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MINDIG IDE VEZETETT… 
… MOST ISMÉT FOGLALKOZNUNK KELL VELE 
 
 
 

 
 

 
Mindazon években, amikor figyelmeztettem a globális fasiszta titkos tervre, tudtam, hogy hamarosan meglátjuk 
az elkerülhetetlent.  
 
Nyilvánvaló volt, annak ellenére, hogy oly sokan felébredtek az utolsó évtizedben, mégis a legtöbb embernek 
látni, tapintani, szagolni, hallani és ízlelni kell a fasizmust, még mielőtt képesek elfogadni annak valódi voltát. A 
tömegek vonakodása, hogy felismerjék a jeleket és cselekedjenek, kezdettől fogva egy orwelli ellenőrzési 
rendszer valamilyen szintjére ítélte a lakosságot, mely rendszer végül felbomláshoz vezet. Hangsúlyozom, hogy 
fel fog bomlani, de előtte még sokkal messzebbre megy.   
 
A kérdés sosem az volt, hogy elkerülhetjük-e a rendőri/katonai államot. Sosem voltak illúzióim erről. A kérdés 
az volt, és most is az, hogy milyen mértékben fogjuk engedni, hogy ez a gonosz az ellenőrzése alatt tartson 
bennünket, és ezt meg lehet válaszolni két másik kérdéssel: 
  Mikor fog elég ember teljes mértékben arra fókuszálni, hogy 
véget vessen ennek, és mikor fognak a mindenes ügyintézők, 
sötét öltönyösök és egyenruhások kilépni a sorból a saját 
családjuk érdekében éppúgy, mint értünk, a többiekért ?               
Nos, azon vagyunk, hogy kiderítsük. 
 
A „sertésinfluenza” elleni oltás egy vonal a homokban, amely 
pontosan kijelöli, hol állunk tudatosság és gerinc tekintetében. 
Ha szelíden beleegyezésünket adjuk ehhez az égbekiáltó, durva 
kísérlethez, hogy tömegesen hozzáférjenek a testünkhöz, akkor 
őszintén szólva, megérdemeljük, amit kapunk. 
 
Senki nem mondhatja, hogy nem figyelmeztették, és azt sem, hogy nem volt elég információja a történések 
kiderítéséhez. Bárki, aki azt mondja, hogy nem tudott eleget ahhoz, hogy ’nemet’ mondjon az oltásra, hazudik 
magának, vagy elfordítja a fejét. Még a fősodrú média néhány eleme is megvilágítja az ezzel kapcsolatos 
potenciális veszélyeket annak a rövidlátó perspektívának ellenére, amelyből a világot látják. 
 
 

Áááá, a magyarországi rendőrök nem ilyenek … 
...rajtuk nincs azonosító, és ők viperával „DOLGOZNAK”. 



Évek óta bizonyítgatom, hogy útelágazásnál vagyunk, és nem ülhetünk itt tovább a térképre meredve, 
visszautasítva a döntést. A sertésinfluenza elleni oltás az a döntés.            
                          

A szabadság és a nagyobb tudatosság keresésének a választása 
kihívást fog jelenteni biztosan, de a tudatlanság és behódolás 
választásának a következményei potenciális katasztrófát jelentenek 
azok számára, akik ezt választják. Valami nagy dolog van 
folyamatban. Nem tudom megmondani, pontosan mikor történik, de 
hónapokról beszélünk, nem évekről. Minden el lett tervezve régóta, 
és darabonként összerakva, és amíg a lakosság figyelte a játékot, a 
mutatványt vagy a szappanoperát, elhessegette azokat, akik 
„összeesküvési szamársággal” hozakodtak elő. 
 
Mindig láthatod a nagy képet az alkotóelemekből összerakva. Az 
utóbbi pár hétben alaposan megfigyeltem egy tanácsi épületet, 
melyet Westridge Központnak hívnak, tőlem lefelé az úton, Wight 
szigetén Angliában.  
                                    

Építőmunkások dolgoztak ott egész nyáron, hogy átalakítsák a felső szintet szigorú határidő mellett, júliusra 
végezniük kellett a munkával. Azt az utasítást kapták, hogy mindenképpen tartaniuk kell a határidőt. 
 
Gyanús lett nekik, amikor az építőmunkások különböző 
csoportjait hozták a különböző munkafázisok elvégzésére. 
Ez azt jelentette, hogy egyik csoport sem tudta, mit 
építenek valójában. A végső fázisban a helyi munkásokat 
olyanokkal helyettesítették, akiket jelzés nélküli fehér 
kocsikban hoztak, - állították azok az emberek, akik az 
épületben dolgoztak. Világossá vált, ahogy a pontokból 
összeállt a kép, hogy ennek köze van a  „sertésinfluenza 
járványhoz”, amit az őrültek a következő hónapokban 
terveznek végrehajtani. Megkérdeztem az információs 
szabadságról szóló törvény alá tartozó tanácsot, hogy mi 
folyik Westridge-ben, és mire készülnek ott. Néhány napja 
megjött a válasz, és egyáltalán nem volt meglepetés, csak 
annak megerősítése, ami mára nyilvánvalóvá vált: 
 
Kedves Icke Úr! 
INFORMÁCIÓS SZABADSÁG, KÉRELEM A WESTRIDGE KÖZPONT FELSŐ EMELETÉNEK TERVEZETT 
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN – HIVATKOZÁS: IW09/824953 
Köszönjük kérdését az információra vonatkozóan 2009. augusztus 17-i keltezéssel, amelyben információt kér az 
információs szabadságról szóló törvény értelmében, és amelyet nekem továbbítottak, mint Információs Osztályos 
Felügyelőnek a Stratégiai Vagyon Igazgatóságra. 
      Megerősíthetem, hogy a munkálatok, melyek a Westridge Központ felső emeletén folynak, lehetővé teszik az 
épület célirányos használatát a Tanács irodájaként és Katasztrófa Helyreállítási Központként. A munkálatokban 
benne volt az is, hogy jobb, nyitott terű szállást teremtsenek, valamint szerepelt benne egy lift beépítése és jól 
megközelíthető mosdók kialakítása annak érdekében, hogy eleget tegyenek a fogyatékosok esélyegyenlőségi 
törvényének. 
 

Minő véletlen egybeesés, hogy épp ezt az időt választották a „Katasztrófa Helyreállítási Központ” felállítására, 
szigorú határidőt szabva a befejezésre, de természetesen ez egyáltalán nem véletlen. Hasonló központokat 
állítottak fel az Egyesült Királyság minden megyéjében. A források szerint hirtelen megnövekedett a katonai 
aktivitás a helikopterek fel- és leszállásánál Wight szigetének egyetlen olyan repülőterén, amelynek aszfaltozott 
kifutópályája van. Ez csak egy kis sziget Anglia déli partjainál, de éppen a mérete engedi meg, hogy úgy lásd a 
dolgokat, ahogy vannak, mert ezek egy kisebb-nagyobb városban fel sem tűnnének. Amit itt egy kisebb 
változatban tapasztalunk, az történik titokban mindenütt – Európában, Amerikában, Kanadában és így tovább. Ez 
a makrokozmosz mikrokozmosza. 
 
 A H1N1 vírust „sertésinfluenzának” hívják, de az a sertésinfluenzának, a 
madárinfluenzának és a szezonális influenzának egy laboratóriumban előállított 
kombinációja, amely a tömeges oltás globális programjának igazolására szolgál, hogy 
beolthassák a lakosságot az erősebb vírus változatával a kiselejtezés szándékával, 
rövid és hosszú távon. 
 
 A kutatók azt mondják, hogy az influenzatörzs visszavezethető Dr. Jeffrey 
Taubenberger és egy genetikusokból és mikrobiológusokból álló csapat munkájához 
az Egyesült Államok Hadseregének Patológiai Intézetében Ft. Detrickben, 
Marylandban, akik szuper számítógépeket használtak, hogy feltérképezzék, azaz ’újra 
előállítsák’ azt az influenzatörzset, amelyik tíz milliókat ölt meg 1918-ban.  
 

Ha én ezt  
tudtam volna… 



Azt állítják, hogy ezt a vírust odaadták a bázeli gyógyszeróriás Novartisnak, amelyik valamikor részt vett 
a náci gyógyszeripari kartellban, az IG Farben-ben. A Farben volt az, amelyik működtette az auschwitzi 
koncentrációs tábort, és amelyik a náci háborús gépezetben alapvetően fontos volt. (NEM HISZED? 
NÉZZ UTÁNA!)   
 
Ha ez „sertésinfluenza”, hogy létezik, hogy egyáltalán nem érinti a sertéseket? Félrevezettek bennünket, hogy azt 
higgyük, ez Mexikóban tört ki egy sertésfarmon, de az egyiptomi idióta kormányzati rendelettől eltekintve, 
amely azonnal elrendelte a sertések tömeges kiselejtezését, a disznókat azóta soha többé meg sem említették. Ha 
ez nem sertésinfluenza, ahogy nem az, akkor hogy bukkanhatott fel egy sertésfarmon Mexikóban? 
Az Egyesült Államok Élelmiszerügyi Hatósága azt mondta, nem nyert igazolást, hogy meg kellene ölni a 
sertéseket vagy korlátozni a szállításukat, mivel nincs ténymegállapítás arra vonatkozólag, hogy a vírus érintette 
a disznókat vagy a húsukat veszélyessé tette volna. Igen, mert nincs is semmi köze a disznókhoz – ezt a vírust 
laboratóriumban állították elő. 
 
Tényleg? Akkor hol vannak a disznók? 
 

Az Egyesült Királyság kormánya úgy becsüli, hogy ott kb. 
65000 ember fog meghalni a „sertésinfluenzában” ezen a 
télen. Hogyan képesek ezt felbecsülni, amikor a legtöbb 
embernél a „sertésinfluenza” tünetei rendkívül enyhék, és 
az esetek száma gyorsan csökkent a nyár vége felé? S 
történt mindez azon erőfeszítések ellenére, hogy a 
számokat próbálják igazítani a hamis képhez.                               
 

Számos emberről állították hamis diagnózis alapján, hogy 
biztosan a „sertésinfluenza” vírusával fertőződött meg. 
Pontosan ezért mondta az Egészségügyi Világszervezet, 
hogy a tünetek alapján kell diagnosztizálni, nem pedig 
tesztvizsgálattal. 

 
Ennek eredményeképpen voltak gyerekek, akik agyhártyagyulladásban haltak meg, és ezt „sertésinfluenzaként” 
diagnosztizálták, és mások, akik olyan betegségekben szenvedtek, mint a tüdőgyulladás, és azt mondták nekik, 
hogy „sertésinfluenzájuk” van anélkül, hogy elvégezték volna a tesztet. Mindezt olyan képzetlen, szakmai 
képesítéssel nem rendelkező, a lakosság köréből kikerült emberek teszik, akik a sertésinfluenza „telefonos 
ügyfélszolgálatánál” dolgoznak; ezt nevetséges módon a brit kormány állította fel. A telefonon diagnózist adók 
közül néhányan alig idősebbek 16 évesnél.  
 Apropó, a „telefonos ügyfélszolgálatokat” már a „sertésinfluenza” áprilisi, mexikói felbukkanása előtt 
megszervezték. Ahogy mondom, mindez már előre el lett tervezve.  
 
A hatóságok azt mondják nekünk, amit elterveztek, egészen attól kezdve, hogy a laboratóriumban előállított 
„sertésinfluenzát” forgalomba hozták Mexikóban. A kormányzati és egészségügyi képviselők Nagy-
Britanniában, Franciaországban, az Egyesült Államokban és másutt nagyon korán figyelmeztettek arra, hogy a 
H1N1 vírustörzs „erősödhet” az ősszel, és ez pontosan azt jelenti: megtervezték, hogy így legyen.  
 
Hozzá akarnak férni minden emberi testhez a bolygón, hogy befecskendezhessenek egy sor mérget, az 
immunrendszer lerombolóit és majdnem biztosan nano-technológiával előállított mikrocsipeket, és pillanatnyilag 
ezt nem fogják elérni.                         
Túl sok a kétely az emberekben a H1N1 oltás szükségességéről 
éppúgy, mint a biztonságos voltáról. Ahogy a dolgok állnak, az 
emberek nagyon nagy számban vissza fogják utasítani, hogy akár 
őket, akár a gyerekeiket beoltsák. A brit orvosok körében végzett 
közvéleménykutatás úgy találta, hogy az orvosok fele nem akarja 
majd az oltást, egy másik felmérés feltételezi, hogy a nővérek 30 %-a 
ugyanígy foglal állást. Mindez köszönhető annak, hogy a világ 
realitását illetően növekszik a tudatosság, amit tapasztalunk, és 
köszönhető a sokak általi fantasztikus erőfeszítéseknek, akik 
terjesztik az igazságot a „sertésinfluenzáról” és az oltásról az 
interneten. 
 
Röviden, az elit családok, akik a sertésinfluenza konspiráció mögött állnak, nevezetesen a Rotschildok és 
Rockefellerek, nem fogják megkapni, amit akarnak a dolgok jelenlegi állása szerint. Tudják ezt, és ezért a tervet 
változtatni kell „a dolgok állásához igazítva”. 
 Ezek a nagyon beteg emberek azt tervezik, hogy növelik a „sertésinfluenza” vírus erejét, hogy ezzel 
alátámasszák a saját ’próféciájukat’ a halálesetekről, és drámaian növeljék a félelmet, amelynek az a célja, hogy 
megtörjék a lakosság ellenállását annak érdekében, hogy beoltassák magukat és családjukat. 
 Az Egészségügyi Világszervezet, egy Rotschild-Rockefeller teremtmény, ragaszkodik ahhoz, hogy az 
oltás tartalmazzon élő „sertésinfluenza” vírust, és nagyon valószínű, hogy ez fogja terjeszteni a betegséget éppen 
azáltal az oltás által, amelyről azt hiszik, - hiszik -  hogy megvédi az embereket tőle. 
 



Ez lehetséges a vírus közvetlen beoltásával, és azáltal is, hogy a vírus a beoltottaktól a széklet, vizelet, nyál és a 
nyálkahártya közvetítésével megy át a többi emberre. A szájba adott gyermekbénulás elleni oltást éppen emiatt a 
probléma miatt hívták vissza az Egyesült Államokban, de ezt még mindig alkalmazzák az un. fejlődő 
országokban. 
 

 
 
A szájba adott, élő vírusos, gyermekbénulás elleni oltás megfertőzheti az embereket olyan gyermekbénulással, 
amelyet az oltással kapcsolatos gyermekbénulásnak neveznek (a központi idegrendszert érinti).  
A gyermekbénulás elleni oltásba helyezett élő vírus a csecsemők székletében még hat héttel az oltás után is 
megtalálható, kimutatható! (Most ne is beszéljünk az oltás adalékokról, mint pl. etil-higany, formaldehid, stb.) 
 
Micsoda gondolat, ha eltűnödsz azon, hogy a gyerekek kb. 25 oltáson vannak már túl kétéves korukra.  
Van még kedve valakinek pelenkát cserélni? Kanyaró vírusból származó genetikai anyag megtalálható a 
vizeletben még két héttel az oltás után; élő rubeola vírust fedeztek fel az orrban és a torokban 28 héttel az oltás 
után is, és ez terjed az anyatejen keresztül; oltással előidézett bárányhimlő kimutatható a tüdőben, és különböző 
módon terjed; az orrba permezett influenza oltás élő influenza vírusokat tartalmaz, és bebizonyították, hogy 
átterjedhet a többi emberre attól, aki az oltást megkapta.  
 

 
                     
 Azt mondják, hogy azok a gyerekek, akik nem kapják meg az oltást, veszélyt jelentenek a beoltottakra, de azt 
láthatjuk, hogy tulajdonképpen ennek az ellenkezője igaz. Ezzel a háttérrel, lehetne-e hatásosabb módszer, mint 
az erősebb „sertésinfluenza” vírus terjesztése egy tömeges oltási programmal? Teljesen világos, ezt tervezik 
tenni – meg még sok mást e mellett. Vannak más módjai is a vírus terjesztésének. 
 

„MEGMÉRGEZÜNK A JÓLÉTED ÉS EGÉSZSÉGED ÉRDEKÉBEN.” 



Az Egészségügyi Világszervezet kijelentette júliusban: 
 

                      „Arra való tekintettel, hogy az előre gyártott oltás elérhetősége globális szinten korlátozott, továbbá a 
„mutációs” vírusok elleni védelem várható szükségessége miatt, javasoljuk, és fontosnak tartjuk az olyan oltások 
előállítását és használatát, amelyek ’olaj-víz’ hatásjavító szerrel, valamint élő, legyengített vírusokkal 
készültek.” 
 
Ezt a közleményt egész egyszerűen egy kéziratból vették ki, amelyet már régen megírtak, és végszóra 
leszállítottak. A „legyengített” azt jelenti, hogy a vírus erejét csökkentik, de ezzel nem állítható meg a beoltott 
személy fertőződése, vagy a fertőzés terjedése a lakosság körében. Az „olaj-víz hatásjavítót” hivatalosan arra 
használják, hogy növelje egy oltás hatásait azáltal, hogy nagyobb válaszra serkenti az immunrendszert. 
 
A hatásjavítót, amelyet a „sertésinfluenza” oltásban használnak, szkvalennek hívják, 
és ennek megvan a lehetősége, hogy növelje a „legyengített”, élő „sertésinfluenza” 
vírus hatását, és többféle módon okozzon pusztítást. Dr Joseph Mercola at 
Mercola.com elmagyarázza a szkvalen hatását: 
„Az immunrendszered úgy ismeri fel a szkvalent, mint egy olaj molekulát, ami a testeddel vele született. 
Ez megtalálható az idegrendszeredben és az agyban. Tulajdonképpen fogyaszthatsz szkvalent 
olívaolajban, és nem csak, hogy az immunrendszered felismeri azt, de élvezni is fogod antioxidáns 
tulajdonságának előnyeit. A „jó” és „rossz” szkvalen között a különbség az a mód, ahogy az bejut a 
testedbe. Az injekcióval történő bejuttatás abnormális, amely arra ösztönzi az immunrendszered, hogy 
támadja az összes szkvalent a testedben, nem csak az oltásban lévő hatásjavítót. Az immunrendszered 
megkísérli lerombolni a molekulát, bárhol is találja, beleértve azokat a helyeket is, ahol természetes 
állapotában fordul elő, és ahol éltető az idegrendszered egészsége számára.” 
        A szkvalen a lépfene (anthrax) oltásban alapvetően összekapcsolódik a 
„titokzatos” öbölháborús szindróma kitörésével az öbölháborús veteránok között 
1991 után. Egy tanulmány, amelyet a Tulane Orvostudományi Egyetemen végeztek, 
úgy találta, hogy gyakorlatilag minden öbölháborús szindrómás katonának voltak 
szkvalen ellenanyagai, és ez azt mutatta, hogy az immunrendszerük reagált arra. 
Azok a csapatok, amelyeknek nem volt öbölháborús szindrómájuk, azoknál nem 
volt kimutatható szkvalen ellenanyag sem.  
                 ÖBÖLHÁBORÚS SZINDRÓMA - A sajátjaink legyilkolása 
 
Dr. Viera Scheibner, egy korábban alapkutatást végző tudós New South Wales-ben, Ausztráliában, sok évet 
töltött az oltások romboló hatásának vizsgálatával. Ő mondta a szkvalenről: 
„…ez a hatásjavító (szkvalen) hozzájárult a kaszkádreakciókhoz, amelyeket „öbölháborús szindrómának” hívnak -  okmányokkal igazolták 
azoknál a katonáknál, akik részt vettek az Öbölháborúban. A következő tünetek fejlődtek ki náluk: izületi gyulladás, fibromyalgia, 
limfadenopátia (nyirokcsomógyulladás), bőrkiütések, fényérzékeny bőrkiütések, pofacsonti bőrkiütések, krónikus fáradtság, krónikus fejfájás, 
abnormális testszőrzet hullás, nem gyógyuló sebek a bőrön, szájfekély, szédülés, gyengeség, emlékezetvesztés, rohamok, hangulatváltozások, 
neuropszichiátriai problémák, anti-thyroid hatások, anémia, magas ESR (vörösvérsejt süllyedési arány), szisztémás lupus erythematosus, 
szklerózis multiplex, ALS (amyotrophic laterális szklerózis), Raynaud-szindróma, Sjögren-szindróma, krónikus hasmenés, éjszakai izzadás és 
alacsony láz.” 
 

 
 
Az Egyesült Államokban végrehajtott 1976-os tömeges oltási program utáni tapasztalatokból világosan 
kiderülnek a „sertésinfluenza” oltásban rejlő veszélyek. Ezt egyetlen személy halálával „igazolták”, egy ujoncnál 
következett be a Fort Dix-i katonaságnál, New Jersey-ben. Azzal keltettek pánikot, hogy azt állították, egy olyan 
sertésinfluenza vírustörzstől halt meg, amely állítólag hasonló volt ahhoz, amelyik tíz milliókat ölt meg 1918-
ban. (Egy másik oltás által létrehozott katasztrófa – lásd külön cikkben.) 



 
Később megerősítették, hogy az ujonc halálát „közönséges” influenza okozta, amely tüdőgyulladásba ment át, és 
ez még dehidratációval és kemény fizikai munkával párosult. Egy reggeli futásnál esett össze. A Katasztrófa 
Ellenőrzési és Megelőzési Központok beismerték, hogy egyetlen sertésinfluenzás eset nem volt bizonyítható. 
 
 Az 1976-os oltáskampány:  
LŐDD BE (OLTASD BE) MAGAD!  
 SERTÉSINFLUENZA OLTÁS.  
(szó szerint fordítva:  
SZEREZD BE A VÉDELEM LÖVÉSÉT!) 
 
Az egyetlen katonai ujonc halálát követő „sertésinfluenza” elleni 
tömeges oltás több száz embernél Guillain-Barre szindrómát 
okozott. Ez egy autoimmun rendellenességnek beállított 
nehézfém mérgezés, idegrendszeri károsodásokat, bénulásokat 
okozott az alsó és felső végtagokban, és az arcon, valamint 
légzési elégtelenséghez vezetett. Legalább 25 ember halt meg 
ebben, de hosszabb távon ez a szám jóval magasabb lehetett.  
 
 A gyógyszergyártó cégek és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt mondja nekünk, hogy a 
„sertésinfluenza” oltás biztonságos. Kiderült azonban, hogy a kormányzati egészségügyi tisztviselők bizalmas 
levelet küldtek 600 vezető neurológusnak az Egyesült Királyságban, hogy figyelmeztessék őket a Guillain-Barre 
szindrómás esetek növekedésére a „sertésinfluenza” oltás következményeként.  
 A levél az Egészségvédelmi Hatóságtól jött, hivatalos testület, amelyik felügyeli a közegészségügyet, és 
óvta a neurológusokat, „figyeljenek oda a Guillain-Barre szindrómának (GBS) nevezett agyi rendellenesség 
növekedésére, amelyet elindíthat a …. oltás”. A londoni Daily Mail egy vezető neurológust idézett, aki azt 
mondta: „ Nem akarnám a sertésinfluenza oltást a GBS kockázata miatt.” 
 Nagyszerű, ugye? A kormányzati „Egészségvédelmi” Hatóság 600 neurológust értesít a várható 
hatásokról, de mindezt nem közli a nyilvánosssággal. Az Egyesült Államokban a Járványügyi Központ  
hivatalosan megjósolta, hogy 30000 komoly és lehetséges végzetes reakciója lesz a H1N1 oltásnak, míg 
ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy az tízből csak háromnál lesz hatásos a beoltottak közül. A követelmény 
még kevesebb azoknál az embereknél, akik 65 felett vannak. 
 
Mondhatod, hogy ez őrültség, és egy bizonyos szinten 
az is, mert a globális összeesküvés mögött álló emberek 
bármilyen mértékkel mérve teljesen őrültek. 
Mindazonáltal ez nem bürokratikus őrület, kivéve a 
módját, ahogy hasznos idiótákkal lejátsszák. Rohadt, 
hideg, kiszámított tömeggyilkos típusú őrület. 
 
Ahogy azt már évek óta hangsúlyozom, ugyanazok a 
családok, a Rotschildok és Rockefellerek vezetésével, 
hozták létre és ellenőrzik az Egészségügyi 
Világszervezetet, a Járványügyi Központokat és az 
Élelmezési és Gyógyszerügyi Igazgatóságot (és 
ezeknek a megfelelőit mindenütt a világon), és a 
gyógyszerészeti kartellt, avagy a Nagy Pharmát.  
 
Úgy tűnhetnek, hogy ezek a testületek nincsenek kapcsolatban egymással, de mind ugyanabban a csapatban 
vannak, és ugyanazoknak a gazdáknak engedelmeskednek. A Baxter International, a Novartis és a 
GlaxoSmithKline vállalatvezetői ott ültek az Egészségügyi Világszervezet oltási tanácsadó testületében, amelyik 
a tömeges oltást ajánlotta júliusban. Mind egyként mozdulnak.  
 

A Baxter International Illinois-t leleplezték februárban, hogy „véletlenül” élő madárinfluenza vírussal 
fertőzött oltási anyagot küldött 18 helyre. A vírust az Egészségügyi Világszervezet szállította, és azt 
összekeverték a szezonális influenza vírussal - így állítva elő egy tökéletesen halálos kombinációt. 

 

Ez a „baki” – igen, igaz – akkor derült ki, amikor egy laboratóriumban a Cseh Köztársaságban  
a kotyvalékot vadászgörényeken tesztelték, és az állatok mind elpusztultak.  

Az emberi áldozatokról nem készült jelentés.  
 
Most közpénzből több tízbillió dollárt, fontot és eurot adnak át a lakosság tömeges oltására olyan gonosz 
részvénytársaságoknak, mint a Baxter International és a Novartis. Nem számít, hogy milyen a gazdasági helyzet,  
soha nincs pénzhiány, amikor a titkos terv úgy rendelkezik, legyen az tömeges mészárlás háborúkkal vagy 
tömeges mészárlás oltási programmal. Az emberölés nagy üzlet - kérdezd csak meg a fegyvergyártókat. 
 
Jane Bürgermeiser osztrák újságírónő bűnvádi keresetet nyújtott be az FBI-hoz az Egészségügyi Világszervezet, 
az Egyesült Nemzetek Szervezete, Barack Obama, Rockefeller, Rotschild és a többiek ellen, miután leleplezte az 
összeesküvést a lakosság kiselejtezéséről a „sertésinfluenza” oltás bevetésével (www.theflucase.com). 



 
                Az újságírónő azt mondta, hogy a madárinfluenza és a sertésinfluenza 
laboratóriumokban lett kifejlesztve, és az oltás általi  tömeggyilkosság céljával 
hozták közforgalomba. Beterjesztett egy dokumentumot, Bizonyíték a 
Bioterrorizmusról címmel, amelyben helyesen azt állítja, hogy az Egészségügyi 
Világszervezet, az Egyesült Nemzetek Szervezete és az oltást előállító cégek, 
mint pl. a Baxter International és a Novartis, egy olyan bűnöző csoport 
ellenőrzése alatt álló szervezet részei, amely ’támogatta a mesterséges vírusok 
kifejlesztését és forgalomba hozatalát azzal a céllal, hogy igazolja a biológiai 
fegyveranyaggal történő tömeges beoltások szükségességét, és ezáltal 
megsemmisítse az Amerikai Egyesült Államok népét, és így hatalmat nyerjen 
Észak-Amerika vagyona, erőforrásai, stb. felett. 
 Jane Bürgermeister szerint a „bűnöző csoport magja” az olyan 
kereszteződéses családok hálózata, mint a Rotschildek és Rockefellerek, 
amelyek Illuminátusként ismertek. A titkos terv, amelyről beszél, természetesen 
átfogja az egész világot, nem csak az Egyesült Államokra vonatkozik. 

fasizmus 
 
A Novartis és a Baxter International már jóval ezelőtt folyamodott a szabadalomért, mielőtt az előkészített 
„kitörés” megtörtént Mexikóban áprilisban. A Novartis elkészítette előzetes szabadalmi kérelmét 2005-ben, és ez 
év februárjában hagyták jóvá. A Baxter International 2008 augusztusában kérte a szabadalmát, és az márciusban 
ment át, épp azelőtt, hogy a vírust forgalomba hozták Mexikóban, elindítva ezzel az egész dolog körforgását. 
 
 Az összefüggés ez: szabadalmaztasd az oltást, hozd forgalomba a laboratóriumban előállított 
„sertésinfluenza” vírust Mexikóban, használd az ellenőrzött és érzelgős médiát, hogy keltsen pánikot a 
lakosság körében a „halálos” sertésinfluenzával, mondd az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy 
nyilvánítsa ki a járványt, és követeljen oltást az egész emberi fajnak; szórd szét az erősebb vírust az 
oltásban és más egyéb módon terrort és hisztériát okozva ezzel. Ez biztosítani fogja, hogy az emberek 
sorban állnak majd, hogy megkapják a szúrást az élő vírussal. Ó, igen, és bírd rá a kormányokat, hogy 
adjanak neked általános mentességet, amikor majd megvádolnak az oltásod hatásai miatt. 
 
 A gyógyszert előállító cégek nem határoznák el hideg fejjel, hogy sok-sok embert meggyilkoljanak és  
megnyomorítsanak? Mi?? Hiszen ez a feladatuk.. Azóta teszik ezt, amióta John D. Rockefeller, a Rotschild 
dinasztia egyik erőssége létrehozta a Nagy Pharmát.  

A képen: AMA: Amerikai Gyilkolási Szövetség 
eredetileg American Medical Association: Amerikai Orvosi Szövetség 

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Shane Ellison gyógyhatású szerekkel foglalkozó vegyész volt az Array BioPharma és Eli Lilly 
gyógyszervállalatnál, de megundorott attól, amit ott látott, és otthagyta a céget. Most saját természetes szereit 
árulja a „Nép gyógyszerésze” címen. Ő nyilatkozta egy cikkben, nem sokkal ezelőtt:  
 
 „Mint fiatal gyógyszerész egy amerikai vállalat vegyi laboratóriumában dolgoztam, figyeltem, 
ahogy a rákot okozó gyógyszereket rákellenes szerként (tamoxifen) reklámozták. Annak is szemtanúja 
voltam, hogy a gyógyszeripar szolgalelkű médiája meggyőzte a világot, hogy a depresszió betegség, és 
szükséged van úgynevezett antidepresszáns szerre, a Prozacra, hogy kezelni tudd. Elkezdtem csodálkozni: 
‘Hogy lehetnek ilyen hiszékenyek a tömegek?’ A sertésinfluenza kiváltotta pánik megválaszolta ezt.” 
 
 Patrick Jordan amerikai kutató leleplezte az Egészségügyi Világszervezet 1972-ben készített 
feljegyzéseit, amely elmagyarázza, hogy lehet megölni embereket azáltal, hogy oltással aláássák az 
immunrendszerüket, és olyan hatalmas immunválaszra késztetni a szervezetet, hogy az megölje a testet. Ez 
utóbbi citokin viharként ismert. 



 

Az Egyesült Államokban az Aids kezdődő terjedése összeillett azokkal a helyekkel, ahol a hepatitis B 
oltáspróbái zajlottak a homoszexuális közösségekben, és Afrikában az Aids kitörése tükröződik azokon a 
helyeken, ahol az Egészségügyi Világszervezet által elrendelt tömeges himlőoltás történt azzal a 
vakcinával, amit állítólagosan a Novartis szállított. 
 

A Nagy Pharma és az Egészségügyi Világszervezet 
gyilkos gépek, és a világ temetői tele vannak az 
áldozataikkal. A hiszékenység tényleg halálos lehet. 
 

A félelem és a hiszékenység együtt karöltve fogja 
biztosítani azt, hogy nagyon nagy létszámban induló 
balekok habozás nélkül futnak versenyt majd az oltási 
központokba az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. 
De a világ sokkal bölcsebb lett abban, hogy mi folyik 
itt, mint 5, 10 vagy 20 évvel ezelőtt, és most nagyon 
sok ember van már, aki átlát a hazugságokon. 
 

Ez az, ahol a rendőrállam bejön a képbe, és a terve, 
hogy kötelezővé teszik az oltást. Már nagyon gyorsan 
mozgunk ebbe az irányba; és ami most kiderült az 
egyik amerikai államban, Massachusetts-ben, az a 
modell mindenütt. 
         „Uram, találtunk egy lázadót, aki valószínűleg még   
        nem kapott oltást. A testében nincs azonosító chip…” 

 
Massachusetts állam szenátusának már benyújtották az influenzajárványra vonatkozó olyan 
törvényjavaslatot (S 2028), amely fasiszta állapotokat rendel el minden olyan esetben, amikor a 
kormányzó úgy határoz egy influenzajárvány kitörése alkalmával – tudod, az a járvány, amin már régóta 
dolgoznak. A törvényjavaslat felhatalmazza az egészségügyi főbiztost, a rendészetet és az egészségügyi 
személyzetet, hogy:  
 
- beoltsák a lakosságot, ha kell a fegyveres erők támogatásával,  
- végrehajtási parancs, vagy bírósági határozat nélkül behatoljanak magánterületre, 
- karanténba szállítsanak embereket akaratuk ellenére 
- letartóztassanak bárkit letartóztatási parancs nélkül, akir ől a rendőrtiszt úgy véli, hogy megsértett egy  
   járvánnyal vagy karanténnel kapcsolatos rendeletet, 
- bebörtönözzenek vagy megbírságoljanak 1000 dollárra bárkit, aki megsérti ezt 
 
Hasonló elkülönítési rendeleteket foganatosítanak Floridában, Washingtonban, Iowaban és Észak-Karolinában. 
A többi követni fogja ezt, és hasonlót terveznek mindenütt a világon, HA ELT ŰRJÜK ÉS MEGENGEDJÜK . 
  
Napvilágra került egy francia, belső kormányzati dokumentum részletezve a titkolt tervet, hogy 
mindenkit kivétel nélkül beoltanak Franciaországban szeptember 28-tól kezdődően januárig.  
A dokumentum keltezése augusztus 21., és Rosalyne Batchelot-Narquin, francia egészségügyi miniszer és Brice 
Hortefeux, belügyi és a tengeren túli területek minisztere írta alá. Ezt kiküldték az ország „védelmi zónái”, a 
rendészet és a helyi egészségügyi hatóságok főnökeinek. Néhány a fő pontok közül: 
- Az egészségügyi személyzet, orvostanhallgatók és a hadsereg orvosi személyzete kényszeríthető az oltások 

beadására, vagy büntethető, amennyiben megtagadja, 
- ’Oltási központok’ létrehozása védett helyszíneken minden régióban, 

egészségügyi intézmények és körzeti orvosok bevonása nélkül 
- Az iskolás gyerekek beoltása különleges, mozgó, fegyveres erőkkel 

támogatott „oltócsapatok” által 
- A nyilvánosságot nem ’tájékoztatják’ szeptember vége előtt 
 
Hasonló dokumentumok vannak forgalomban  
az Egészségügyi Világszervezet 194 államában,  
mert mindez központilag koordinált.  

Nicolas Sarkozy, francia elnök… az Illuminátus-tag… 
 
Dokumentumok és nyilatkozatok, amelyek az évek során felbukkantak, világossá teszik, hogy az Illuminátusok 
összeesküvői és a vérvonalukba tartozó családok drámai módon csökkenteni akarják a globális lakosságot, talán 
annyira, hogy 500 millió legyen – ez több mint 6 billióval kevesebb, mint amennyi jelenleg. 
 
A tömeges „sertésinfluenza” oltások mögött álló „elit” családoktól származik a „felsőbbrendű faj” fajnemesítési 
mozgalom, amelynek Adolf Hitler volt a legismertebb szószólója. A Rockefeller család, akik a Rotschildok 
alárendeltjei, pénzelték Hitler „fajnemesítési” szakértőjét, Ernst Rudint a Kaiser Wilhelm Institute-nál 
Münchenben, és sok más vezető fajnemesítőt. Rudin volt a Nemzetközi Fajnemesítési Szervezetek 
Szövetségének elnöke, és a fajnemesítési mozgalomnak egy globális figurája, amely támogatta – és még mindig 
támogatja – az „alsóbbrendű” emberek eltávolítását szegregáció, sterilizáció és kiirtás útján, hogy „jobb” vagy 



„felsőbbrendű” fajt hozzon létre. 
 A „sertésinfluenza” oltás programja mögötti hajtóerők a lakosságot kiselejtezőket jelentik. Az Egyesült 
Államokban a Tudomány és Technológia Tanácsadók Elnöki Tanácsa figyelmeztetett a héten, hogy a 
sertésinfluenza „csapás a nemzetünkre”. A tanács úgy becsülte, hogy 90000 ember meghalhat, és azt mondta, 
hogy mindenkit be kell oltani. 
 A tanácsadók eme tanácsának elnöke John P Holdren, a Fehér Ház 
Tudomány és Technológia Hivatalának igazgatója. Holdren társszerzője volt egy 
könyvnek 1977-ben, amelynek címe Ökotudomány. Ez részletezi a javaslatokat a 
lakosság tömeges sterilizálására az élelmiszer és a víz gyógyszerezésével, és 
kényszerabortusz bevezetésére, a házasságon kívül született gyerekek állami 
gondozásba vételére, és kötelező, testbe beültetett fogamzásgátlót a terhesség 
megelőzésére. 
 Holdren könyvet írt Paul és Anne Ehrlich-hel, a hírhedt népesség ellenőrzési 
szélsőségesekkel, és nincs kétség afelől, hogy ezeket a sterilizációs terveket régóta 
bevezették – a spermák száma egyharmaddal csökkent 1989 óta, és az elmúlt ötven 
év alatt a felére csökkent. 
                Holdren kétségbeesetten próbálja tagadni, hogy támogatja az erőszakos 
népességkorlátozást, mivel az Ökotudomány tartalma napvilágra került az utóbbi időben. Mindazonáltal nagyon 
nehéz ezt tagadni,  amikor társszerzője vagy egy 1000 oldalas szövegkönyvnek, amelyik pontosan ezt támogatja. 
A terv bemutatja az önkéntes oltást, és lépésről lépésre haladnak az ezen a héten tett nyilatkozatig, hogy az 
kötelező lesz az egész katonai személyzet számára októbertől kezdődően.  
 
Az önkéntes oltással szembeni közellenállás még jobban értelmet ad a történetnek, amelyet 2008-ban tártam fel: 
kinevezett rendőrtisztek az Egyesült Királyság minden megyéjében „eljövendő háborúra” és az emberek tömeges 
utcai tüntetéseire készülődtek. Kétségem nincs, hogy egy háború is benne van a titkos tervben, bizonyos ponton, 
de az világos, hogy ez az előkészület magában foglalja a köznép reakcióját a kötelező oltásokra. Másfelől, ez 
összekapcsolódik a „Katasztrófa Helyreállítási Központokkal” minden megyében. 
 
Az egyik ilyen kinevezett, „háborúra készülő” rendőrtiszt mondta a barátjának, (aki kapcsolatba lépett velem) 
felkészülnek arra, hogy a katonaság az utcán lesz a rendőrséggel együtt a tömegtüntetés megfékezésére. 
 
Más egyenruhások, mint pl. a magánbiztonsági őrök, közlekedési felügyelők és biztonsági rendszerkezelők 
elláthatnak egyéb rendőri feladatokat, amíg a rendőrök a tüntetőkkel foglalkoznak - mondta a rendőrtiszt. 
Ez történik a közlekedési felügyelőkkel, akik valamikor csak parkolási szabálysértésekkel foglalkoztak, ám most 
kinevezték őket „civil büntető tisztekké”, és olyan kizárólagos hatalmat kapnak, mint a rendőrség. Az Egyesült 
Királyság kormánya azt is kijelentette, hogy létezik egy új kinevezés, amit „akkreditált személynek” neveznek – 
magánbiztonsági őrök, biztonsági rendszerkezelők, stb., és akinek a rendőrtisztekéhez hasonló hatalmat adnak.  
A Pentagon kérte az utóbbi időben a Kongresszust, hogy engedélyezze közel 400.000 fős katonai személyzet 
felállítását az Egyesült Államok területén az Egyesült Államok Északi Parancsnoksága alatt abban az esetben, ha 
„szükségállapot” és „nagyobb katasztrófa” következne be.  
Igazság szerint, ezeknek a csapatoknak nagy része még csak nem is amerikai lesz. A katonaság összegyűjtött egy 
külföldi csapatokból álló hadsereget az Amerika utcáin történő őrjáratokhoz - tudván, hogy sok amerikai katona 
vonakodna tüzet nyitni saját honfitársaira. 
 

Az Északi Parancsnokságot olyan belföldi katonai műveletek céljából hozták létre 
szeptember 11. után, mint Probléma-Reakció-Megoldás, hogy “megvédje” a 
„hazát” a „terroristáktól”. (Mi, az Emberek.) Az Északi Parancsnokság a felelős a 
“színtéren zajló biztonsági együttműködésért” Kanadával és Mexikóval. Ezek az 
emberek imádják a saját orwelli nyelvezetüket. 
 

Victor Renuart tábornok, az Északi Parancsnokság vezetője, kidolgozta a tervet, 
hogyan működjön együtt a katonaság a FEMA-val (a Szövetségi 
Katasztrófavédelmi Hivatallal), az Illuminátusok valóban gonosz ügynökségével 
egy nagyobb sertésinfluenza kitörése esetén, és ez Bush és Obama “védelmi” 
minisztere, Robert Gates jóváhagyására várakozik. Természetesen megkapja a jóváhagyást.    
Renuart nyilvánosan tanúságot tett márciusban, egy hónappal a „sertésinfluenza” mexikói kitörése előtt, hogy az 

Északi Parancsnokság felkészült egy influenza kitörésére, amely 
Mexikóból származik. Azt mondta, hogy az Északi Parancsnokság olyan 
intézkedések kifejlesztésére és tökéletesítésére koncentrál, amelyek 
lehetővé teszik, hogy reagálni tudjanak olyan lehetséges katasztrófa 
eseményekre, mint egy járványos influenza kitörése…” Próféta lett volna? 
Nem, ő tudta, hogy bekövetkezik. 
 

Nem tudom megmondani, mikor fogja mindez kezdetét venni valójában, de 
láthatod a darabokat, amint gyorsan a helyükre kerülnek, óráról órára. Az 
oltások úton lesznek heteken belül, és minden ebből fog következni, ahogy 
telnek-múlnak a hónapok. 
 

„Egy oroszlán szunnyad minden bátor ember szívében.”   
(török közmondás) 



 
Erősnek kell lennünk és egységesnek. Mit számít valakinek a vallása, bőrszíne, jövedelmi kategóriája vagy 
szexuális hovatartozása, amikor szembe kell nézni ezzel a sátáni titkos tervvel? Ez nem a fehér emberek, 
fekete emberek, muszlimok, hinduk vagy zsidók meggyilkolásáról és megnyomorításáról szól. Ez támadás 
mindnyájunk egészsége és szabadsága ellen, ezért EGY emberként kell szembeszállnunk ezzel a fenyegető 
veszedelemmel. 
 

Össze kell gyűlnünk, kölcsönösen támogatva egymást töretlen elhatározással és egyenes gerinccel. 
 

Mindegy, hogy milyen megfélemlítést alkalmaznak, vissza kell utasítanunk az oltást magunk és családunk 
számára. És a lehető legjobban meg kell nehezítenünk, hogy a hatóságok ránk erőltessék az akaratukat. 
Ha az emberek erőszakos tüntetésekkel reagálnak, kiadják az összes ászt a rendőrállamnak. Nem 
erőszakos reagálásra van szükségünk, hanem a nem-együttműködés nyugodt és békés, tömeges 
mozgalmára. 
 

Egy rendszer, melyet kevesek irányítanak, nem tud működni, ha a tömegek nem működnek 
együtt velük. A nyugodtság létfontosságú, máskülönben nem tudunk józanul gondolkozni. Soha nem volt 
ennél fontosabb időszak a józan gondolkodásra, mint az elkövetkező a hónapokban és években, mielőtt ez a 

hatalmi rendszer felbomlik. 
 

HÉ, TI, OTT, a középső és alacsonyabb beosztásokban a 
kormányhivatalokban és annak intézményeiben;  

 
s ti ott egyenruhában, a katonaságnál, rendőrségnél, akárhol…  

 
Mi a fenét csináltok? Van nektek józan eszetek? 

 
A FŐNÖKÖK LE VANNAK KÖTELEZVE! NEM VETTÉTEK ÉSZRE? 

ŐK NEM FOGJÁK MÁSKÉPP CSINÁLNI,  
NEM FOGNAK MÁST CSINÁLNI!  

 
CSAK A FELSŐBB PARANCSNAK ENGEDELMESKEDNEK!!! 

 

EMBER! NEKED NINCSENEK  
GYEREKEID, UNOKÁID, ROKONAID?  

 

Mi a fenét csinálsz? 
 

HATÓSÁGI ALKALMAZOTTAK! 
 

Ébredjetek fel, nőjetek fel,  
tájékozódjatok és lépjetek ki a sorból, 

mielőtt rákényszerítitek a börtönt és a legyilkolást 
előbb a családtagjaitokra, és aztán saját magatokra.  

 
„Mert aki ma bennfenntes,  

az holnap könnyen kegyvesztett lehet…” 



 
Ez nem a félénk szívek ideje… Eljöttünk, hogy elrendezzük  

ezt a fasiszta képtelenséget, és nincs messze az idő,  
amikor meg fogjuk tenni. Feleljünk meg ennek a kihívásnak,  

nézzünk szembe vele, ahelyett, hogy fedezékbe menekülnénk!  

 
TÉRJ ÉSZHEZ, EMBERI FAJ! 

ÁLLJ FEL A TÉRDEDRŐL!  
TALPRA! 

 
ÁLLJ KI MAGADÉRT,  
ÉS SZERETTEIDÉRT! 

  
„…mert amit másokkal elkövetsz, azt veled is megteszik”  

„A hallgatás is beleegyezés.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add tovább ezt az írást mindenkinek! 
  

 


