn. Te wzmacniające skuteczność trucizny są
bagatelizowane. Wszystkie teorie zajmujące się aspektem odporności są zgodne co do tego,
że bez środków wzmacniających nie jest osiągalna skuteczna ochrona odporności.
Wiedzą oni, że celem ostatecznym narzuconego wprowadzania w błąd ludzi przez Pentagon
(CDC, EIS) w ramach nowoczesnego prowadzenia wojny przez USA jest fizyczne i
psychiczne wyniszczenie ludzkości i następnych pokoleń przez uszkodzenie ogółu cech
dziedzicznych.

4.7
Osoby biorące udział w tych działaniach wiedzą, że aspekt karalności w związku z
uczestnictwem pracowników państwowych w tego typu działaniach czy chociażby ich
tolerowaniem całkowicie nie ma tutaj znaczenia. Obojętnie czy przyczyną jest prawidłowość
ze strony skarbowości, nad którym panuje i które określone jest przez amerykańskie
ministerstwo do spraw wojny czy też amerykańskie ministerstwo do spraw wojny (Pentagon,
CDC) stwarza przyczynę do tego, by tę prawidłowość globalnie panującej skarbowości
opanować, rozporządzać nią i określać.
5.
5.1
Osoby pracujące w służbach państwowych z tytułem doktora wiedzą, że konstruktywną
konsekwencją cyniczno-pogardliwych i skierowanych na zniszczenie człowieka działań
państwowych w minionym stuleciu, które w roku 1945 (na pozór) nagle zostały zakończone,
jest ustanowiona przez społeczeństwo w dniu 10.12.1948 wiążąca i wyrażająca globalny
porządek „Ogólna Deklaracja Praw Człowieka.”
5.2
Osoby z tytułem doktora w służbach państwowych wiedzą, że
społeczeństwo
międzynarodowe w celu ochrony praw człowieka ustaliło w dniu 9.12.1948 jako wiążącą w
przyszłości porządek globalny konwencję o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa i karania za
nią i że w akcji uczestnictwa w szeroko zakrojonej akcji planowania pandemii grypy przez
amerykański Departament Obrony (Pentagon, CDC, WHO, RKI (Instytut Roberta Kocha w
Niemczech) i inne) chodzi o naruszenie art. II a i c konwencji o zapobieganiu zbrodni
ludobójstwa i karania za nią.
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Naruszenie art. II a i c konwencji o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa i karania za nią, do
którego zobowiązały się państwa, niezależnie od poważania i statusu sprawców i
współsprawców czynu przestępczego przejawia się współcześnie w zastosowaniu
metody porównawczej PCR, która zawiera tajemnicę wojny (Pentagon, względnie tajemnica
CDC), co powinno zostać wyrównane i zaopatrzeniu się w niszczący życie lek o nazwie
tamiflu i szczepionki, których założeniem jest wprowadzenie w błąd opierającej się na
wywołaniu paniki.
5.3
Wszyscy uczestnicy planowania („lekarze”) są świadomi tego, że wspólnota narodowa
założyła na podstawie tzw. Traktatów Rzymskich w dniu 1.7.2002, po ponad 50- letnim
odwlekaniu Trybunał Karny w Hadze, którego celem jest tylko i wyłącznie ściganie
przestępstw po konwencji o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa. Kompetencje Trybunału
Karnego wykorzystuje się w momencie, gdy dane państwo nie wykazuje gotowości lub nie
udowadnia, że jest w stanie ścigać czynów przestępczych ani przeciwdziałać planom takich
przestępstw, które przewidziane przewiduje konwencja o zapobieganiu zbrodni ludobójstwa.
5.4.
Wszyscy uczestnicy planowania („dr”) są świadomi tego, że na początku rząd USA
nie wstąpił do „Traktatów Rzymskich”, przez które założony został Międzynarodowy
Trybunał Karny. Zatem Trybunał Karny nie był kompetentny do ścigania i karania
zbrodni ludobójstwa dokonanego przez USA. W międzyczasie USA udzieliła
Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu bardzo ograniczoną kompetencję do
ścigania i karania zbrodni ludobójstwa.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia, uczestnicy (lekarze) służb państwowych
wiedzą, że popełniają przestępstwo, jeżeli poddają się ze strony państwa nie
sprawdzonym instrukcjom i rozkazom Pentagonu (CDC).
Poddanie się, które ma na celu zaszkodzenie ludziom również jest karalne, jeżeli
przez Pentagon (CDC), a więc przez amerykańskie ministerstwo wojny / ministerstwo
nowoczesnej wojny przeciwko ludzkości WHO użyto lub używa się jako posłańca.
5.5
Często na pozór racjonalnie argumentuje się, iż nie niemożliwe jest, aby ludzie w Pentagonie
(CDC i innych) mogli wymyślić tego rodzaju cyniczne, gardzące człowiekiem postępowanie
oraz, iż nie możliwe jest, że ludzie w krajach uprzemysłowionych, w podporządkowaniu
dyrektywom pentagonu (CDC, EIS, WHO itp.) biorą udział w tak niszczącym życie
szaleństwie, w którym uczestniczyli ludzie w Europie z przed 1945.
Bez wątpienia to ludzie mają udział m.in. w Holokauście, w wyniku którego wiele milionów
osób straciło życie lub w II wojnie światowej, w następstwie której zginęło ponad 50
milionów osób. Udział w ludobójstwie jaki zakończony został po 1945, nie nastąpił
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absolutnie w dużym zakresie z wewnętrzną odrazą, lecz często z dużym, motywowanym
patriotycznie zachwytem z jakim ludzie, nie tylko w Niemczech, wiwatując prowadzili siebie
oraz innych na masową śmierć.
Taka zaistniała po 1945 oczywistość związana z niezaprzeczalnym faktem, zgodnie z którym
osoby adorujące wcześniej samozagładę i zagładę masową, współdziałający w każdym
zakresie, w szczególności funkcjonariusze państwowi, uznali się po 1945 za niewinne ofiary.
Na pozór racjonalny argument, że niemożliwym może być, iż ludzie wymyślają taką
samozagładę oraz zagładę innych i jeszcze w tym uczestniczą, zostało udowodnione w
rzeczywistości przed 1945, nie tylko w Niemczech jako bezpodstawne.
Historyczne doświadczenia z czasu przed 1945 są podstawą obecnej strategii nowoczesnego
planowania wojny Stanów Zjednoczonych i przeprowadzenia tej wojny (CDS, EIS, WHO,
RKI i inne), które objawiają się dziś w postaci tzw. świńskiej grypy.
Żaden funkcjonariusz państwowy danego kraju nie może brać udziału ze względu na
międzynarodowe ustawy i prawo, w prowadzeniu takiej strategii wojennej obcego państwa (w
tym przypadku USA).
W rzeczywistości zatrudnieni w administracji zdrowotnej państwa funkcjonariusze
posiadający tytuł „dr” uczestniczą w tym, jeżeli wymaga się od nich rzeczywiście lub
rzekomo uczestniczenia w tego rodzaju nowoczesnym prowadzeniu wojny, na zlecenie
obcego mocarstwa (USA) i z podporządkowaniem ludności temu obcemu mocarstwu, w tej
nowoczesnej wojnie Ameryki przeciwko ludzkości.
Uczestnictwo następuje z całkowitą wiedzą o karalności co do uczestniczenia w
nowoczesnych działaniach wojennych. Pełnomocnik ds. pandemii miasta Stuttgart, dr
Thomas Schönauer, który zapewnił każdej ofierze pandemii pełen pietyzmu pogrzeb,
usprawiedliwia swój czyn wyłącznie tym, iż, dosłownie, tylko wypełnia polecenia WHO.
Wszystkim biorącym udział w państwach narodowych w tej nowoczesnej wojnie i
posiadającym tytuł „dr” dokładnie wiadomo, że brakuje określanych jako humanitarne
środków związanych z przypuszczaną pandemią grypy spełniających podstawowe naukowe
wymogi ogólnej kontroli i uzasadnienia podstawowych, ugruntowanych przypuszczeń co do
rzeczywistości (udowodnienie istnienia wirusa).
W przypadku tej wiedzy dochodzi do udziału w nowoczesnej wojnie USA przeciwko
ludzkości, bez wcześniejszego formalnego wypowiedzenia tej wojny ze strony USA
pojedynczym narodom.
5.6
Podczas II wojny światowej na tego samego Boga powoływały się prawie wszystkie strony
konfliktu w uzasadniony sposób i żołnierze prawie wszystkich stron modlili się do tego
samego Boga w przypadku wyniszczania i mordowania ludzi.
Najnowsza historia potwierdza, że prezydent Stanów Zjednoczonych i tzw. terroryści
islamscy jednakowo usprawiedliwiając się powołują się na tego samego Boga.
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Przy dokładnej analizie nie może zostać wskazany i przedstawiony „ten sam Bóg”, lecz tylko
ten sam kapitalistyczny system (globalny system odsetek od odsetek ze strony prywatnych
„banków centralnych”, przypominający pasożytniczą oligarchię, a więc ta sama stworzona
przez ludzi utrzymywana i znoszona prawidłowość kapitalizmu, w której nie ma miejsca
dla moralności, jako przyczyny wydarzeń w i wokół drugiej wojny światowej, jak również
ogólnie dla globalnych wojen 20 wieku.
Dotyczy to także planów pandemii grypy przygotowywanych przez Pentagon (CDC,
EIS, WHO, RKI i inne).
Także w przypadku rozpowszechnionych, przyjętych za wiarygodne twierdzeń co do
zasadniczych zmian po 1945 na korzyść praw człowieka i uważanej za urzeczywistnioną
demokratycznej praworządności w państwach uprzemysłowionych, chodzi w
najkorzystniejszym przypadku o fundamentalną, w interesie kapitalizmu pozbawionego
moralności, umacnianą pomyłkę.
Także to potwierdza gotowość uczestnictwa w państwach uprzemysłowionych w planach
pandemii według wytycznych Pentagonu (CDC, EIS, WHO, RKI i inne) przez
współdziałających funkcjonariuszy państwowych z tytułem „dr”.
Funkcjonariusze państwowi z tytułem „dr” współdziałają, tak jak czynili to przed 1945 w
niemieckiej administracji ds. służby zdrowia, funkcjonariusze państwowi z tytułem „dr” w
przypadku eutanazji oraz w przypadku (potwierdzonej i domniemanej) uzasadnionej
naukowo, przemysłowej zagładzie ludzi (Holocaust), w której nieomal wszyscy, częściowo
ochoczo brali udział.
6.
Dzisiejsza nowoczesna broń wojenna USA, atak przy użyciu wirusów przeciwko
ludzkości, nie opiera się na tym, że amerykański departament obrony (Pentagon, CDC)
stworzył w swoich laboratoriach niebezpieczne wirusy – jak twierdzą bez jakichkolwiek
dowodów zwolennicy teorii spiskowych.
Nowoczesna broń wojenna departamentu obrony USA (Pentagon, CDC, EIS, WHO, RKI i
inne) w nowoczesnej wojnie przeciwko ludzkości polega zasadniczo na tym, iż departament
obrony USA stworzył jedynie ideę (bezczelne kłamstwo) istnienia tych niszczycielskich
wirusów tudzież je umocnił. Znane jest to jak stwierdzono wszystkim działającym w kręgach
medycznych, którzy dzięki swojemu tytułowi „dr” publicznie dają dowód swojej umiejętności
do samodzielnego, naukowego myślenia i działania.
U podstaw twierdzenia dotyczącego istnienia „niebezpiecznych” wirusów brak jest
spełnienia podstawowych wymogów naukowych dotyczących zbadania i udowodnienia.
Może to sprawdzić każdy laik.
HIV i AIDS
Po raz pierwszy rząd USA pojawił się spektakularnie na forum światowym 23.4.1984 w
wyniku powstającej w CDC (Pentagon) nowoczesnej strategii wojennej.
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Tego dnia rząd USA poinformował o odkryciu śmiertelnego wirusa w związku z tym, co
nazywane jest „AIDS”, mimo iż jako naukowo udowodniony i tym samym uzasadniony co do
istnienia, domniemany wirus, nigdy nie został i nie jest do dziś udowodniony naukowo, tzn.
na podstawie podanych publikacji ogólnie zbadany i stwierdzony.
Przykładowo minister ds. zdrowia rządu Niemiec Ulla Schmidt potwierdziła, w obecnie
szeroko rozpowszechnionym piśmie z dnia 5.1.2004, ogólnie przemilczany fakt, że „HIV”
traktowany jest jako naukowo udowodniony w międzynarodowym porozumieniu naukowym.
Pani minister przyznała się tym samym do wiedzy rządu, że zarówno ani przed jak i po
ogłoszeniu odkrycia wirusa przez rząd USA w dniu 23.4.1984 „HIV” nie był naukowo
udowodniony. Taka wypowiedź Pani minister miała miejsce 5.1.2004, po tym jak w trakcie
kolejnych dziewięciu lat obywatele RFN zwracali się z pytaniem do ministerstwa zdrowia
RFN, a także do władz rządowych dotyczącym opublikowanych dowodów „HIV”.
Pani mister wymijająco unikała odpowiedzi, twierdząc, iż kryteria udowodnienia nie są
ustalane przez państwo, lecz przez naukę. Nastąpiło to ze strony Pani minister w wyniku jej
wiedzy, iż opierające się na konsensie państwowe twierdzenie istnienia „HIV” nie spełnia
wiążącego kryterium naukowego otwartego zbadania i udowodnienia poprzez dostępne
publikacje.
Akt rządu Stanów Zjednoczonych z 23.4.1984 (ogłoszenia „HIV”) oraz wypowiedź Pani
minister RFN udowadniają, iż wiadomo jest dokładnie, kto jest (anonimową i
niekontrolowaną) „światową wspólnotą naukową”, na którą powołują się
usprawiedliwiająco państwa narodowe.
W ten sposób udowodniono, kim jest „światowa wspólnota naukowa”, która zgadza się na
uważane za naukowe konsensy, niezależnie czy w odniesieniu do istnienia „HIV”, wirusów
grypy lub innych, nie udowodnionych naukowo, państwowych, „naukowych” stwierdzeń
faktów, którym mają się podporządkować wszystkie państwa narodowe na polecenie (rozkaz)
USA i którym rzeczywiście się podporządkowują.
W piśmie tym Pani minister nie wymienia żadnej naukowej publikacji, w związku z którą
pani mister lub władze państwowe Republiki Federalnej Niemiec twierdzą, że w publikacji tej
udowodniono istnienie „HIV”, mimo iż było to treścią pytania skierowanego do pani minister
przez deputowanego do parlamentu niemieckiego, a które skierowane postawione było z kolei
przez obywatela Niemiec do parlamentu i na które nie udzielono odpowiedzi.
Zostało sprawdzone i udokumentowane, iż organy sprawiedliwości w Republice
Federalnej Niemiec skazywały na karę więzienia danego obywatela Niemiec, który stale
nie zgadzał się z wprowadzaniem w błąd społeczeństwa przez państwo Niemieckie, które
uległo rozkazowi wojennemu USA z 23.4.1984.
Doktorzy
Każdemu lekarzowi, biologowi, chemikowi itp. posiadającemu tytuł „dr” – i mającemu
jakąkolwiek styczność z duchowym pomysłem -fenomenem „Wirusa” znany jest fakt, iż
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żaden z wirusów uważanych za zarazki chorobotwórcze nie został kiedykolwiek
udowodniony.
Niezależnie z jakich powodów, osoby z tytułem „dr” chronią skierowane przeciwko
narodowemu prawodawstwu, obrócone przeciwko ludzkości nowoczesne prowadzenie
wojny przez USA (Pentagon, CDC, EIS, WHO).
Anthrax (Wąglik), ospa i wojna w Iraku
W ramach globalnych ćwiczeń posłuszeństwa osoby będące w czynnej służbie państwowej
państw uprzemysłowionych posiadające tytuł „dr” w zakresie medycyny i biologii w
październiku 2001 potwierdziły swoją cyniczną, gardzącą ludzkością postawą poddańczość,
kiedy przemilczały swoją podstawową wiedzą biologiczną związaną z atakami wąglika,
których przyczynę dopatrywano się na początku postaci „Bin Laden”. Istotą tej wiedzy było
to, iż bakterie mogą produkować toksyny tylko po odłączeniu tlenu, a pory wąglikowe nie
mogą być podstawą terrorystycznej broni biologicznej ani podstawą broni biologicznej
masowego rażenia.
Kompetentni funkcjonariusze państwowi z tytułem „dr” w państwach zapewnili i umożliwili
dopiero poprzez umyślne przemilczenie swojej wiedzy o bakteriach oraz przez
tolerowanie a nawet wprowadzanie w błąd ludności – w ramach czego bakteriom
przypisywano umiejętność produkcji toksyn na skórze przy dostępie tlenu, a także w
płucach i innych obszarach ciała, nie dysponujących bakteriami – wytworzenie wśród
ludności państw uprzemysłowionych strachu przed wąglikiem, jako synonimem broni
masowego rażenia międzynarodowego terroryzmu, niezależnie kto odpowiedzialny jest za
terroryzm.
Milczący i tolerancyjni, kompetentni funkcjonariusze państwowi z tytułami „dr” – umożliwili
i zapewnili swoim milczeniem najpierw absurdalne usprawiedliwienie wojny prowadzonej
przez USA przeciwko Irakowi, jako ochrony uzyskanej przez USA w humanitarnym zamiarze
ochrony dla mieszkańców świata zdobytej wojną (potwierdzone jako istniejące) przed
biologiczną bronią masowego rażenia ze strony Iraku.
Ze względu na milczenie i tolerancję stosownych funkcjonariuszy z tytułami „dr” odnośni od
początku zakłamanego uzasadnienia wojny w Iraku także polscy żołnierze musieli ofiarować
swoje życie w tym kraju.
Dokładnie te same osoby z tytułem „dr” w służbie państw narodowych zapewniają obecnie
nowoczesną wojną grypową przeciwko ludzkości prowadzoną przez ministerstwo obrony
USA (Pentagon, CDC, EIS, WHO, RKI i inne).
Potwierdzenia istnienia wirusa dotyczącego wirusa grypy (świńskiej grypy A/H1N1)
mobilizują, pod ochoczym i zamierzonym udziałem osób poinformowanych w przemyśle
farmaceutycznym, wiele osób z tytułem „dr’ do aplikowania dla unicestwienia części
ludności, naprawdę niebezpiecznych, niosących zagrożenia dla życia lekarstw i szczepionek.
Louis Pasteur i jego pojęcie wirusów
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Rzeczywiście do dziś, po wprowadzeniu pojęcia wirusa w medycynie przez Louisa Pasteura
w XIX wieku, nie udało się naukowo-doświadczalnie, a więc w sposób kontrolowany i dający
się zbadać naukowo udowodnić w publikacji istnienia wirusa jako zarazka chorobotwórczego.
Od czasów Louisa Pasteura jest, pozostało i pozostanie twierdzenie istnienia wirusowych
zarazków chorobotwórczych tylko bezpodstawną ideą, która – poczynając od Pasteura –
podtrzymywana jest przez „naukowo” zamaskowane nieuczciwe działania.
Pasteur potwierdzał zawsze istnienie wirusa, np. potwierdzanego przez Pasteura za istniejący
wirusa wścieklizny, jeżeli nie mógł udowodnić mikrobów, które mogły zostać wskazane jako
zarazki chorobotwórcze. Dla Pasteura „wirus” był jednoznaczny z mikrobem (zarazkiem),
który jest mniejszy niż znane mikroby i dlatego nie został udowodniony przez Pasteura przy
pomocy możliwości jakimi dysponował on w XIX wieku.
Dziś natomiast, przy pomocy metod naukowych jakimi dysponujemy na początku trzeciego
tysiąclecia, bez problemu możliwe jest jednoznaczne udowodnienie biologicznych cząstek w
wielkościach, jakie przypisywano wirusom (izolacja, charakterystyka biochemiczna,
fotografie wykonane mikroskopem elektronowym). Stwierdzenie to jest nieodzownym
wymogiem na to, aby specyficzne sekwencje wirusa móc dopasować do sekwencji człowieka
lub zwierzęcia przy pomocy metody PCR.
Założenie jakie należy przyjąć jest jedynie takie, iż przypuszczalne wirusy naprawdę
egzystują.
Wszyscy zajmujący się fenomenem wirusa i posiadający tytuł „dr” wiedzą bardzo
dobrze, iż w medycznej wirusologii nie zmieniło się nic poza dalszym rozwojem metod
oszukiwania w „naukowym” postępowaniu Pasteura.
Oszustwa Pasteura zostały udowodnione i opublikowane w 1933 na podstawie porównania
zapisków Pasteura z jego publikacjami, szczególnie przez dr Gerson, Princeton-University /
USA.
7.
Dla uzasadnienia doniesienia o przestępstwie chcę wskazać na uzyskane w ostatnich 14 latach
przez obywateli państw w niemieckojęzycznej Europie, udowodnione przez państwa działania
przeciwko rzetelnym informacjom dotyczącym wykorzystania teorii infekcji. Wskazuję tutaj
szczególnie na przedstawione dowody dotyczące informacji odnośnie nigdy
nieudowodnionego tzw. wirusa AIDS „HIV”, którego odkrycie wbrew rzetelnym
informacjom ogłoszone zostało 23.4.1984 przez Rząd USA, po tym, kiedy CDC
(PENTAGON) zaczął rozgłaszać w czerwcu 1981 przypuszczenia odnośnie „AIDS” jako o
nowej, zaistniałej w historii zdrowia ludzkości chorobie.
Obywatele państw, którzy otrzymali takie informacje, nie prezentowali innej opinii
wobec swoich państw.
Obywatele państw skorzystali jedynie z narodowego prawa obywatelskiego, uchwalonego w
utworzonej 10.12.1948 dla wszystkich narodów ordynacji „Ogólnej Karty Praw Człowieka”.
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Obywatele zwrócili się do swoich państw ewentualnie do ich stosownych organów, w
odniesieniu do rozpowszechnionych przez państwo przypuszczeń dotyczących wirusów, z
pytaniem dotyczącym podstawowych badawczo-naukowych, a więc opublikowanych
sprawdzonych i uzasadnionych dowodów dotyczących przyjmowanych za istniejące i
niebezpieczne wirusów.
Obywatele skorzystali tylko z narodowego prawa wynikającego z praw człowieka,
dotyczącego kierowania pytań do organów ich państw i upierali się na swoim prawie
obywatelskim określonym przez ustawę co do rzetelnej i jasnej odpowiedzi ze strony państwa
i uzyskania dzięki temu za ostatnie 14 lat dokumentów udowadniających działania państwa
przeciwko prawdziwym informacją.
Poprzez to obywatelskie wystąpienie, stojące w sprzeczności wobec nowoczesnej wojny
USA przeciwko ludzkości, dotyczące urzeczywistnienia praw człowieka, wpierw we
własnym państwie, zostały uzyskane przez obywateli państw (świata) dowody
państwowych działań przeciwko rzetelnej informacji, jakie miały i mają miejsce ze
strony państw w demokratyczno-prawnym niedopuszczalnym podporządkowaniu
„światowej wspólnocie naukowej” (w rzeczywistości: Pentagon, CDC, EIS, WHO).
Krzywoprzysięstwo prof. R. Kurth (RKI)
Ludobójcza, wprowadzająca w błąd historia ludzkości przez którą przenikały po 1945 USA
m.in. w przestępstwie krzywoprzysięstwa popełnionym 23.4.2009 przez prof. Kurth, jakie
nastąpiło w ramach podporządkowania (tajnych) celom USA.
Prof. R. Kurth był przez 20 lat kompetentnym funkcjonariuszem rządu federalnego RFN i
główną osobą odpowiedzialną za choroby uważane za choroby infekcyjne (także AIDS) oraz
za szczepienia.
Znaczną część uzyskanych przez obywateli od 1995 dowodów państwowych dotyczących
państwowych działań przeciwko rzetelnej informacji, dostępnych jest dla sprawdzenia i
uzasadnienia w języku niemieckim na całym świecie m. in. pod:
www.klein-klein-verlag.de
www.klein-klein-aktion.de
www.klein-klein-media.de
www.Staatsbuerger-Online.de
Szczególnie zwraca się uwagę na rolę sądownictwa niemieckiego.
Pod adresem www.klein-klein-media.de dostępne jest nagranie video w języku niemieckim,
na którym przedstawiono dotychczasowe pozbawione kary krzywoprzysięstwo prof. Kurth
(krzywoprzysięstwo Kurtha) z 24.3.2009.
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Prof. Kurth dokonał umyślnego krzywoprzysięstwa w zamierzonym celu zapewnienia
podporządkowania ludności dyktatowi rządu Stanów Zjednoczonych z 23.4.1984:
oznajmienie odkrycia wirusa w związku z tym, co nazywane jest „AIDS”, co w
rzeczywistości nigdy nie zostało naukowo udowodnione.
Krzywoprzysięstwo dokonane zostało przez prof. Kurtha w celu zapewnienia globalnego
ludobójstwa, w szczególności dla redukcji ludności w Afryce jako kontynuacja cynicznego,
gardzącego człowieczeństwem rasizmu.
Rasizm ten służył pod rządami Hitlera bezwątpienia usprawiedliwieniu wytępienia
małowartościowych ludzi, w ramach uznanego i akceptowanego konsensusu (patrz u góry,
minister Schmidt, RFN z 5.1.2004) i dziś, pod przewodnictwem USA, jako naukowo
udokumentowany fakt (patrz góra: amerykańskie ogłoszenie „HIV” w dniu 23.4.1984) dla
wytępienia „useless eaters” (niepotrzebnych zjadaczy), m.in. w teriologii banku światowego.
Przedłożone dokumenty państwowe są do pobrania.
Znaczenie Rosenheim w przezwyciężeniu szczepień
Pod pojęciem „Rosenheim” dostępne jest na www.klein-klein-media.de nagranie w języku
niemieckim, w którym przedstawiono dowody, że wymiar sprawiedliwości w RFN karze
tych, którzy poprzez domaganie się prawdy i jawności o teorii infekcji zwrócili się przeciwko
sukcesowi przypisywanemu islamskiemu międzynarodowemu terroryzmowi, polegającemu
na wytwarzaniu strachu w związku z tzw. zamachami wąglikowymi w październiku 2001.
W następstwie tego odbyło się, po wytwarzającym strach wstępie z 11.9.2001 w Nowym
Jorku, przez ospę i ptasią grypę, teraz planowanie ludzkiej pandemii grypy (świńska grypa,
A/H1N1-wirus), w celu szkodzenia ludziom w ramach nowoczesnej wojny (Pentagon,
CDC, EIS, WHO, RKI i inne).
Dostępny jest także film video w języku niemieckim, udowadniający, iż państwo włoskie
przy obowiązkowych szczepieniach dzieci i młodzieży uzasadniając to opiera się wyłącznie
na „światowej wspólnocie naukowej”, która w związku ze świńską grypą coraz wyraźniej
potwierdza się jako amerykańskie ministerstwo obrony (Pentagon, CDC, EIS, WHO i inne).
„Światowa wspólnota naukowa” (Pentagon, CDC, EIS i inne) służy państwu włoskiemu
jako substytut dla nazwania naukowych, a więc zbadanych i uzasadnionych dowodów
przyczyn wirusowo bakteryjnych, które państwo włoskie od czerwca 2001 nie może nazwać
w odpowiedzi na zapytanie włoskich obywateli, brak jest naukowych dowodów istnienia
wirusów jak również dowodów przyczyn bakteryjnych.
Tego rodzaju, ogólne potwierdzające istnienie i uwiarygodnione dowody naukowe nie
zostały w rzeczywistości nigdzie opublikowane i dlatego nie mogą zostać wskazane przez
państwowe organy do których kierowane jest pytanie.
Dokładnie to udowodnione zostało w materiałach video i w publikacjach,
przedstawionych z minionych 14-letnich wysiłków obywatelskich, dotyczących faktów
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wysuwanych przez organy państwowe w postaci takich dowodów, np. faktu istnienia
wirusa.
Na http://antikorruption.ch/sammestrafanzeige/bag/ udokumentowana została zgubna rola
BAG (szwajcarskiego urzędu związkowego ds. zdrowia) oraz szwajcarskiego instytutu
rządowego ds. chorób wirusowych i profilaktyki immunologicznej (dział weterynaryjny), IVI
dla Szwajcarii. Jednemu z pytających o dowody ojcu rodziny dostarczone zostały
potwierdzenia i ubezpieczenia jako opinia państwowa, ale żadne dowody. Dyrektor IVI
kłamie świadomie i zamierzenie innemu pytającemu o dowody odnośnie wirusów
obywatelowi, iż PCR jest rzekomo metodą służącą udowodnieniu istnienia wirusów.

Podsumowujące uzasadnienie doniesienia o przestępstwie
W zasadzie znane jest wszystkim osobą z tytułem „dr” w narodowych władzach ds. zdrowia
zaangażowanym i tolerowanym w planowaniu pandemii grypy (2009-świńska grypa,
A/H1N1-Wirus), że podstawą narodowej paniki dotyczącej pandemii jest uzyskanie
rujnującej życie substancji Tamiflu, Relenza oraz wyniszczającej i uszkadzającej kod
genetyczny szczepionki w celu użycia jej u ludzi, a więc tajemnica Pentagonu (CDC, EIS),
nowoczesna tajemnica wojenna.
Istotą tej tajemnicy, której podstawą jest nowoczesne prowadzenie wojny przez USA jako
nowoczesnego podłoża wojennego, jest przeprowadzona wśród ludzi metoda
wyrównawcza PCP, której brak jest dostępnych, naukowych dowodów wyrównań.
Bezczelnym kłamstwem dotyczącym bezpośredniej możliwości udowodnienia wirusa
przy pomocy PCR, nadużycie PCR bez udowodnienia wirusa w inny sposób niż przy
pomocy PCR, stosowane jest przez USA jako nowoczesna broń przeciwko ludzkości.
Skutek nadużycia PCR jest zauważalnie gorszy niż działanie konwencjonalnej bomby
atomowej, gorszy niż, jaką była i jest potępiana konwencjonalna broń wojenna.
Stany Zjednoczenie nie cofnęły się przed użyciem bomby atomowej, która jak wiadomo
zastosowana została zarówno w Japonii oraz jako wysoce ryzykowny instrument
bezwarunkowego poddania w ramach roszczeń globalnego panowania USA poprzez
wytworzenie atmosfery strachu w tzw. „Zimnej wojnie”.
Zastosowanie bomby atomowej i wynikłej z niej wojny wpędził Związek Radziecki w
rozwierające się nożyce pomiędzy marnotrawstwo sił produktywnych i zależność kredytową,
w szczególności od banku światowego, w załamanie i zapewnił USA dzisiejszą
nieograniczoną dyktaturę globalną prowadzącą do unicestwienia ludzkości.
W ramach owej nieograniczonej globalnej dyktatury, planowanej i kontrolowanej przez
wojsko Stanów Zjednoczonych, USA szaleje, tak jak pozwolił to sobie określić Goethe 200
lat temu w Fauście I wypowiadając się o lekarzach, „gorsi niż zaraza”.
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Goethe ignorowany jako poważne ostrzeżenie wskazuje, że przyczyną śmierci nie są
przeważnie choroby, lecz działania lekarzy, działania „bezczelnych morderców” którzy są
chwaleni.
W tym sensie, który wskazuje Goethe, potwierdza się Pentagon (CDC, EIS) jako
globalny lekarz naczelny.
Odpowiedzialność za to, co wykonane zostanie w ramach globalnego planu pandemii WHO
przy pomocy PCR, nie zostanie poniesiona przez biorących udział w służbie kraju z tytułem
„dr”, bez stosownie do pełnionych obowiązków, samodzielnego, państwowego sprawdzenia
prawdy, w chwili, kiedy wysuwane są wątpliwości dotyczące tej prawdy.
Odpowiedzialność pojedynczego naukowca jest ignorowana i przesuwana na anonimową
„międzynarodową wspólnotę naukową”, pod którą kryje się Pentagon (CDC, EIS).
Wypowiedzi Pentagonu (CDC, EIS) opierają się na znanym na całym świecie i
akceptowanym konsensusie, któremu do spełnienia brakuje stawianych podstawowych
naukowych wymagań: ogólnej kontroli i uzasadnienia uznawanych za naukowe,
usprawiedliwianych ze strony państwowej podstawowych wypowiedzi dotyczących faktów,
np. dotyczących egzystencji wirusów (np. wirusa świńskiej grypy, A/H1N1), które spełniane
są przez wymienione publikacje uzasadniające.
Wbrew rzetelnym informacjom państwowi funkcjonariusze z tytułami „dr” w organach
zdrowia uczestniczą tej nowoczesnej wojnie US-Pentagonu (CDC) przeciwko ludzkości lub
tolerują ją.
Celem udziału i tolerancji jest, przy pomocy wprowadzających w błąd ataków przeciwko
własnej ludności, obniżenie warunków życia ludzi poniżej dopuszczalnych, spowodowanie
ich częściowego lub całkowitego wyniszczenia fizycznego. Dawka szczepionki zawierającej
nanocząsteczki i wynikająca z tego dawka Tamiflu i Relenza – szkody neurologiczne
spowodowane szczepionkami przypisywane są już teraz wirusowi H1N1, powodem czego
szczególnie kobietom ciężarnym i dzieciom powinno zaaplikować się jak najszybciej Tamiflu
– działają nie tylko w tym kierunku, aby spowodować u ludzi ciężkie uszkodzenia organizmu
i śmierć, lecz, według tego, co dotychczas wiadomo jest o materiałach zawartych w
szczepionkach (m.in. nanocząsteczkach) uszkadzają także kod genetyczny przyszłych
pokoleń, w szczególności w krajach przemysłowych, także w USA.
Z tego wcześniej wymienionego powodu składam zawiadomienie o przestępstwie dotyczące
zamierzonego udziału w planowaniu niezgodnych z prawem uszkodzeń ciała i śmierci u ludzi,
w podporządkowaniu rozkazom Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych (Pentagon,
CDC),
przeciwko funkcjonariuszom państwowym z tytułami „dr” w urzędach ds. zdrowia biorącym
udział lub dopuszczającym realizację planu pandemii grypy:
(nazwa, adres urzędu ds. zdrowia)
Wskazuję na wiążące zasady prawa karnego w państwach, które uległy globalnemu
porządkowi „Ogólnej Karty Praw Człowieka” z 10.12.1948, iż przy wywołanym przez organy
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państwa lub organy ponadpaństwowe konflikcie decyzyjnym i wykonawczym, w którym
funkcjonariuszom państwowym udowodnione zostanie naruszenie, współdziałanie lub
tolerowanie naruszenia „Ogólnej Karty Praw Człowieka” w szczególności naruszenia prawa
do życia, wymagania także od ostatniego ogniwa w łańcuchu decyzyjnym, indywidualnego
wytężenia sumienia na korzyść ochrony praw człowieka, w szczególności podstawowego
prawa do życia.
Pozdrawiam
Nazwisko Imię
Kopia strony tytułowej & strony zamykającej z stemplami policji / potwierdzeniem przyjęcia
oraz znaczące odpowiedzi władz, urzędników i prokuratorów proszę przesłać na:
2009@antikorruption.ch lub faxem na: +49 721-509663355
Kopia przekazana zostanie do publicznej kontroli powiadomień o przestępstwie:
http://libawy.info/int/polska/tematy i
http://antikorruption.ch/laender/polska
tam zostanie anonimowo opublikowana lub ujęta w protokole.
Zastrzegam sobie poinformowanie także dalszych platform obywatelskich i mediów, jak:
http://staatsbuerger-online.de
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i inne

