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9 от 10 смъртни случая от СОVID са
при «ваксини»рани хора
В доклад, публикуван от правителството на Обединеното
кралство, се потвърждава, че 9 от всеки 10 смъртни
случая, свързани с СОVID-19, са открити при напълно
«ваксини»рани лица
 Въпреки че вариантът на вируса е един и същ и Обединеното кралство е
одобрило само една ваксина, различна от тази в САЩ (AstraZeneca),
данните в САЩ са различни. Това може да се дължи до голяма степен на
определението на Центровете за контрол и превенция на
заболяванията (CDC), използвано за определяне на „ваксинираните“.

Данните за САЩ вероятно също ще станат още по-оскъдни през
следващите седмици и месеци. Освен че CDC крие данни, в началото на
февруари Министерството на здравеопазването и човешките ресурси
(HHS) тихомълком реши да спре да регистрира смъртните случаи,
свързани с СОVID-19.

ДАННИТЕ СА ОТ СЪЩЕСТВЕНО
ЗНАЧЕНИЕ
И все пак данните са в основата на научния анализ. Без него
изследователите не могат да анализират статистически данни и да
правят заключения, което прави експертите по обществено здраве
неспособни да правят точни препоръки. Знанието ви дава възможност
да вземате информирани решения въз основа на доказателства.

Шест месеца след началото на пандемията доклад разкрива, че повечето
американци са имали погрешни представи за рисковете от СОVID-19.
Месеци по-късно второ проучване показа, че няма особена промяна.
Докато анализаторите обвиняват „непознаването на основни,
неоспорими факти за това кой е изложен на риск“ за т. нар. погрешни
схващания, други смятат, че политизирането на пандемията също е
виновно. Но имаше и други фактори, които изкривиха данните, с които
учените смятаха, че разполагат.

Според информатора, работил по клиничните изпитвания на
инжекциите за СОVID във фаза 3 на Пфайзер, данните са били
фалшифицирани, пациентите не са участвали в сляпо проучване,
компанията е наела лошо обучени хора за прилагане на инжекциите, а
проследяването на докладваните странични ефекти е изостанало.
Нейните показания са публикувани на 2 ноември 2021 г. в Британското
медицинско списание от разследващия журналист Пол Текер.

Това е още един признак, че истинският брой на нежеланите събития и
смъртните случаи, причинени от инжекциите, които понастоящем се
определят като „ваксини“ за СОVID, може никога да не бъде известен.
Единственото логично заключение, което може да се направи, е, че
данните не подкрепят програмата за производство и масова ваксинация
„Уарп Спийд“, започната в началото на 2020 г.

Всъщност програмата за поставяне на инжекции не само е
неефективна, но и вероятно е увредила и убила много повече хора,
отколкото някоя здравна агенция някога ще признае публично. От
съществено значение е да се сподели тази информация, за да се
предотвратят повече смъртни случаи и увредени животи.

ДОКЛАД НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: 90% ОТ
СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ СА ПРИ
НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ
Репортер от The Daily Exposé посочва, че докато светът е разсеян от
действията на Русия в Украйна, правителството на Обединеното
кралство тихомълком публикува доклад, който потвърждава, че 9 от
всеки 10 смъртни случая от СОVID-19 в Англия са при хора, които са били
напълно ваксинирани.

Докладът от февруари 2022 г. е на Агенцията за здравна сигурност на
Обединеното кралство, която публикува ежеседмични доклади за
наблюдение. Докладът съдържа няколко таблици с необработени данни,
които показват, че огромното мнозинство от хората, които са били
заразени, хоспитализирани или починали от СОVID-19, са били напълно
ваксинирани.

The Daily Exposé демонстрира стъпка по стъпка как данните, събрани от
24 януари 2022 г. до 28 февруари 2022 г., подкрепят това твърдение. В
Обединеното кралство здравните власти правят разграничение между
тези, които никога не са се ваксинирали, и тези, които са получили една,
две или три дози. Общо 1 086 434 случая на СОVID са регистрирани при
ваксинирани лица, което представлява 73% от всички случаи през този
период.

Когато децата се извадят от уравнението, ваксинираните лица
представляват 91% от всички случаи. Журналистът също така
сравнява данните, взети през 2021 г., когато доминиращият вариант е
Делта, с настоящия доклад, когато доминиращият вариант в Англия е
Омикрон. Той показва по-голям брой хоспитализирани деца за Омикрон,
отколкото за Делта.

Тъй като децата никога не са били изложени на висок риск от тежко
заболяване от който и да е вариант на СОVID, възниква въпросът дали
сегашният брой на децата, хоспитализирани с СОVID-19, не се дължи на
увеличеното PCR тестване, за което се знае, че има висок процент на
фалшиво положителни резултати, при деца, хоспитализирани по други
причини, като счупен крак или апендицит.

Когато децата бяха включени в данните за хоспитализациите, данните
показаха, че 75% от хоспитализираните с СОVID през настоящия период
са били ваксинирани. Но когато децата бяха извадени от уравнението,
85% от хоспитализираните лица бяха ваксинирани. Подобни резултати
бяха установени и при анализа на данните за смъртните случаи от
СОVID.

По време на четириседмичния период в настоящия доклад
ваксинираните лица са 89% от смъртните случаи. Най-интересното е,
че не само броят на смъртните случаи при ваксинираните нараства
главоломно, но и броят на смъртните случаи при неваксинираните
намалява.

СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ ОТ
ВАКСИНИРАНЕ В КАЛИФОРНИЯ СЕ
УВЕЛИЧАВАТ
Заглавието във вестник Mercury News от 7 март 2022 г. гласи:
„Смъртните случаи от СОVID-19 в Калифорния сред ваксинираните
рязко нараснаха при Омикрон“. В съответния материал се допълва, че в
окръг Санта Круз, Калифорния, са регистрирани 10 смъртни случая, като
девет от тях са били ваксинирани. На пръв поглед това е сходно с
резултатите, докладвани от Обединеното кралство. Въпреки това
суровите цифри в Съединените щати са различни.

Това вероятно се дължи на факта, че данните от САЩ не правят
разграничение между лицата, които са се възползвали от една, две или
три инжекции. Всъщност в САЩ CDC ясно заявява, че можете да се
считате за напълно ваксинирани само две седмици след получаването на
последната доза от основната серия от две инжекции от Pfizer и
Moderna или една инжекция от Johnson & Johnson.

Ето защо, тъй като Обединеното кралство анализира данни, които
определят лицата в спектъра на получилите една от трите ваксини,
САЩ отчитат ваксинацията само ако сте на две седмици след
последната доза. Тъй като не всички пациенти, които са напълно
ваксинирани, се идентифицират при постъпването , анализът на
данните за САЩ е труден, ако не и невъзможен. Трябва да се запитате
дали това е умишлено.

Може би е безопасно да се предположи, че ако дадено лице в САЩ е
идентифицирано като ваксинирано, то навярно е напълно ваксинирано
според стандартите на CDC. Вероятно обаче в групата на
неваксинираните са включени и лица, на които са направени една или две
ваксинации или дори са напълно ваксинирани по стандартите на CDC, но
не са били отчетени като такива при постъпването.

Вестник Mercury News оправда смъртните случаи на ваксинираните
пациенти, като написа: „От починалите ваксинирани пациенти един
беше на 100 години, трима бяха на 90 години, двама бяха на 80 години,
трима бяха на 70 години и повечето имаха основни здравословни
проблеми. Неваксинираният мъж, който почина, беше на 50 години.“

Въпреки че възрастта със сигурност е важен фактор при всяко
инфекциозно заболяване в статията не се споменава нито едно от
другите съпътстващи заболявания, идентифицирани от CDC, които
допринасят за смъртността от СОVID. В статията се цитира д-р Ерол
Оздалга, болничен лекар в Станфорд, който казва пред Mercury News, че
пациентите, приети по време на вълната Делта и предишните
инфекции, са били здрави.

Това означава, че хората със съпътстващи заболявания, които CDC
определя като повишаващи риска от тежки заболявания, като сърдечни
заболявания, диабет, затлъстяване, хронични бъбречни заболявания и
имунокомпрометирани, не са били хоспитализирани с СОVID преди
Омикрон.

„„Това изчезна с Омикрон“, каза Оздалга. Според него вариантът е
засегнал хора с отслабена имунна система, които са „предразположени
по някакъв начин“ към тежки заболявания.“ Освен това новинарският
репортаж съдържаше просто изявление, без да съдържа подкрепяща
информация:

„Д-р Джордж Ръдърфорд, експерт по инфекциозни болести в
Калифорнийския университет в Сан Франциско, казва, че суровите цифри
правят смъртните случаи сред ваксинираните по-лоши, отколкото са
– при тях смъртността остава много по-малка, отколкото при
неваксинираните.“

ПРОУЧВАНЕ НА ИКОНОМИСТ
РАЗКРИВА ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ
УВРЕЖДАНИЯ ОТ ВАКСИНИ
Икономистът Марк Скидмор проведе критично онлайн проучване,
използвайки населението на САЩ, за да оцени щетите от инжекциите за
СОVID-19. Той представи най-новите и значими данни от провежданото
проучване на третия симпозиум на Doctors for СОVID Ethics.

В статията си той се опитва да разбере броя на хората, починали от
инжекциите за СОVID, който изчислява въз основа на проучването. Той
използва проучването, за да събере информация от населението като
цяло и от това, което те изпитват.

Участниците бяха помолени да съобщят за нежелани събития на хора,
които познават най-добре в социалния си кръг – с други думи, на добри
приятели или членове на семейството. През декември 2021 г.
проучванията бяха почти представителни за общото население по
възраст, доходи и пол.

Скидмор първо представи списък с нежелани реакции, за които
Агенцията по храните и лекарствата на САЩ признава, че са възможни,
и го сравни с документираните данни за увреждания и смъртни случаи
от Системата за докладване на нежелани събития при ваксини (VAERS),
публикувани в OpenVAERS (https://openvaers.com/covid-data).

Някои от най-често срещаните реакции в списъка са инсулт, инфаркт,
миокардит, смърт, тромбоцитопения и венозен тромбоемболизъм
(кръвни съсиреци). Според Скидмор всички са съгласни, че нежелани
реакции могат да се случат и се случват – основната разлика в
мненията е колко често и колко много.

След това Скидмор разгледа съотношението между смъртните случаи
от заболявания от СОVID и смъртните случаи от инжекциите за СОVID.
Съотношението в OpenVAERS е 2.6%, а във VAERS (числото, докладвано
от CDC, което не съдържа всички първоначално обосновани данни) е
0.9%.

Ако тези цифри отразяват действителността, броят на хората,
които съобщават за увреждане или смърт в проучването, би трябвало
да е близък до нулата, тъй като кохортата е достатъчно малка, за да не
може да обхване такъв малък процент. След това Скидмор пита, ако
приемем, че проучването отразява истинското съотношение в
населението, какво е истинското съотношение в населението по
отношение на уврежданията или смъртта след получаване на
инжекцията за СОVID-19?

От събраните данни се вижда, че от инжекциите са починали 307 997
души. Използваният метод дава 95-процентов доверителен интервал
между 215 018 и 391 410 смъртни случая. Като се използва същият
математически подход за определяне на броя на тежките нежелани
реакции за населението като цяло, данните показват, че има
приблизително 1.1 млн. тежки реакции и 2.3 млн. по-малко тежки
реакции от инжекцията.

Той признава, че голяма част от това, което хората виждат и
съобщават, е през призмата на техните пристрастия. Една от тях е
политическата принадлежност. Той показва, че хората, които се
определят като демократи, съобщават за много по-малко смъртни
случаи, свързани с инжекциите, отколкото републиканците или
независимите. Това вероятно влияе и върху броя на смъртните случаи и
нежеланите събития, докладвани във VAERS.

Като използва данните за броя на смъртните случаи според
партийната принадлежност, той установява, че ако схващането на
демократите е правилно, има 119 000 смъртни случая, докато ако
схващането на републиканците е правилно, те са 487 000. Това дава
възможност за избор на смъртни случаи и илюстрира различията във
възприятията на хората в зависимост от начина, по който те виждат
света. Въпреки това, независимо от това кое число се използва, то все
още е много по-голямо от броя на смъртните случаи, докладвани в
системата VAERS.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЯТ БРОЙ НА
СМЪРТНИТЕ СЛУЧАИ В САЩ
ПРОДЪЛЖАВА ДА РАСТЕ
Макар че данните от Скидмор и Обединеното кралство отразяват
смъртността от СОVID-19, важно е да се проследява и броят на
смъртните случаи по всички причини, тъй като това са едни от най-
надеждните данни, с които разполагаме. Тази статистика е
категорична. Или човек е мъртъв, или не е. Тя не зависи от причината за
смъртта.

В началото на 2022 г. взаимозастрахователният холдинг OneAmerica
обяви, че през третото тримесечие на 2021 г. се е увеличил процентът
на смъртност на работещите американци на възраст от 18 до 64
години. Техните данни показват, че тя е с 40% по-висока от
предпандемичните нива.

Други застрахователни компании също посочват по-високи нива на
смъртност, включително Hartford Insurance Group, която обяви, че
смъртността се е увеличила с 32% спрямо 2019 г. и с 20% спрямо 2020 г.
преди инжекциите. Lincoln National съобщи, че претенциите за
обезщетение при смърт са се увеличили с 13.7% на годишна база и с 54%
през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 2019 г.

През 2021 г. погребалните агенции също отбелязват увеличение на броя
на погребенията и кремациите спрямо 2020 г. Една от големите
германски здравноосигурителни компании съобщи, че данните на
нейната компания са почти 14 пъти по-високи от броя на смъртните
случаи, докладвани от германското правителство. Тези данни са събрани
директно от лекари, подали заявления за плащане, от извадка от 10.9
млн. души.

Нарастващият брой смъртни случаи, които могат да бъдат свързани с
инжекциите за СОVID, е неудобна истина за здравните агенции, които
насърчават масовото ваксиниране с експериментална генетична
терапия. В отговор на тези данни Службата за здравеопазване и човешки
ресурси (HHS) реши да прекрати изискванията за докладване на смъртни
случаи, причинени от СОVID-19, от страна на болниците и заведенията
за спешна медицинска помощ.

Въпреки че информацията е публикувана на уебсайта на HHS,
проверителите на факти твърдят, че вирусните публикации в
социалните медии са „фалшиви“, като просто променят заглавието.
Така че, въпреки че HHS публично обяви, че вече няма да изисква от
болниците да докладват за смъртни случаи от СОVID-19,
проверителите на факти погрешно съобщават, че правителството на
САЩ не прекратява ежедневното докладване на смъртни случаи от
СОVID.

Ако това помогне да се изясни всичко това, неназован федерален здравен
служител всъщност признава за ходът за спиране на докладването на
болничните смъртни случаи от СОVID-19, когато говори с репортер от
WSWS, наричайки този ход „неразбираем“. Служителят добави: „Това е
единственият последователен, надежден и приложим набор от данни на
федерално ниво. Деветдесет и девет процента от болниците
съобщават 100% от данните всеки ден. Не познавам учени, които да
искат да разполагат с по-малко данни.“

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОНТРОЛ И
ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
УКРИВАТ ДАННИ, ОПАСЯВАЙКИ СЕ
ОТ НЕРЕШИТЕЛНОСТ И ПОГРЕШНО
ТЪЛКУВАНЕ
Когато данните от множество източници разкриват едни и същи
тенденции и стойности, лесно е да се разбере как CDC не желае да признае
информацията или да публикува своите данни, опасявайки се, че това ще
има отрицателно въздействие върху кампанията за масово
ваксиниране. На 20 февруари 2022 г. в. „Ню Йорк Таймс“ съобщава, че CDC
все още не е публикувал голяма част от данните, събрани по време на
пандемията.

Въпреки че са публикувани данни за ефективността на бустерите при
някои лица, данните за лица на възраст от 18 до 49 години са
пропуснати. Интересно е, че това е и групата, която има най-малка
вероятност да се възползва от инжекцията, тъй като при нея се
наблюдават едни от най-ниските нива на тежки заболявания и
смъртност, както съобщава CDC.

В коментар за „Ню Йорк Таймс“ говорител на CDC се опитва да обоснове
защо организацията е укрила голяма част от данните от началото на
пандемията. Тя заяви, че данните „все още не са готови за
представяне“, че информацията може да бъде изтълкувана погрешно в
смисъл, че ваксините са неефективни и че данните, с които разполагат,
се основават на 10% от населението на САЩ, което, както посочва
Таймс, е същата извадка, която се използва за проследяване на грипа
всяка година.

Без необработени данни от Съединените щати учените разчитат на
израелски данни. В едно от проучванията е събрана информация от 4.6
млн. души на възраст 16 и повече години, които са получили две дози от
ваксината на Пфайзер. Те сравняват тежките заболявания и
смъртните случаи при тези, които са получили бустер, и тези, които не
са. Данните показват, че в групата от 16 до 29 години смъртните случаи
са нулеви, независимо дали са с бустер или не.

По същия начин в групата от 30 до 39 години има един смъртен случай,
независимо дали са били с бустер или не. Всъщност разликата в
смъртността не се увеличава, докато участниците не навършат 60-69
години, когато в групата без подсилена терапия има 44 смъртни случая,
а в групата с подсилена терапия – 32 смъртни случая.

В статия Том Вроблески от Staten Island Advance характеризира
решението на CDC, пишейки за това, което се е случило с повечето хора,
които са били готови да публикуват данни и мнения, които
противоречат на разказа на национална или международна здравна
агенция:

„Казват ни да вярваме в CDC, в д-р Антъни Фаучи, във всички експерти,
които са обучени да се справят с кризи в общественото здравеопазване.

Но не можем да имаме доверие, ако от нас се крие важна информация.
Защото тогава става въпрос за следното: „Мълчи и прави това, което
ти казваме. Ние сме експертите. Не е нужно да знаете как вземаме
решенията си. Знаем кое е най-доброто.“

И ако поставите под въпрос общоприетата мъдрост, изведнъж
ставате опасен човек. Оприличават ви на терорист. Казват ви, че
искате хората да умират. Забраняват ви да влизате в социалните
мрежи.

Ако се осмелите да протестирате, банковата ви сметка може да бъде
замразена, а застраховката на автомобила ви – прекратена, както се
случи по време на протеста на „Конвоя на свободата“ в Канада. Може да
бъдете стъпкани от конна полиция.

Укриването на информация само засилва скептицизма на хората. Това
поражда подозрения. Или просто съмнение. CDC трябва да се справи по-
добре, ако иска да получи нашето доверие.“

 

Автор: Д-р Джоузеф Меркола, 15/03/2022
Източник: The Epoch Times
Превод на български – Страничката „Монтагю Кийн“

ДОКЛАДЪТ

ДОПЪЛНЕНИЕ

Днес, 02.04.2022 г, отличиха Мутафчийски, Кантарджиев
и Кунчев в знак на признателност в усилията им в
битката с пландемията.
 

Всеки 9 от 10 смъртни
случая от СОVID са
вследствие от убийствата с
експерименталните
инжекционни течности чрез
«синдром на придобита
имунна недостатъчност»
(ДОКЛАД) ОБНОВЕНА
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П О С Л Е Д Н О  О Т  Л Ю Б О П И Т Н О

ЗА  НАС ПОЛИТИКА  НА  ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРАВА  И  УСЛОВИЯ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА 
По повод на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
спомняте ли си какво каза убитият няколко дни преди да свидетелства
по мега-делото за престъпление срещу човечеството нобелистът за
откриването на вируса на СПИН професор Монтание?

Два негови цитата:

Неудобните ги убиват.

1-ва  приспива имунната система;
2-ра  контролавирусът по кръвен път до всички органи;
3-та  събужда имунната система, която открива чуждите
нашественици и напада собствените органи познато като
автоимунно заболяване срещу някой орган, но в този
случай се воюва срещу всички органи, получава се т.н.
“Цитокинова буря“ и организма се предава.
 

ОЩЕ ЕДИН ПРАВИТЕЛСТВЕН
ДОКЛАД

70% о" умре'("е )е са о" «-а.с(/(» (1О34А1)

То#а се 'а(#а # )о'*а) +а а+,*-.с'о/о
ра#-/е*с/#о „У#е*-3а#а+е/о 'а'/о +аפ
хосפ-/а*-(-ра+-/е, /а'а - +а см6р/+-/е с*у3а- #
о,ром+о/о бо*9-+с/#о е о/ /е(-, 'о-/о са
о*у3-*- )#е )о(- о/ #а'с-+а/а, о'о*о 60% - 70%פ
о/ #6*+а/а с6о/#е/+о. Тоес/ +еусפе9+-/е
-му+-(а:-- פре)-(#-'#а/ פо-сер-о(+-

(або*я#а+-я, о/'о*'о/о פр- +е#а'с-+-ра+-/е ф-(-3ес'- *-:а.“ 32. The
resurgence in both hospitalisations and deaths is dominated by those that have
received two doses of the vaccine, comprising around 60% and 70% of the wave
respectively. This can be attributed to the high levels of uptake in the most at-risk
age groups, such that immunisation failures account for more … Про)6*>е/е с
3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

«Ваксини»ращите се лица дали
знаят, че участват в толкова
дългосрочен експеримент ?
 

СТЕРИЛИЗАЦИЯТА
И ДЕПОПУЛАЦИЯТА ОНЛАЙН В
РЕАЛНО ВРЕМЕ!
 

SАRS-СоV-2 СОVID-19 – 79פре:;/а"а -ерс(я HIV
(ВИ1ЕО – БГ СУБ)

Ма@аб+а/а -(мама СОVID-19 פро)6*>а#а: SARS-
СoV-2 – 6פ,ре.)+а/а #ерс-я HIV.2! И(о*а/ о/+о#о
+яма! На #се'- /ряб#а )а е яс+о - )а (+ае, 3е +-'о.-
+-'о,а НЕ Е -(о*-ра* СОVID-19! В +а3а*о/о +а /а(-
SCAM-)ем-я #*я(ох # е)+а о+*а.+ )-с'ус-я - е)-+
о/ у3ас/+-:-/е  # 3а/а +а мо. 'оме+/ар +аפ-са
с*е)+о/о: „Е, 'а'/о е /р6,+а*о се,а /- @е 'а>е9,

3е /о +яма - #-рус +а СПИН-а.“ Ту' а( (ам6*3ах, (а@о/о +ямах )ос/а/63+о
-+форма:-я -ма -*- +яма -(о*-ра+ #-рус +а HIV. С*е) /о#а +аפра#-х
,.ро#ер'а - 'а'/о се 'а(#а – ,ре9'а/а се о'а(а #яр+а. В-рус +а HIV +-'оפ
+-'6)е +е е -(о*-ра*. Ра(б-ра се פре)פо3е/ох … Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

СПИН /е с7)ес"-у-а! В(рус7" /а HIV /(.о9а /е е
б(' (Gо'(ра/, ВИ1ЕО! В(рус7" /а СПИН е
с7G;а;е/ - 'абора"ор(я, ВИ1ЕО! Про(Gхо;7" /а
СПИН (ФИ4М-БГ СУБ)

Iо*'о/о с6@ес/#у#а СПИН /о*'о#а - 'оро+а-
#-рус. С6+-פ/ е с6@а/а ,ра+)-о(+а *6>а о/ 80-/е
,о)-+-! С *6>-/е о/ ме)--/е - ме)-:-+с'-/е
:е+/ро#е +аפ*а9-ха :е*-я с#я/ с /оя
+ес6@ес/#у#а@ #-рус СПИН. Це*/а е хора/а )а се
с/раху#а/ )а פра#я/ се'с бе( פре(ер#а/-#, -
с*е)о#а/е*+о >е+-/е )а +е (а3е#а/ - )а +е

ра>)а/. С /оя фа*9-# #-рус о,ра+-3-ха с#е/о#+а/а פоפу*а:-я с6с
с/о/-:- м-*-о+- ра>)а+-я (а +я'о*'о )есе/-*е/-я. М+о,о о/
с#е/о#+о-(#ес/+-/е )о'/ор- са (аפо3#а*- )а פроу3#а/ „#-руса +а СПИН“
(а )а о/'р-я/ *е' -*- #а'с-+а, +о са с/-,+а*- )о (а'*K3е+-е/о, 3е
+а-с/-+а /а'6# #-рус +е с6@ес/#у#а! Но /ех+-/е ре(у*/а/- ес/ес/#е+о
+е се обя#я#а/ о/ … Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

1-р С"ефа/о С.о'(о, /ауLе/ (Gс'е;о-а"е',
.а/;(;а" Gа Нобе'о-а /а9ра;а Gа ме;(M(/а 2018
9.: В(рус7" СОVID-19 /(.о9а /е е б(' (Gо'(ра/
(ВИ1ЕО-БГ СУБ)

В-рус6/ СОVID-19 +-'о,а +е е б-* -(о*-ра+, 'а'#о /о,а#а -ма # СОVID
#а'с-+-/е!?…   И/а*-а+с'-я/ у3е+ /#6р)-, 3е '6м /о(- моме+/
см6р/+-/е с*у3а-, פр-פ-с#а+- +а СОVID-19, се с#е>)а/ )о +е*е3 -פ-с*а,
'о-/о се ра()ух#а/ о/ 'орумפ-ра+- ме)--. Сפоре) оф-:-а*+-/е
с/а/-с/-3ес'- )а++-, פо3/- 7 м-*-о+а )у9- (,о)-9+о) פо с#е/а ум-ра/ с
ресפ-ра/ор+- (або*я#а+-я. Вс-3'-/е 800 х-*. см6р/+- с*у3ая, פр-פ-с#а+-
+а СОVID-19 )о сеפ/ем#р- 2020 ,. ('о,а/о е +аפра#е+о -+/ер#K/о), са )а*е3
-+*о3-+а*- о/ )-ха/еפ ,о) /е(- 7 м-*-о+а см6р/+- с*у3а- ,о)-9+оפ
-роб*ем-. (В 'рая +а ,о)-+а/а с*у3а-/е, )е'*ар-ра+- (а СОVID-19, бפ
/ряб#а*о )а б6)а/ '*ас-ф-:-ра+- 'а/о פо3-+а*- о/ ресפ-ра/ор+-
(або*я#а+-я.). Сפоре) … Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

ПреG(;е/"7" /а Ш-е:Mарс.а"а а.а;ем(я /а
/ау.("е פроф. Марсе' Та/7р: Няма (Gо'а" /а
СОVID-19 -(руса! (ВИ1ЕО-БГ СУБ)

ВИMЕО Професор Марсе* Та+6р ос#е+, 3е е
9#е.:арс'- еפ-)ем-о*о,, -(с*е)о#а/е* +а
ма*ар-я/а - сפе:-а*-с/ פо об@ес/#е+о ()ра#е,
/о. е פре(-)е+/ +а фо+)а:-я „R. Geigy“, פре(-)е+/
+а 9#е.:арс'а/а а'а)ем-я +а +ау'-/е, פо3е/е+
)-ре'/ор +а Ш#е.:арс'-я -+с/-/у/ (а
/ро3-פес'о - об@ес/#е+о ()ра#е (Swiss TPH).

СТАТИЯТА ПО ТЕМАТА Ма@аб+а/а -(мама СОVID-19 פро)6*>а#а: SARS-СoV-2
ре.)+а/а #ерс-я HIV.2! И(о*а/ о/+о#о +яма! На #се'- /ряб#а )а е яс+о,פ6 –
- )а (+ае, 3е +-'о.-+-'о,а НЕ Е -(о*-ра* СОVID-19! (ВИMЕО-БГ СУБ) ПО
ТЕМАТА СОVID-19 פрос/-/у/'-/е арес/у#аха - #'араха # פс-х-а/р-3+а
'*-+-'а фре+с'- פрофесор боре@ -(мама/а - פо)а* >а*ба сре@у
-+с/-/у/а Пас/Sор (ВИMЕО) Проф. )-р Томас А.,+ер +аפус+а А'а)ем-я/а …
Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

Пре;'а9а" /а9ра;а о" 1 м'/. ;о'ара Gа "оG(,
.о:"о ;о.аPе, Lе СОVID-19 /а(с"(/а
с7)ес"-у-а!

Mа#а/ 1 м*+. )о*ара (а )о'а(а/е*с/#о 3е СОVID-19
+а-с/-+а с6@ес/#у#а! Health Glade, פре)*а,а/ $
1.000.000 (а +ау3+о )о'а(а/е*с/#о, (а
с6@ес/#у#а+е/о +а #-руса Sars-Cov-2 СОVID-19
ТЪРСИ СЕ, VИВ ИWИ МЪРТЪВ, НЕУWОВИМИЯТ
СОVID-19. Iа(#а/, 3е с6@ес/#у#а*, +о (а се,а +е са
оפре)с/а#-*- +-'а'#- )о'а(а/е*с/#а. За с*яפ

#яр#а@-/е +а ме)--/е - +а פра#-/е*с/#а/а, /о#а е 9а+с6/ +а >-#о/а -м.
Health Glade оф-:-а*+о פре)*а,а 1 м-*-о+ )о*ара, +а 6פр#-я, 'о./о )о'а>е,
3е СОVID-19 с6@ес/#у#а. Тряб#а само )а פре)с/а#-/е реа*+- +ау3+-
)о'а(а/е*с/#а, 3е е б-* -(о*-ра+, - 3е -(о*-ра+-я/ #-рус +а-с/-+а е
СОVID-19, פр-мер+о, с )емо+с/р-ра+е +а פре)פо*а,аема/а #ре)а, 'оя/о
о ме/о)-'а/а +а Iох. … Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +аפ ,р-3-+я#аפ

The Bulgarian Times

 

187 /ауL/( (/с"("уM(( ( 'абора"ор(( о" Mе'(я
с-я" פо"-7рP;а-а", Lе СОVID-19 /а(с"(/а НЕ
с7)ес"-у-а!

С/о осем)есе/ - се)ем +ау3+- -+с/-/у:-- -
*абора/ор-- о/ :я* с#я/, у#*е3е+- # )-#о/о
+рес*е)#а+е +а „+е#-)-м-я ярос/е+ ме/аф-(-3еפ
- м-с/-3е+ #ра,“ - )#а/а м-*-о+а )о*ара, а
+а,ра)а, о/+о#о פо/#6р)-ха, 3е САРСIОВMВЕ НЕ
СЪЩЕСТВУВА Все о@е ,о +яма. Тех+-я/ бро.
+арас/#а с #се'- -(м-+а* )е+, #6פре'-

„+е#->)а+а/а“ # 3о#е9'а/а -с/ор-я (#ерс'а פа+)ем-я, 'оя/о פре)פо*а,а
+а.-бо,а/-я #-русе+ бу*Sо+ +а #с-3'- #реме+а. Mа >-#ее а+/-'#а+/о#а/а
#се#-рус+а פа+)еме'с/а/-3+а /еор-я +а бе('ра.+а/а о/+ос-/е*+ос/ -
+е.+-я פроро' Б-*бер/ Ге./@а.+. Прос/ра+с/#о/о се о,6#а, #-ру$6/ – +е.
За@о ум-ра/ хора? Е, +а /оя #6פрос о3а'#аме *е'ар-/е )а о/,о#оря/. За@о
ум-ра/ хора? Ма. ма/ема/-:-/е @е 'а>а/. За@о ум-ра/ … Про)6*>е/е с
3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

ПО ТЕМАТА
Само Gа 9о;(/а 9 778 ;уQ( са уб("( - рам.("е /а
24 Lаса с'е; е.сפер(ме/"а'/("е (/Pе.M(о//(
"еL/ос"(  1О34А1ВАТ СЕ ПО-МА43О ОТ 1%, А
3О43О НЕ СЕ 1О34А1ВАТ

  О/פа)а -(-с'#а+е/о (а “פ-сме+о -+форм-ра+о
с6,*ас-е“ (а «#а'с-+а»/а сре@у СОVID-19» Не
-, особ+- са )аפус'а./е )е:а/а с- +а у3-*-@е! Сפ
+або)а/ бе( #а9е (+а+-е - с6,*ас-е! Не с- פра#е/е
+-'а'#- -*K(-- /о#а е ра(3-с/#а+е +а 6פ/я о/
уפра#*я#а+а/а-уפра#*я#а@а -(ме/ (а
у(а'о+я#а+е/о +а (а)6*>-/е*+а/а

СОVID-«#а'с-+а»:-я # Б6*,ар-я! Ме>)у )ру,о/о А#с/р-я #е3е я #6#е)е -
с/а#а (а)6*>-/е*+а о/ 1 фе#руар- 2022 ,!   7-,о)-9+о )е/е ум-ра 11 )+-
с*е) -+>е':-я/а +а Рfizеr Само (а ,о)-+а 9 778 )у9- са уб-/- # рам'-/е +а
24 3аса с*е) е'сפер-ме+/а*+-/е -+>е':-о++- /е3+ос/-  MОIWАMВАТ СЕ
ПО-МАWIО ОТ 1% А IОWIО НЕ СЕ MОIWАMВАТ  M+ес Це+/ро#е/е …
Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

На; 1000 /ауL/( (Gс'е;-а/(я ;о.аG-а",
Lе е.сפер(ме/"а'/("е (/Pе.M(о//(
"еL/ос"( сре)у «СОVID-19» са (G.'RL("е'/о
оפас/( (СПИСЪ3)

В рам'-/е +а 12-/е месе:а, о/'а'/о се +ас/оя#а
об@ес/#е+ос//а )а פр-ема е'сפер-ме+/а*+-/е
#а'с-+- (а СОVID-19, са פро#е)е+- +а) 1000 +ау3+-
-(с*е)#а+-я, 'о-/о +еоפро#ер>-мо )о'а(#а/, 3е
#а'с-+-/е (а СОVID-19 са -('*K3-/е*+о оפас+-.
Ос#е+ бе(бро.+-я бро. см6р/+- с*у3а-, פр-3-+е+-

о/ /е(- #а'с-+-, /е פр-3-+я#а/ - сер-о(+- у#ре>)а+-я - ме)-:-+с'-
с6с/оя+-я, #'*K3-/е*+о с6с-р#а+е +а 'р6#/а, м-о'ар)-/, פер-'ар)-/,
/ромбо(а, /ромбо:-/оפе+-я, а+аф-*а'с-я, פара*-(а +а Бе*, Г-*е+-Баре -
ра'. Сפ-с6'6/ פо-)о*у с6)6р>а +а) 1000 +ау3+- -(с*е)#а+-я - с/а/-- о/
ре+ом-ра+- ме)-:-+с'- сפ-са+-я - е с6с/а#е+ о/ бр-/а+с'а/а
ор,а+-(а:-я Save Us Now. Наפра#-хме 'оפ-е +а /ех+-я сפ-с6' /у', # с*у3а.
3е уебса./6/ -м е ха'+а/ -*- с#а*е+ … Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

Който желае може да се
присъедини към
групата «Неваксинираната сперма
е следващият биткойн»
 

1еפоפу'аM(я"а LреG ПРИНУ1ИТЕ4НА
ВА3СИНАЦИЯ бе обя-е/а о" 9'а-/(я а/"(хр(с"
/а פ'а/е"а"а о)е פреG 2011 9о;(/а! (+ВИ1ЕА)

Пуб*-'а:-я о/ K+- 2011 , +а бр-/а+с'- #ес/+-'
„The Sovereign Independent“ „Mеפоפу*а:-я
р-+у)-/е*+а #а'с-+а:-я“  В +еяפ осре)с/#омפ
9еф6/ +а „Ма.'рософ/“ Б-* Ге./с ((а פоре)е+
р-(о#а#а )а се +ама*- +асе*е+-е/о +аפ (/6פ
(емя/а. Та(- פуб*-'а:-я се,а פра'/-3ес'- +е мо>е
)а се +амер- # '+->е+ #ар-а+/, +о е)+а

а(-*а с#оя бро. +а #ес/+-'а. И се,а /я ,ор)оפр-ем3-#а бр-/а+'а (аפ(реפ
,/рос/ра+я#а+а/а # -+/ер+е/ с+-м'а. Но #с6@+осפ)о(-ра # раפ
)ос/а/63+о е )а се )обере/е )о 6פр#о-(/о3+-'а # -+/ер+е/, е/о *-+'а +а
/о(- бро. +а #ес/+-'а: Independent/pdf     Ва'с-+-/е са о,ром+а -(мама
«Ва'с-+-/е са о,ром+а -(мама… Те +е са сפас-*- +-/о е)-+ >-#о/, +о …
Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

ОЩЕ МНОГО ПО ТЕМАТА ТУК!
 

Те (с.а" ;еMа"а -(, Gа)о"о само "а.а мо9а" ;а
/а'оPа" /о-а"а ф(/а/со-а с(с"ема (ВИ1ЕО – БГ
СУБ)

То#а #-)ео е '*K3о#о. Ще се ра)#ам )а ,о
-(,*е)а/е - )а ,о сפо)е*-/е с פо#е3е хора. „А'о
)осе,а (аме+яхме е+ер,-я/а, 'реа/-#+ос//а,
(+а+-я/а, уме+-я/а, /а*а+/-/е - #реме/о с- (а
а/-/е -с'а/ )а ,оפс-хоפ р-+/-ра+а хар/-я, се,аפ
ра#-м (а )-,-/а*+а „#а*у/а“. Тр-. В-+а,- е -ма*оפ
/р- ,руפ-. В6# #с-3'- -с/ор-- - с6б-/-я, +а 'о-/о

сме с/а#а*- с#-)е/е*-. ПWАН)ем-я/а о/+о#о ,о פо/#6р)-: ,руפа/а +а
/е(-, 'о-/о се פо)3-+-ха, бе( )а м-с*я/, ,руפа/а +а /е(-, 'о-/о ,о
+аפра#-ха, (а@о/о бяха -(+у)е+- - +е -с'аха )а ,убя/ ма/ер-а*+-/е с-
а/а +а /е(-, 'о-/о 'а(аха „+е“, (а@о/о #-)яха -с/-+с'-яפр-)об-#'- - ,руפ
(ам-с6*. Сפоре) с/а/-с/-:-/е פро:е+/-/е … Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

 

Заפ'аха"а е реа'/а, сפасе/(е"о е - /аQ("е р7Mе
(СИГНА4 – БЪ4ГАРИ, ПО1ПИШЕТЕ СЕ ПРОТИВ
П4АН1ЕМИЧНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ) ОБНОВЕНА С
ВИ1ЕО

В с#ое с6об@е+-е )о ме)--/е о/ 1 )е'ем#р- 2021 ,. СЗО с6об@а#а, 3е
„С#е/о#+а/а ()ра#+а асамб*ея е פос/-,+а*а с6,*ас-е (а с/ар/-ра+е +а
ора(уме+-е (аפро:ес (а ра(рабо/#а+е +а -с/ор-3ес'о ,*оба*+о сפ
ос/-,+а/оפ а+)ем--“. С6,*ас-е/о еפ -рפ ре#е+:-я, ,о/о#+ос/ - реа':-яפ
сре) #с-3'- 194 )6р>а#--3*е+'-, #'*K3-/е*+о Б6*,ар-я. По פре)#ар-/е*+-
)а++- +а СЗО @е б6)е с6()а)е+ ме>)уפра#-/е*с/#е+ ор,а+ (а פре,о#ор-,
'о./о @е פро#е)е 6פр#о/о с- (асе)а+-е +а.-'6с+о )о 1 мар/ 2022 ,. С*е)
/о#а ме>)уפра#-/е*с/#е+-я/ ор,а+ (а פре,о#ор- @е פре)с/а#- )о'*а) (а
+аפре)6'а +а 76-а/а С#е/о#+а ()ра#+а асамб*ея פре( 2023 ,. с :е*
-+с/руме+/6/ )а б6)е פр-е/ )о 2024 ,. По)פ-с#а+е/о о/ с/ра+а …
Про)6*>е/е с 3е/е+е/о +а

The Bulgarian Times

СПОДЕЛЕТЕ

«ТЕЗИ  КОИТО  СТЕ  ВЗЕЛИ  3-ТА  ДОЗА  ОТИДЕТЕ  В
ЛАБОРАТОРИЯ  И  СЕ  ИЗСЛЕДВАЙТЕ  ЗА  СПИН  (ХИВ) .
РЕЗУЛТАТЪТ  МОЖЕ  ДА  ВИ  ИЗНЕНАДА .  ТАКА  ЧЕ  СЪДЕТЕ
ПРАВИТЕЛСТВОТО  СИ» – ЛЮК  МОНТАНИЕ

«НЕВАКСИНИРАНИТЕ  СА  СПАСЕНИЕТО  НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО», – ЛЮК  МОНТАНИЕ

FACEBOOK

М О Ж Е  Д А  С Е  И Н Т Е Р Е С У В А Т Е  О Т

ПРЕДИШНA СТАТИЯ

Доц. Валентин Вацев: Хоризонтът на
издръжливост на правителството на
Петков е някъде до след Великден
(ИНТЕРВЮ)

СЛЕДВАЩA СТАТИЯ

Ръката на този седи върху ядрения
бутон! Господи помагай (БАЙДЪН СЕ
РЪКУВА С ВЪОБРАЖАЕМ ЧОВЕК –
ВИДЕО) “Ръката на мъртвеца”:
Суперсекретният руски проект

“Периметър” възкръсна по-мощен и
ужасяващ от всякога

23.05.2022

ДАНС
разследва
незаконното
чипиране чрез
ваксини за
СОVID и PCR
тестове:
България
прокарва път в
това отношение
за целия свят,
тъй като тя
става първата
страна в света,
където това се
случва
официално

22.05.2022

187 научни
институции и
лаборатории от
целия свят
потвърждават,
че СОVID-19
наистина НЕ
съществува!

17 .05.2022

6 компании
контролират
90% от това,
което четете,
гледате и
чувате. Ето защо
трябва да ви е
грижа

06.05.2022

Да, пътниците
на
инжектираните
пилоти са
застрашени!
Предстоят
съдебни искове
срещу
Федералната
авиационна
администрация,
Федералните
агенции и
авиокомпаниите
(УВРЕДЕНИ ОТ
ЕКСПЕРИМЕНТА
ЛНИТЕ
ИНЖЕКЦИОННИ
ТЕЧНОСТИ ЗА
«СОVID»
ПИЛОТИ
ГОВОРЯТ
ОТКРИТО)

20.04.2022

Д-р Брайън
Ардис
(СВРЪХВАЖЕН
ФИЛМ – БГ СУБ)

22.03.2022

Новоизлезли
документи на
Рfizеr разкриват
опасностите от
инжекциите за
СОVID

ДАНС разследва
незаконното
чипиране чрез
ваксини за СОVID и
PCR тестове:
България прокарва
път в това отношение
за целия свят, тъй
като тя става първата
страна в света,
където това се
случва официално
Официално разследване
за чипирането на
ваксинираните В
България текат две
отделни разследвания
относно незаконното
чипиране чрез

187 научни
институции и
лаборатории от
целия свят
потвърждават, че
СОVID-19 наистина НЕ
съществува!
Сто осемдесет и седем
научни институции и
лаборатории от цял
свят, увлечени в дивото
преследване на

6 компании
контролират 90% от
това, което четете,
гледате и чувате. Ето
защо трябва да ви е
грижа
Бележка на автора: В
неотдавнашно
проучване в Twitter,
което проведох, близо
90% от хората оцениха
доверието

Договорът за вечна
пандемия и
трансхуманизъм на
СЗО и извънредното
положение като
новото нормално
(ВИДЕА – БГ СУБ)
Планираният глобален
договор за пандемия
между СЗО, ЕС и
националните
правителства ще
постави
правителствата и
парламентите

Да, пътниците на
инжектираните
пилоти са
застрашени!
Предстоят съдебни
искове срещу
Федералната
авиационна
администрация,
Федералните
агенции и
авиокомпаниите
(УВРЕДЕНИ ОТ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ
ИНЖЕКЦИОННИ
ТЕЧНОСТИ ЗА
«СОVID» ПИЛОТИ
ГОВОРЯТ ОТКРИТО)
Увредени от
“ваксини“те за СОVID
пилоти, говорят
открито В интервюта
за The Defender
пилотите, пострадали
от

ОТИДЕТЕ
ГОРЕ

То(- са./ -(פо*(#а „б-с'#-/'-“ о/ Google (а פре)ос/а#я+е +а ус*у,-/е # +е,о - (а а+а*-( +а /раф-'а. IP а)рес6/ - פо/реб-/е*с'-я/ #- а,е+/ се сפо)е*я/ с Google (ае)+о с פо'а(а/е*- (а ефе'/-#+ос//а -
с-,ур+ос//а, (а )а се ,ара+/-ра 'а3ес/#о/о +а ус*у,а/а, )а се ,е+ер-ра/ с/а/-с/-3ес'- )а++- (а уפо/реба/а, )а се о/'р-#а/ (*оуפо/реб- - )а се рабо/- פо /ях. НАСТРОЙIИ НА БИСIВИТIИТЕ.

ПРИЕМИ И ЗАТВОРИ
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https://thebulgariantimes.com/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84-%d0%b4-%d1%80-%d0%a1%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%91%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b4%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%be/
https://covidvax.live/
https://www.facebook.com/groups/thebulgariantimesdotcom
https://thebulgariantimes.com/category/%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%9E/
https://thebulgariantimes.com/%d0%94%d0%be%d1%86-%d0%92%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%92%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%a5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d1%80/
https://thebulgariantimes.com/%d0%a0%d1%8a%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d1%8f%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%be/
https://thebulgariantimes.com/%d0%94%d0%90%d0%9d%d0%a1-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
https://thebulgariantimes.com/164-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%86/
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