Αγαπητοί μου ιατροί της Ελλάδος, προστάτες της ζωής μας και της υγείας μας.
Σας στέλνω το τεκμηριωμένο αυτό κείμενο με γνώμες εγκρίτων ιατρών και
δημοσιογράφων ανα τον κόσμο που διερεύνησαν εις βάθος και συγκέντρωσαν τις
μέχρι σήμερα (13.11.09) πληροφορίες για το τι συμβαίνει διεθνώς με το φονικό
εμβόλιο της γρίπης των χοίρων, που αποτελεί, κατά κοινή πλέον ομολογία,
βιολογικό όπλο εναντίον των ανθρώπων για να ικανοποιηθούν οικονομικά
συμφέροντα φαρμακευτικών εταιριών που μας θέλουν αρρώστους εφ' όρου ζωής,
αλλά και αυτών που προσπαθούν να μας εξουσιάζουν γενικότερα. Το στέλνω
συμπληρωμένο όπως το έστειλα σε πρωθυπουργό, υπουργό
(minister@yyka.gov.gr) και υφυπουργό υγείας και λοιπούς υπουργούς και
αρμοδίους, αρχηγούς κομμάτων, μέσα ενημέρωσης, συλλόγους, κλπ, οι οποίοι
όμως στην πλειοψηφία τους αδρανούν και επιτρέπουν ή και προωθούν τον φονικό
εμβολιασμό. Για τον λόγο αυτό απευθύνομαι σε σας, σε μια ύστατη προσπάθεια
αποτροπής του εγκλήματος αυτού, ώστε αφού διαβάσετε και επιβεβαιώσετε τα
λεγόμενα μου μέσω των δεκάδων links σε άρθρα και βίντεο που παραθέτω
ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, να ενεργοποιηθείτε έγκαιρα ενημερώνοντας
τους συνανθρώπους σας που σας εμπιστεύονται, όπως επιτάσσει το υψηλό
καθήκον σας και η συνείδησή σας. Με πολλές ελπίδες δικές μου αλλά και του
ταλαίπωρου λαού μας που τόσα υφίσταται τελευταία από τις σκοτεινές δυνάμεις
που μας εξουσιάζουν. Δρ. Γιώργος Κοεμτζόπουλος. Ιουστινιανού 20 Πολιτεία
14671. Τηλ: 2106200450, 2106297233, κιν: 6944883343, Fax: 2106252711, email:
g.koemtzo@hotmail.com , Ιστοσελίδα www.artmine5000.com (με πληροφορίες που
τακτικά συμπληρώνονται με νέα στοιχεία σχετικά με το εμβόλιο και τα τραγικά του
αποτελεσματα διεθνώς).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πριν πέσετε στην παγίδα που οι σκοτεινές δυνάμεις μας έχουν
στήσει που διοικούν και καταδυναστεύουν τον πλανήτη μας (Ιλουμινάτοι,
δισεκατομμυριούχοι, τραπεζίτες, πολιτικοί), που είναι οι ιδιοκτήτες και ελέγχουν
τις μεγάλες πολυεθνικές και μάλιστα τις φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες
αποτελούν σήμερα το ισχυρότερο λόμπυ που επηρεάζει τις περισσότερες
κυβερνήσεις του πλανήτη, (δείτε το δεύτερο συνημμένο του παρόντος), και πριν
δεχθείτε εσείς και η οικογένεια σας να κάνετε το εμβόλιο της γρίπης των χοίρων,
θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τα σχετικά άρθρα που παραθέτω. Το πρώτο
με τίτλο ''ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ'' προέρχεται από ένα
εμπεριστατωμένο e-mail που (ευτυχώς) κυκλοφορεί στην Ελλάδα και που έλαβα
προσφάτως. Το δεύτερο με τίτλο ''ΤΟ ΦΟΝΙΚΌ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ'' αφορά
πληροφορίες που συνέλεξα εγώ (δείτε και την σελίδα μου II.2.D1 του site μου).
Ακόμη πολλές και συνταρακτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε (στα

Αγγλικά) στα πέντε άρθρα που επέλεξα από το διαδίκτυο που τα βάζω ως
συνημμένα του παρόντος και που παραθέτω επίσης και στην αντίστοιχη Αγγλική
μου σελίδα II.1.D9, καθώς και στις 50 και πλέον αναφορές και διευθύνσεις του
διαδικτύου που δίδω, που προέρχονται από έγκριτες προσωπικότητες του χώρου
αυτού παγκοσμίως. Σημειωτέον ότι η γρίπη των χοίρων δημιουργήθηκε στα
εργαστήρια φαρμακευτικής εταιρίας σαν βιολογικό στρατιωτικό όπλο, κατά
παραγγελία της CIA που την διέσπειρε κατόπιν (δήθεν τυχαία) στο Μεξικό και σε
άλλες 17 χώρες, (δείτε το τέταρτο συνημμένο του παρόντος) για να προκαλέσει
την ανάγκη του φονικού και συνήθως υποχρεωτικού εμβολιασμού του πληθυσμού
παγκοσμίως. Το υποχρεωτικό καθορίστηκε από τον ελεγχόμενο από τις σκοτεινές
δυνάμεις Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ''ΠΟΥ'' (δείτε το τρίτο συνημμένο του
παρόντος) ενώ έχουν γίνει μηνύσεις κατά του ΠΟΥ, της φαρμακευτικής εταιρίας,
και λοιπών υπευθύνων. Ακόμη προετοιμάζονται μηνύσεις εναντίων όλων των
υπευθύνων που θα προωθήσουν τον εμβολιασμό στις διάφορες χώρες
(συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) με την κατηγορία της βαριάς αμέλειας
(gross negligence) για τους θανάτους, την παράλυση, κλπ που θα προέλθουν από
τους εμβολιασμούς και μάλιστα από γονείς εμβολιασθέντων παιδιών. Απόδειξη
των ανωτέρω αποτελεί, και το γεγονός ότι ενώ η γρίπη των χοίρων εμφανίστηκε
το 2009 η εταιρία Medimmune αλλά και άλλες φαρμακευτικές είχαν ήδη πατεντάρει
το εμβόλιο κατά της γρίπης αυτής από το 2008
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1686
%3Amedimmune-patented-manmade-h1n1-virus-in-2008&catid=1%3Alatestnews&Itemid=64&lang=en

Το σημερινό εμβόλιο έχει μεταξύ άλλων τις εξής για τον οργανισμό μας
καταστρεπτικές συνέπειες: 1) Αδυνατίζει το αμυντικό μας σύστημα, και μάλιστα
των παιδιών, με αποτέλεσμα να είμαστε απροστάτευτοι σε κάθε είδους ασθένειες,
πράγμα που πρόκειται να προκαλέσει αργά ή γρήγορα πολλούς θανάτους και την
επιδιωκόμενη από τις σκοτεινές δυνάμεις δραματική μείωση του πληθυσμού, αλλά
και συχνές αρρώστιες για τους επιζώντες προς μεγάλη οικονομική ωφέλεια των
φαρμακευτικών εταιριών. 2) Ουσίες του εμβολίου (π.χ. βαριά μέταλλα όπως ο
υδράργυρος) συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και προκαλούν μόνιμες βλάβες που
αποσκοπούν συν το χρόνο (κατά τρόπο αποτελεσματικότερο από τους
αεροπορικούς ψεκασμούς που μας κάνουν για τον ίδιο λόγο), στο να μας
καταντήσουν νωθρούς και άβουλα και συνεπώς πειθήνια όργανα τους. 3) Οι
εμβολιασθέντες αποκτούν πολύ περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν τελικά
από τους μη εμβολιασθέντες, όπως συνέβη και το 1918 με την ''Ισπανική γρίπη''
όπου πέθαναν 50 εκατομμύρια εις Ευρώπη και Αμερική κυρίως από τους
εμβολιασθέντες ενώ οι μη εμβολιασθέντες επέζησαν και βοηθούσαν τους

αρρώστους, εις δε την Ελλάδα που δεν έγιναν εμβολιασμοί δεν είχαμε εν γένει
θύματα. 4) Κατά τις πρώτες 10 τουλάχιστον ημέρες μετά τον εμβολιασμό, οι
εμβολιασθέντες δεν θα έχουν συμπτώματα, λόγω προσωρινής καταστολής από το
εμβόλιο του αμυντικού τους συστήματος, ενώ θα είναι επικίνδυνοι φορείς της
νόσου για όσους ανύποπτους βρίσκονται γύρω τους, γι' αυτό και πρέπει να τους
αποφεύγομε. (δείτε το τέταρτο και πέμπτο συνημμένο του παρόντος καθώς και τις
πληροφορίες που δίδω πιο κάτω). Έτσι μπορεί με μικρό ποσοστό
εμβολιασθέντων (θεωρούν οι σκοτεινές δυνάμεις ότι ως τέτοιο αρκεί και το 10%),
θα μπορεί να επεκταθεί γρήγορα η πανδημία και στους μη εμβολιασθέντες. Ακόμη
για να ξεγελάσουν τον κόσμο έχουν ετοιμάσει και μικρές ποσότητες ''καθαρών''
εμβολίων, δηλαδή χωρίς τοξικές προσμείξεις (υδράργυρο, αλουμίνιο, κλπ,) καθώς
και χωρίς ζωντανούς (μη αποδυναμομένους) ιούς, (δείτε και το
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1130
%3Adoctors-call-decision-by-top-german-government-officials-to-take-anothervaccine-a-qscandalq&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en (πού
απετέλεσε μεγάλο σκάνδαλο στην Γερμανία), για να τα κάνουν η κυβέρνηση, η
ελίτ, οι ιθύνοντες και οι ''ημέτεροι'' δίνοντας το καλό παράδειγμα, καθώς και οι
ομάδες των δοκιμαστικών πρώτων εμβολιασμών, ώστε ο κόσμος να μην φοβηθεί
και να δεχθεί να εμβολιαστεί. Αντίθετα για τα ''μη καθαρά'' εμβόλια στην Αμερική
έχουν πρόσφατα αναστείλει για έξη μήνες, από Οκτώβριο 2009, ειδικά και μόνον
για τα εμβόλια της γρίπης, τον νόμο πού περιόριζε την μεγίστη ποσότητα
υδραργύρου στο κάθε εμβόλιο. Γιατί άραγε; (δείτε το site
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1122
%3Aofficials-say-dont-blame-the-swine-flu-shot-youll-drop-deadanyway&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Τέλος θα πρέπει να
αποφύγομε και το εμβόλιο κατά της κοινής γρίπης, καθ ότι οι ιθύνοντες βλέποντας
την απροθυμία του κοινού να εμβολιαστεί (οι νοσοκομειακοί αρνούνται να
εμβολιαστούν στο 90%), έχουν προωθήσει με την ταμπέλα του κοινού εμβολίου
και σημαντικό ποσοστό του νέου εμβολίου του ιού Η1Ν1 για να ξεγελάσουν τον
κόσμο (δείτε το τρίτο μέρος του παρόντος κειμένου). Έτσι στην Αμερική μια
25χρονη έπαθε παράλυση από ένα τέτοιο εμβόλιο εποχιακής γρίπης,
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1751
%3Adesiree-jennings-experiences-amazing-recovery-with-nature-basedtherapies&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en .

Όμως το κακό δεν σταματά εδώ, διότι προετοιμάζεται και παραλλαγή του
εμβολίου που θα εισάγεται στο σώμα μας μαζί με το εμβόλιο και νάνο-τσιπ
(ραδιοφωνικών κυμάτων), για τον πληρέστερο έλεγχο μας, (δήθεν για να ξέρουν
ποιοι εμβολιάστηκαν και ποιοι όχι, και αν υπάρχουν μικρόβια στον οργανισμό), το

οποίον όμως δεν εφαρμόστηκε στην φάση αυτή λόγω των πολλών θανάτων που
προκάλεσε κατά τις δοκιμές, ενώ θα εφαρμοστεί στην επόμενη φάση των
εμβολιασμών για την οποίαν είναι έτοιμοι πλέον (με πελώριες data bases που θα
μας καταγράφουν, δείτε λεπτομέρειες πιο κάτω και στο
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1135
%3Aqwe-the-people-will-not-be-microchippedq-documentary-on-ibm-andverichip&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Αυτά τα νάνο-τσιπς εκτός
του ότι εντοπίζουν το πού βρίσκεται ο κάθε ένας μας, μπορούν μέσω
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων να ενεργοποιήσουν τα βαριά μέταλλα (υδράργυρο,
αλουμίνιο, κλπ) πού έχουν συσσωρευτεί στον εγκέφαλο, δημιουργώντας σοβαρά
ψυχικά προβλήματα (δείτε το
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1116
%3Acould-a-nanochip-interact-with-heavy-metals-in-your-body-to-allow-others-tocontrol-your-emotions&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Μάλιστα
στην Νορβηγία καθυστερούν τους εμβολιασμούς μέχρις ότου να παραλάβουν τις
ειδικές σύριγγες που θα επιτρέπουν την εισαγωγή των νάνο-τσιπς μαζί με το
εμβόλιο (δείτε το site
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1698
%3Aneed-for-special-needles-delays-vaccination-campaign-innorway&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Ακόμη, όπως αναφέρω και
πιο κάτω, στην Αμερική διασπείρουν μέσω καλοπληρωμένων (από μυστικό
λογαριασμό της Bank of America) φορτηγατζήδων, ιούς της νόσου των πτηνών
(Η5Ν1 που είναι πολύ πιο βαριάς μορφής από την νόσο των χοίρων Η1Ν1), για να
φοβηθεί ο πληθυσμός από τα βαριά περιστατικά που θα προκύψουν και να
σπεύσει να εμβολιασθεί (όμως με εμβόλιο που δεν αφορά καν στην νόσο των
πτηνών). Ήδη όμως δύο χώρες η Πολωνία και ή Τσεχία απαγόρευσαν τον
εμβολιασμό στις χώρες τους (μετά από θανάτους κατά τους δοκιμαστικούς
εμβολιασμούς σε άστεγους), και ακολουθούν σύντομα και άλλες χώρες. Στην
Γερμανία το 81% των Γερμανών δεν θέλει να εμβολιασθεί παρά τις πιέσεις που
δέχεται, δείτε το site
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1101
%3A81-of-germans-say-not-likely-to-take-the-qswine-fluq-jab&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en όπου και κορυφαίοι ιατροί
μιλούν κατά του εμβολίου, δείτε το
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1062
%3Amost-popular-german-newspaper-features-top-doctors-warning-over-qswinefluq-jab&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en. Τέλος η μεγάλη
πλειοψηφία των Ιταλών ιατρών δεν συνιστούν τον εμβολιασμό και ούτε οι πολίτες
θα το κάνουν και έτσι οι ποσότητες που έχουν παραγγελθεί θα μείνουν
αχρησιμοποίητες (δείτε το site

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1701
%3Amany-italian-doctors-reject-swine-flu-vaccine&catid=1%3Alatestnews&Itemid=64&lang=en

Στη Γαλλία επισημαίνουν οι επιστήμονες ότι υπάρχουν 50 φορές
περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει κανείς από το εμβόλιο παρά απ' την γρίπη
των χοίρων (δείτε
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1027
%3Afrench-scientist-calculates-people-50-times-more-likely-to-die-from-qswinefluq-jab-than-from-flu&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Ακόμη στην
Γαλλία κορυφαίος γιατρός συνιστά στους υγειονομικούς που πήραν εντολή να
πλαισιώσουν τα κέντρα όπου θα κάνουν τον εμβολιασμό, να μην παρουσιαστούν
σαμποτάροντας έτσι το πρόγραμμα και σώζοντας τους αφελείς που θα
προσέρχονταν, προφασιζόμενοι εν ανάγκη ασθένεια,
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1726
%3Amarc-girard-advises-french-health-workers-to-practise-noncooperation&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Στην Σουηδία υπάρχει
πληθώρα αχρησιμοποίητων εμβολίων καθότι οι πολιτικοί δεσμεύτηκαν για 18
εκατομμύρια δόσεις (δύο για κάθε πολίτη), ενώ πολύ λίγοι επιθυμούν να
εμβολιαστούν, πράγμα που προβλέπεται ότι θα αποτελέσει σκάνδαλο για τα 144
εκατομμύρια δολάρια που ξοδεύονται, καθ' ότι εκφράζονται φόβοι ότι οι αρμόδιοι
δωροδοκήθηκαν από το λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών για να σπεύσουν να
κάνουν την μεγάλη αυτή παραγγελία (δείτε το site
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1024
%3Avaccine-mountain-in-sweden&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en).
Ακόμη στην Σουηδία από τους 333 (υγιείς) μαθητές που εμβολιάστηκαν σε ένα
σχολείο, οι 130 (δηλαδή πάνω από τους μισούς) αρρώστησαν με την γρίπη την
επομένη, δείτε το site
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1753
%3Ahalf-of-school-children-sick-from-qswine-fluq-shot&catid=1%3Alatestnews&Itemid=64&lang=en. Στην Φιλανδία το 75% δεν θέλει να εμβολιασθεί (δείτε
το site
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1140
%3A75-per-cent-of-finns-will-not-take-the-qswine-fluqvaccine&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en ). Στην Αγγλία
κυκλοφορεί πλήθος κόσμου με μπλουζάκια με συνθήματα εναντίον του εμβολίου
και γίνονται σχετικές διαδηλώσεις με πανό, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει ότι
προτιμά να μπει φυλακή παρά να κάνει το εμβόλιο (ευ όσον γίνει υποχρεωτικό),
ακόμη δε κατηγορούν όλους τους κρατικούς υπευθύνους των υγειονομικών

υπηρεσιών και επιτροπών (οι περισσότεροι των οποίων είναι ή υπήρξαν
σημαντικά στελέχη των μεγάλων φαρμακευτικών), αποκαλώντας τους ανοιχτά
προδότες (συμπεριλαμβανομένου του υπουργού υγείας και του πρωθυπουργού)
δείτε το βίντεο
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1754
%3Ayou-want-to-vaccinate-all-in-the-uk-do-you&catid=1%3Alatestnews&Itemid=64&lang=en, που είναι πολύ αποκαλυπτικό. Εκτιμώ ότι κάτι
ανάλογο θα γίνει και στις άλλες χώρες, όταν ο κόσμος ξυπνήσει και θελήσει να
ενεργοποιηθεί και να αντιδράσει στο έγκλημα αυτό που μας σερβίρουν οι
φαρμακευτικές.

Ακόμη επισημαίνω ότι ενώ τα εμβόλια αυτά τόσο της πρώτης όσο και της
δευτέρας φάσεως, δεν προσφέρουν καμία προστασία ούτε έναντι της γρίπης των
χοίρων ούτε των πτηνών, αντίθετα η πλειονότητα τους περιέχει ζωντανούς ιούς
(χωρίς να έχουν αποδυναμωθεί με ραδιενεργό ακτινοβολία, δήθεν κατά λάθος) της
πολύ σοβαρότερης νόσου των πτηνών, από 72 κιλά τέτοιων ιών που η εταιρία
Baxter παρασκεύασε και διέσπειρε στις άλλες εταιρίες. Έτσι το εμβόλιο που μας
προτρέπουν οι έγκριτοι παράγοντες να σπεύσουμε να κάνουμε, όχι μόνο δεν μας
προστατεύει από τίποτε, αλλά αντίθετα αποτελεί ''βιολογικό όπλο'' για την μείωση
του πληθυσμού και τον έλεγχο των ανθρώπων που τους θέλουν φιλάσθενους και
αδύναμους (από τις σκοτεινές δυνάμεις που δυστυχώς μας εξουσιάζουν και είναι
υπεύθυνες και για πολλά αλλά (οικονομικά, κλπ) προβλήματα που μας
βασανίζουν. Κάτι ανάλογο έγινε και παλαιότερα με την δημιουργία του ιού του
AIDS, για την μείωση του πληθυσμού των φτωχών χωρών της Αφρικής, αλλά τα
σχέδια τους δεν ολοκληρώθηκαν διότι πολλοί έσπευσαν και βοήθησαν
ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τον εκεί πληθυσμό. Δείτε ακόμη το πολύ
διαφωτιστικό άρθρο με τίτλο ''10 ερωτήσεις για το εμβόλιο της γρίπης στις οποίες
οι γιατροί και οι επίσημες υγειονομικές υπηρεσίες καθώς και ο ΠΟΥ αρνούνται να
απαντήσουν''
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1141
%3Aten-questions-about-flu-vaccines-that-doctors-and-health-authorities-refuseto-answer&catid=3%3Anewsflash&lang=en ). Ακόμη η υπουργός υγείας της
Πολωνίας (μια από τις λίγες χώρες που δεν υποτάσσεται στον πανίσχυρο ΠΟΥ)
συνεπικουρούμενη από τον Πρωθυπουργό, εξηγεί με επιχειρήματα σε ομιλία της
γιατί δεν γίνεται ο εμβολιασμός
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1690
%3Apolish-health-ministry-on-swine-flu-jabs-issues-ah1n1-english-subtitlesembedded&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en καταλήγοντας ότι
η υπουργός είναι για συμφέροντα των πολιτών και όχι των φαρμακευτικών

(μακάρι να συνέβαινε το ίδιο και για την Ελλάδα). Ανάλογες απόψεις έχει και η
πρώην υπουργός υγείας της Φιλανδίας, η οποία μάλιστα τονίζει ότι ο
εμβολιασμός σε εγκύους και παιδιά αποσκοπεί στο να χτυπήσει και να
αποδεκατίσει την επόμενη γενεά (όπως είχε προτείνει κάποτε και ο Κίσινγκερ για
τον περιορισμό του υπερπληθυσμού της Γης), δείτε το βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=eZ-fMVTJzH0 .

Σαν απόδειξη των ανωτέρω παραθέτω τα καταστρεπτικά αποτελέσματα ενός
δοκιμαστικού εμβολιασμού με το εμβόλιο της γρίπης των χοίρων (για τον ιό H1N1)
που έγινε τον Απρίλιο 2009 στο πλήρωμα εκ 347 ανδρών πλοίου του πολεμικού
ναυτικού των ΗΠΑ και που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, (δείτε το πρώτο συνημμένο
του παρόντος).
Μήνυμα του Robin Thomas 2009-09-29 18:19:39. Από τον διεθνή ρεπόρτερ Bob
Chapman:
1) Πλοίο του Ναυτικού των ΗΠΑ, καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 2009 με πλήρωμα
347 ατόμων.
2) Το σύνολο του πληρώματος εμβολιαστικέ αμέσως μετά, με το εμβόλιο της
γρίπης των χοίρων (ιός H1N1).
3) Το πλήρωμα αρρώστησε τόσο σοβαρά ώστε άλλα πλοία έπρεπε να στείλουν
βοήθεια, ήτοι 16 ιατρούς από ένα αεροπλανοφόρο και άλλα σκάφη, (συνολικά 50
άτομα σταλθήκαν στο πλοίο για την αντιμετώπιση της κρίσης).
4) Δύο από τα 347μέλη του πληρώματος πέθαναν, ο καπετάνιος (πλωτάρχης) και
ένας αρχικελευστής.
5) Οι 50 που στάλισαν στο πλοίο είναι τώρα σε καραντίνα σε νοσοκομείο του
Ναυτικού στην Balboa, Ισπανία καθ' ότι 10 από αυτούς κόλλησαν την γρίπη από
το πλήρωμα του πλοίου. Δύο από τους 50 σε καραντίνα είναι σε σοβαρή
κατάσταση κατά την τελευταία έκθεση.
6) Από το πλήρωμα των 347 ανθρώπων που εμβολιάστηκαν, 333 μολύνθηκαν με
τον ιό H1N1 ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, εκ των οποίων δύο πέθαναν, όπως
προαναφέρθηκε, και 331 επέζησαν μέχρι στιγμής. Μόνο 14 από τους 347
εμβολιασθέντες δεν παρουσίασαν οποιεσδήποτε αρνητικές επιδράσεις από το
εμβόλιο.
7) Το ναυτικό έχει απειλήσει όλες τις συζύγους του πληρώματος του πλοίου να
σιωπήσουν, καθ ότι είναι οι πληροφορίες απόρρητες. Μερικές όμως τελικά
μίλησαν και επιβεβαίωσαν τις πιο πάνω πληροφορίες.
8) Στο αεροπλανοφόρο που παρείχε την βοήθεια, 415 ναύτες έχουν κολλήσει την
γρίπη των χοίρων και είναι επί του παρόντος σε καραντίνα μέσα στο σκάφος.

9) Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η πανδημία της γρίπης των χοίρων θα δημιουργηθεί
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. Αν δεν το κάνετε δεν θα υπάρχει μεγάλη επιδημία. Από αυτή
και μόνον την δοκιμή του Απριλίου είναι προφανές ότι το εμβόλιο μόλυνε το 96%
αυτών που το έκαναν. Ένα τέτοιο ποσοστό λοίμωξης είναι αδύνατο να επιτευχθεί
με οποιοδήποτε φυσικό μέσο. Αν και σκότωσε μόνο το 1% άμεσα, δεν υπάρχουν
ακόμη στοιχεία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει. Δείτε για
περισσότερες πληροφορίες την έρευνα σχετικά με τις μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις του εμβολίου της γρίπης των χοίρων το 1976, καθώς και σχετικά με το
εμβόλιο του άνθρακα κατά τον πόλεμο του Κόλπου.
10) Να σημειωθεί επίσης ότι απλή επαφή με αυτούς που έχουν εμβολιαστεί
δημιουργεί ένα 20% πιθανότητες να κολλήσει κανείς την γρίπη των χοίρων, ακόμη
και αν δεν έχει εμβολιαστεί.
Το Ναυτικό των ΗΠΑ έχει θέσει ''εκτός'' 5 πλοία του ναυτικού των ΗΠΑ που
επιστρέφουν πίσω από αποστολές στην Μέση Ανατολή καθ ότι ''αδυνατούν να
συνεχίσουν την αποστολή τους''.
Ακόμη παραθέτω (για τους αγγλομαθείς) το site του Αμερικανικού καναλιού Vortex
Network News (VNN - ''For all the news you will never get on CNN!'' ''Για όλα τα νέα
που ποτέ δεν θα πάρετε από το CNN'' ) http://www.achieveradio.com/vortexcosmic-connections/index.php με ένα από τα πολλά σχετικά άρθρα (της
03.Οκτ.09) με τίτλο ''International Drug Ring Behind the H1N1 Swine Flu Scandal
Has Been Exposed" (Αποκαλύφθηκε σκάνδαλο των φαρμακευτικών γκρουπ που
βρίσκονται πίσω από το Η1Ν1 της γρίπης των χοίρων). Τέλος διάβασα στο
περιοδικό Nexus του Νοεμβρίου www.nexushellas.gr άρθρο που επιβεβαιώνει
μερικά από όσα αναφέρω στο παρόν μου κείμενο, ενώ και ο καθηγητής
παιδιατρικής κύριος Παναγιώτης Σπυρίδης εκφράζει σε άρθρο της εφημερίδας
Veto της 08.11,09 τις αντιρρήσεις του σχετικά με το εμβόλιο.

Επιπλέον, υπάρχουν ήδη πολλά κείμενα και βίντεο με την παρουσίαση που
ένας χαρισματικός Άγγλος ο David Ike, αλλά και πολλές άλλες έγκριτες
προσωπικότητες ανά τον κόσμο μας δίνουν, όπως στα sites
(http://www.davidicke.com/index.php και
http://www.blogtalkradio.com/soulnews/2009/07 / 20/DAVID-ICKE-live-on-news-forthe-soul ) υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ιός της γρίπης των χοίρων
δημιουργήθηκε από μια Αυστριακή εταιρεία, με παραγγελία της CIA, που την
εξάπλωσε στο Μεξικό και σε άλλες 17 χώρες, και ότι "η γρίπη δεν είναι ο
μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά είναι το εμβόλιο" (δείτε το τέταρτο συνημμένο του
παρόντος). Αυτά τα εμβόλια έχουν κάποια ουσία που ονομάζεται αλουμίνα, μία
ένωση του αλουμινίου που προκαλεί μια υπέρ αντίδραση του ανοσοποιητικού
συστήματος του σώματος με πολλές παρενέργειες, ενώ περιέχουν και υδράργυρο

σε ανεπίτρεπτες ποσότητες, καθώς και άλλα τοξικά και επικίνδυνα στοιχεία που
συσσωρεύονται στον εγκέφαλο και δημιουργούν κάθε είδους νευρολογικά
προβλήματα συμπεριλαμβανομένης και της παράλυσης. Δείτε επίσης δεκάδες
σχετικά άρθρα και αναφορές ανά τον κόσμο που προετοιμάζουν τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό, κλπ, στο site http://theflucase.com της Αυστριακής δημοσιογράφου
Jane Burgermeister, ή οποία μάλιστα έχει υποβάλει μηνύσεις σε άτομα και
οργανισμούς (ΠΟΥ κλπ) που μεθόδευσαν και προωθούν αυτό το έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας, ενώ καινούριες αναφορές προστίθενται καθημερινώς. Μεταξύ
αυτών είναι το ότι πολλά νοσοκομεία των ΗΠΑ έχουν προμηθευτεί ειδικά
βραχιόλια για αυτούς που εμβολιάζονται, που θα περιέχουν και όλα τα
προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία εφ όσον τοποθετηθούν δεν θα μπορεί κανείς
πλέον εφ όρου ζωής να τα βγάλει, δείτε το
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1022
%3Aqswine-fluq-vaccine-bracelets-report-update&catid=1%3Alatestnews&Itemid=64&lang=en . Σημειωτέον ότι σε πολλές μεγάλες ηλεκτρονικές
εφημερίδες άρθρα που περιέχουν σαν link το ως άνω site http://theflucase.com
σύντομα διαγράφονται από την εφημερίδα. Ακόμη δείτε πολλές άλλες αναφορές,
ρεπορτάζ, κλπ στους ''Πολίτες μιας νομοταγούς κυβέρνησης''
http://legitgov.org/pandemic_action.html όπου μπορείτε να γραφτείτε (δωρεάν) για
να λαμβάνετε τακτικά νέες πληροφορίες. Επίσης δείτε και τα σχετικά βίντεο που
έχω βάλει στο ning community ''Children of the Sun'' http://sunchildren.ning.com .
Ακόμη δείτε με τίτλο ''Μην κάνετε το εμβόλιο γιατί μπορεί να σας σκοτώσει'' το
http://humanityhealing.ning.com/profiles/message/show;id=317576678&folder=Inb
ox .

Επίσης δείτε το site www.box.net/shared/pv190gde1q με τίτλο ''Αποδείξεις
βιολογικής τρομοκρατίας'', ή το κύριο άρθρο στο περιοδικό Time με τίτλο
''ανθρώπινα πειραματόζωα''. Ακόμη δείτε το πολυδιάστατο site
www.stopthevax.com με τίτλο ''Σταματήστε το εμβόλιο'', όπου μεταξύ άλλων
στέλνονται εξώδικα, με αποδεικτικά στοιχεία για την φύση και τους κινδύνους του
εμβολίου, στους διάφορους αρμοδίους των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και των
μελών βουλής και γερουσίας που θα προωθήσουν την σχετική νομοθεσία),
προειδοποιώντας τους ότι θα ασκηθούν μηνύσεις εναντίον τους για ''βαρεία
αμέλεια'' (gross negligence) για τους θανάτους που θα επακολουθήσουν, εάν δεν
επέμβουν για να εμποδίσουν τον εμβολιασμό, ενώ ενημερώνουν και τους
σερίφηδες της κάθε περιοχής, ότι είναι στην δικαιοδοσία τους να εμποδίσουν τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό, εφ όσον αυτός αποφασισθεί. Ήδη οι Βέλγοι δικηγόροι
κατέθεσαν μηνύσεις εναντίον των υπευθύνων, πολιτικών κλπ που προωθούν τους
εμβολιασμούς (δείτε το

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1086%
3Abelgian-lawyers-take-legal-action-to-stop-mass-qswine-fluqvaccinations&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en ), Θεωρώ λοιπόν
πολύ πιθανόν ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί τελικά και για τις άλλες χώρες
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, από μηνύσεις που θα κάνουν οι συγγενείς
θυμάτων και μάλιστα οι γονείς παιδιών. Επίσης δείτε το site του Dr. Horowitz (που
έχει τιμηθεί διεθνώς με πολλές διακρίσεις), http://www.fluscam.com/HOME.html με
σχετικά βίντεο και άρθρα (όπως π.χ. το
http://www.youtube.com/watch?v=04gaxcrVRxY ), καθώς και με οδηγίες και απλά
φάρμακα προφύλαξης και αντιμετώπισης της γρίπης (oxysilver, βιταμίνη D κλπ), τα
οποία και παρήγγειλα μέσω του διαδικτύου για μένα και την οικογένεια μου, και
αυτό συνιστώ και σε όλους. Εκεί δείτε επίσης το πρόσφατο άρθρο (THE AFFIDAVIT,
Ένορκη κατάθεση, δείτε το στο δεύτερο συνημμένο του παρόντος) με τίτλο
''Αποκαλύφθηκε φαρμακευτικό καρτέλ που διαδίδει, μολύνει και κάνει ενέσεις για
τον αποδεκατισμό του πληθυσμού του πλανήτη με την πανδημία του ιού H1N1 της
γρίπης των χοίρων και τα εμβόλια''. Το κανάλι Al Jazeera πού έχει θεατές 70
εκατομμύρια ανά τον κόσμο στις 7.Οκτ.09 πήρε συνέντευξη του Dr. Horowitz με
τίτλο "pangenocide" (''παν- γενοκτονία''), δείτε την να ξεσκεπάζει στο site
http://sn114w.snt114.mail.live.com/default.aspx?rru=inbox&wa=wsignin1.0, το
μεγάλο αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τέλος επισκεφτείτε και πολλά άλλα
σχετικά sites στο διαδίκτυο όσο ακόμη είναι καιρός, διότι ψηφίζεται νόμος στην
Γερουσία των ΗΠΑ που δίδει το δικαίωμα στον πρόεδρο να μπλοκάρει το διαδίκτυο
για λόγους έκτακτης ανάγκης (''allowing the President to temporarily seize control
over computer networks in the private sector'' ''Επιτρέποντας στον πρόεδρο να
πάρει προσωρινά τον έλεγχο των κομπιουτερικών δικτύων στον ιδιωτικό τομέα'').

Το μόνιμο πρόβλημα όμως είναι όπως είπαμε ότι ουσίες του εμβολίου
συσσωρεύονται τελικά στον εγκέφαλο και προκαλούν μακροχρόνια πολλών ειδών
βλάβες, που αποσκοπούν (όπως και οι αεροπορικοί ψεκασμοί) στο να μας έχουν
υπό έλεγχο οι ισχυροί της Γης. Τελευταία διάβασα στο περιοδικό ''ΑΒΑΤΟΝ'' του
μηνός Σεπτεμβρίου 2009 ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το εμβόλιο, που συνιστώ
στους συμπατριώτες μου να το διαβάσουν, το οποίο περιείχε μεταξύ άλλων
στοιχεία και πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές στο site
www.box.net/shared/exmfsvenrr). Λόγω της σημασίας αυτών των θεμάτων
πρόκειται να προσθέσω μια προσεχή μου σελίδα στο site μου
www.artmine5000.com που να περιγράφει λεπτομερώς και για άλλες συνωμοσίες
των σκοτεινών δυνάμεων, όπως π.χ. σχετιζόμενες με την διατροφή μας και τα
μεταλλαγμένα τρόφιμα, την υγεία μας γενικότερα, την οικονομία μας και τον ρόλο
των τραπεζών, την ελευθερία μας, κλπ, δείτε πολλές λεπτομέρειες περί αυτών και

στα εκατοντάδες βίντεο του Αμερικάνικου καναλιού του Alex Jones, όπου παίρνει
και συνεντεύξεις από πολλές σημαντικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο
που μιλούν και δίνουν στοιχεία για τις σκευωρίες αυτές
(http://www.youtube.com/user/TheAlexJonesChannel;view=videos ). Η μέθοδος που
χρησιμοποιούν αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις είναι η εξής α) Δημιουργούν ένα
πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. β) Ενθαρρύνουν και μεγαλοποιούν την αντίδραση
του κόσμου σ' αυτό. γ) Στη συνέχεα δίδουν την λύση που εξυπηρετεί τους
καταχθόνιους σκοπούς τους, όπως έγινε π.χ. με την καταστροφή από την CIA των
δύο πύργων στην Νέα Υόρκη, που την απέδωσαν δήθεν σε τρομοκράτες, για να
δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ καθώς και η όλη νομοθεσία
περί τρομοκρατίας που περιόρισε σημαντικά τις προσωπικές ελευθερίες των
Αμερικανών. Σημειωτέον ότι στην πρόσφατη επέτειο της 11.Σεπτεμβρίου 2
εκατομμύρια νεοϋορκέζοι είχαν συγκεντρωθεί ζητώντας να επανεξετασθούν τα αίτια
της πτώσεως των δύο πύργων, ενώ τα μέσα ενημέρωσης δεν έδειξαν τίποτε
σχετικό.

Σε μια προσπάθεια αντίδρασης στο μεγάλο αυτό έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας που προωθούν οι ''σκοτεινές δυνάμεις'', έχω στείλει εκατοντάδες emails με το παρόν κείμενο στα διάφορα μέσα ενημέρωσης, στους ιατρικούς
συλλόγους, στους συλλόγους γονέων και μαθητών, στα πολιτικά κόμματα και
νεολαίες, στους πολιτικούς και στους υπουργούς, κλπ, με την ελπίδα να προλάβω
ή να περιορίσω το κακό, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα. Αντίθετα στις 62
διαδικτυακές κοινότητες (ning communities) του εξωτερικού, που είμαι μέλος και
που περιλαμβάνουν περισσότερα από 2.000.000 μέλη, έχω πλήρη ανταπόκριση για
τα γραφόμενα μου και βομβαρδίζομαι από ευμενή σχόλια αλλά και πρόσθετες
σχετικές πληροφορίες που τα συμπληρώνουν ή τα επιβεβαιώνουν. Δυστυχώς ένα
μεγάλο ποσοστό των συμπατριωτών μου δέχεται ανεξέλεγκτα ότι του σερβίρουν οι
ιθύνοντες και οι ελεγχόμενοι από τις σκοτεινές δυνάμεις και τα καρτέλ των μεγάλων
φαρμακευτικών εταιριών, όπως παγκόσμιοι οργανισμοί (ΠΟΥ κλπ) και οδηγούνται
αδιαμαρτύρητα σαν ''πρόβατα επί σφαγή''. Όσοι λοιπόν δεν κοιμούνται, ας
πληροφορηθούν την αλήθεια για τα εμβόλια, διαβάζοντας αυτά που γράφω εδώ και
αυτά που κυκλοφορούν κατά χιλιάδες στο διαδίκτυο (το μη ελεγχόμενο μέχρι
στιγμής μέσο ενημέρωσης), και ας προσπαθήσουν να ενημερώσουν εγκαίρως (και
να σώσουν) όσο περισσότερους συμπατριώτες μας γίνεται. Εγώ ότι μπόρεσα να
κάνω το έκανα, και στις λίγες μέρες που μας μένουν μέχρι τους εμβολιασμούς θα
ενημερώσω τους πολλούς μου φίλους διότι τους θέλω ζωντανούς και υγιείς. Ήδη
στέλνω σε 600 φίλους μου και συνεργάτες το μήνυμα αυτό, που με ευχαριστούν και
το προωθούν πρόθυμα και στους δικούς τους φίλους, κ.ο.κ. για να προλάβουμε το
κακό καθώς και άλλα 400 σε πολλά media, συλλόγους, αρμοδίους, κλπ που ελπίζω

ότι κάποια στιγμή, όσοι απομένουν ακόμη ανεξάρτητοι, θα ξυπνήσουν και θα
ευαισθητοποιηθούν.

Πάντως αυτό δεν αρκεί και πρέπει να ληφθούν και μέτρα από τις κεντρικές
υπηρεσίες και μάλιστα το νέο υπουργείο υγείας, ώστε να μην κληθεί από τις
υγειονομικές υπηρεσίες π. χ. ο ανυποψίαστος και προφανώς μη ενημερωμένος
χωρικός (που δεν μπορεί να πάρει ένα τέτοιο μήνυμα), να φέρει τα παιδιά του σαν
πρόβατα επί σφαγή για να εμβολιασθούν. Όσον τέλος αφορά στους ιθύνοντες του
υπουργείου υγείας και λοιπούς αρμοδίους που βγάζουν τα περίφημα προγράμματα
εμβολιασμού, προτείνω για να μην το έχουν βάρος στην συνείδηση τους από τα
ολέθρια αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν τους εμβολιασμούς, ή ακόμη για να
μην δεχθούν μηνύσεις από τους συγγενείς των θυμάτων και μάλιστα τους γονείς
των παιδιών: Α) Να περιμένουν μέχρι το τέλος του έτους για να πάρουν μία γεύση
του τι θα γίνει διεθνώς, ώστε να απαγορεύσουν τους εμβολιασμούς όπως έκαναν
πρόσφατα η Πολωνία και η Τσεχία (και όπως έκανε η Ελλάδα το 1918 με την
Ισπανική γρίπη όπου με το να μην κάνει εμβολιασμούς δεν είχε και θύματα). ή Β)
Να επιλέξουν μια ομάδα (κακόμοιρων) εθελοντών, και μάλιστα από τον ιατρικό
κόσμο που πιστεύει τυφλά στον ΠΟΥ κλπ, που να κάνουν τα εμβόλια (τα ίδια που
θα κάνουν και όλοι οι άλλοι πολίτες και όχι τα ''καθαρά'') και να δουν τα ολέθρια
αποτελέσματα που είδαμε πιο πάνω στο άτυχο πλήρωμα του πλοίου των ΗΠΑ.

Όμως αυτά είναι ''λόγια βοώντος εν τη ερήμω'' διότι αυτοί που μας
εξουσιάζουν (ΠΟΥ κλπ) έχουν υπερισχύσει της λογικής και οι εμβολιασμοί
αρχίζουν στις 16.11.09 για γιατρούς και υγειονομικούς, ενώ ευτυχώς από ότι είπε η
τηλεόραση στις 5.11.09 και η εφημερίδα τα Νέα, ''πάνω από το 60% των ιατρών
έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν και πολλοί άλλοι το σκέπτονται'', ενώ
όσοι θα το κάνουν παίζουν τον ρόλο ινδικών χοιριδίων, δεδομένου ότι όπως
προαναφέρθηκε ότι επισημαίνουν οι επιστήμονες στην Γαλλία, όσοι κάνουν το
εμβόλιο έχουν 50 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από ότι οι μη
εμβολιασθέντες. Επίσης το ποσοστό των Γαλών γιατρών και νοσοκόμων που
δέχτηκαν να εμβολιαστούν δεν ξεπερνά το 10% (παρ όλο το πλύσιμο εγκεφάλου
που τους γίνεται), ενώ σε μερικά νοσοκομεία φτάνει μόνον στο 2%
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1740
%3Aonly-10-of-french-doctors-and-nurses-take-the-swine-flujab&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en . Ακόμη το ποσοστό των
νοσηλευτών στην Ελλάδα που έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν ξεπερνάει
το 90% ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους φαρμακοποιούς, γιατί άραγε; Παρ

όλα αυτά η εφημερίδα έχει σαν κύριο άρθρο ότι (υπακούοντας στις επιταγές του
ΠΟΥ) οι αρμόδιοι γιατροί συνιστούν το εμβόλιο. Προσωπικά πιστεύω ότι το
συνιστούν για τους άλλους και όχι για τις οικογένειες τους, όπως και ο Ομπάμα
που θα το κάνει λέει ό ίδιος (προφανώς το καθαρό εμβόλιο) αλλά όχι και οι κόρες
του (για λόγους ασφαλείας).
Τέλος είναι τελείως ψευδή και ανυπόστατα αυτά που λένε κατ' επανάληψη οι
τηλεοράσεις ότι ''δεν υπάρχουν σημαντικές παρενέργειες από το εμβόλιο'', εν
αντιθέσει με τις πληροφορίες που μου στέλνουν καθημερινώς φίλοι που διαμένουν
στο εξωτερικό, αλλά και με το πείραμα πού έγινε στο άτυχο πλήρωμα του πλοίου
του Αμερικανικού ναυτικού που προανέφερα. Σαν απόδειξη δίνω περιπτώσεις
παιδιών που παρέλυσαν από εμβολιασμό με ρινικό σπρέι λίγο αφού το έκαναν,
(και είμαστε μόνο στην αρχή)
(http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1706
%3Achild-paralysed-by-flu-mist-in-the-us&catid=1%3Alatestnews&Itemid=64&lang=en ) και άλλα που πέθαναν ή χαροπαλεύουν, καθώς και
φοιτητών που χρειάστηκε να παν στο νοσοκομείο μόλις έκαναν το εμβόλιο, λόγω
των σοβαρών προβλημάτων (δεν λέω παρενεργειών διότι ο βασικός στόχος του
εμβολίου είναι η δημιουργία προβλημάτων),
(http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170
5%3Anine-students-in-the-us-rushed-to-hospital-after-swine-flujab&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ), ενώ και έγκυες γυναίκες που
έκαναν το εμβόλιο απέβαλαν μερικές μέρες μετά ενώ είχαν κάνει εις το παρελθόν
απόλυτα φιλολογικούς τοκετούς
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1762
%3Athousands-of-women-report-miscarriages-after-receiving-the-swine-flushot&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en και όλα αυτά στις ΗΠΑ
όπου ο Ερντογκάν στην Τουρκία υποστηρίζει ότι στις ΗΠΑ κάνουν το ''καθαρό'',
εμβόλιο, εν αντιθέσει με αυτό που γίνεται στην χώρα του και γι' αυτό και δεν θα το
κάνει (μπράβο του). Τέλος το πρόσφατο e-mail (12.11.09) που πήρα από την κόρη
μου από την Αγγλία αναφέρει ότι πέντε νοσοκόμες στην Σουηδία που
εμβολιάστηκαν με το νέο εμβόλιο και τρία ακόμη άτομα είναι ήδη νεκροί, ενώ τα
μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν το γεγονός, με εξαίρεση την εφημερίδα
"Expressen" και την ιστοσελίδα της "flucase" (δείτε επίσης το
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1783
%3Aeight-people-in-sweden-reported-to-have-died-as-a-result-of-pandemrixadmits-medical-products-agency&catid=41%3Ahighlightednews&Itemid=105&lang=en ). Ακόμη κινέζικο πρακτορείο στο Πεκίνο ανακοίνωσε
θανάτους εμβολιασθέντων με το νέο εμβόλιο, δείτε το
http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-11/13/content_8970065.htm . Γενικότερα

και ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή ανακοινώνονται καθημερινώς (ενώ και πολλά
άλλα αποκρύπτονται λόγω της λογοκρισίας), πλήθος περιστατικών θανάτων και
άλλων σοβαρών βλαβών από τους εμβολιασμούς, πού ξεπερνούν σε αριθμό τους
θανάτους από την γρίπη. Για την από τώρα και εφεξής ενημέρωση σας στα
τραγικά αυτά περιστατικά, που θα αυξάνονται όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί
που μόλις όρχησαν, μπορείτε να απευθύνεστε (στην Αγγλική) στο πολυδιάστατο
site http://theflucase.com της Jane Burgermeister, ή (στα Ελληνικά) στο site μου
www.artmine5000.com η σελίδα του οποίου με τίτλο ''ΦΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ'' συχνά
θα συμπληρώνεται με νέα στοιχεία.
Σημειωτέον ακόμη ότι ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι
κανένας εμβολιασμός δεν θα γίνει στην χώρα του προτού αποδειχθεί η ασφάλεια
του εμβολίου από τους εμβολιασμούς που θα γίνουν στις άλλες χώρες. Ήδη στην
πόλη Billings της Μοντάνα των ΗΠΑ η φίλη μου Sharon που ζει εκεί μου είπε ότι
προ δυο εβδομάδων έκαναν εμβόλιο με ρινικό σπρέι σε παιδιά 2 έως 4 ετών και
κανονικό εμβόλιο σε αστέγους και σήμερα (21.10.09) τα νοσοκομεία είναι γεμάτα
από αρρώστους με βαριά μορφή γρίπης (κατά πάσα πιθανότητα της γρίπης των
πτηνών), ενώ πριν δύο εβδομάδες τα κρούσματα ήσαν λίγα και ήπιας μορφής, και
ότι το ίδιο συνέβη και σε πολλές άλλες πόλεις της περιοχής που γνωρίζει αλλά και
όλης της χώρας γενικότερα, ενώ τα μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν τα γεγονότα και
ο κόσμος περιορίζεται διαμαρτυρόμενος με ψηφίσματα μέσω διαδικτύου. Ακόμη
ξεγελούν του κόσμο, πού κάθε χρόνο έκανε το εμβόλιο της εποχιακής γρίπης,
αντικαθιστώντας το με το νέο εμβόλιο του Η1Ν1, ώστε να το κάνουν νομίζοντας ότι
κάνουν το κοινό. Επειδή αυτό δουλεύει με επιτυχία εις ΗΠΑ δεν αποκλείεται να
εφαρμοστεί τελικά και στην Ελλάδα γι' αυτό προτείνω να αποφύγουμε κάθε εμβόλιο
γρίπης. Πρόσφατα (στις 30.10.09) λόγω πολλών θανάτων ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας συνιστά πλέον να μην εμβολιάζονται παιδιά κάτω των 10 ετών
(δείτε το
http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1520%3Awh
o-now-recommend-to-not-vaccinate-children-younger-than-10-yearsold&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en) και όλοι οι εμβολιασμοί
να περιορίζονται σε μία μόνον δόση, ενώ στην Ελβετία απαγόρευσαν κάθε
εμβολιασμό σε παιδιά κάτω των 18 ετών και άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και σε
εγγείους (δείτε το
http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1516%3Aswi
tzerland-forbids-qswine-fluq-vaccine-for-pregnant-women-young-andold&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en ), όπου λιγότεροι από 10%
των Ελβετών επιθυμούν να εμβολιασθούν.
Εμείς, ''βασιλικότεροι του βασιλέως'' προχωρούμε ακάθεκτοι στον εμβολιασμό
ολοκλήρου του πληθυσμού (ώστε να μην γλιτώσει κανείς), βάσει της συνέντευξης

που έδωσε στην ερτ3 την 30.10.09 η υπουργός υγείας κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Επίσης στην Πορτογαλία ο κόσμος αρνείται να εμβολιαστεί, συμπεριλαμβανομένων
γιατρών και νοσοκόμων, και τα κέντρα εμβολιασμού παραμένουν άδεια, ενώ ο
κόσμος δηλώνει ότι θα επαναστατήσει εάν ο εμβολιασμός κάποια στιγμή γίνει
υποχρεωτικός (δείτε το site
http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1545%3Apor
tugal-rejects-jab-prepares-for-revolution-if-forced-vaccinationsordered&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en ). Ακόμη κορυφαίος γιατρός
στην Γερμανία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον ιατροί στις δημόσιες θέσεις
που να μην ελέγχονται από τις μεγάλες φαρμακευτικές, με στόχο να διαθέσουν με
κάθε τρόπο και μέσον τα προϊόντα τους. Επίσης μία μόνον εταιρία η Novertis
κερδίζει δύο δισεκατομμύρια δολάρια από τα 200 εκατομμύρια εμβόλια που της
έχουν παραγγήλλει, ενώ τα Σουηδικά μέσα ενημέρωσης έπαψαν πλέον να
ανακοινώνουν θανάτους από τους εμβολιασμούς, πιεζόμενα από τις
φαρμακευτικές, και στην Νορβηγία άνθρωποι με βεβαρημένη υγεία πέθαναν όταν
έκαναν το εμβόλιο, ενώ η υπουργός μας εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν έχει
σημαντικές παρενέργειες. Ακόμη στην Ουκρανία οι άνθρωποι διαμαρτύρονται για
την πληθώρα των μικρών αεροπλάνων που πετούν χαμηλά και ψεκάζουν τους
ανθρώπους στις πόλεις, ενώ θεωρούν τους ψεκασμούς αυτούς υπεύθυνους για την
πληθώρα των αρρώστων στην χώρα από μια βαριά μορφή της γρίπης (φοβούνται
ότι εμπλέκεται και η γρίπη των πτηνών) η οποία προκάλεσε ήδη πάνω από 90
θανάτους. Τέλος κορυφαίος ιατρός περιγράφει 20 λόγους για τους οποίους η
βιταμίνη D είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της γρίπης των χοίρων. Δείτε
για όλα τα ανωτέρω το site http://theflucase.com για όσα διαστήματα λειτούργει,
διότι οι σκοτεινές δυνάμεις κατορθώνουν κατά καιρούς να το μπλοκάρουν, οπότε
μπορείτε να δείτε τουλάχιστον την σειρά των βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=XMMER4yOcIA&feature=related της Jane
Burgmeister καθώς και το site http://birdflu666.wordpress.com . Ακόμη εάν δεν
λειτούργει το site http://theflucase.com στο Firefox browser (όπως συμβαίνει τώρα
στον υπολογιστή μου) ανοίξτε το στο Safari ή σε άλλον browser.

Μια ακόμη συνταρακτική είδηση που μου έδωσε η δημοσιογράφος πού ήλθε
στις 21.10.09 και μού πήρε τηλεοπτική συνέντευξη (μια από αυτές που έδωσα σε
κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς), που θα προβληθεί (αν δεν λογοκριθεί από
τις σκοτεινές δυνάμεις) προσεχώς, που δείχνει τις σκοτεινές προθέσεις του ΠΟΥ και
του συνδεομένου με αυτόν οργανισμού Codex Alimentarius (που υποστηρίζεται
από μεγάλες τράπεζες και φαρμακευτικές) στο να διατηρούν τον πληθυσμό ανίκανο
να αντισταθεί στις ασθένειες, είναι και οι εξής διατάξεις πού (άκουσον άκουσον) μού
είπε ότι πρόκειται να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα από 1.1.2010 καθ ότι έχουν

γίνει αποδεκτές από τον ΟΗΕ. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν, τα εξής, βάσει της
δημοσιογράφου αλλά και του κάτωθι site
ftp://ftp.fao.org/codex/Alinorm09/al32REPe.pdf καθώς και του site
http://www.natural-health-information-centre.com/codex-alimentarius.html ): Δεν θα
μπορεί πλέον ο καθένας να έχει πρόσβαση σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα,
αντιοξειδωτικά, ομοιοπαθητικά, βότανα, φυτικά εκχυλίσματα και άλλα
συμπληρώματα διατροφής, (συμπεριλαμβανομένου π.χ. και του σκόρδου και της
μέντας, κλπ), παρά μόνον αν έχει αποδεδειγμένο σοβαρό πρόβλημα (π.χ. έλλειψη
ασβεστίου) οπότε και θα παίρνει ειδική έγκριση από ''στελέχη'' του ως άνω
οργανισμού, και θα τα προμηθεύουν αποκλειστικά οι μεγάλες φαρμακευτικές (με
αμφιβόλου όμως ποιότητος σκευάσματα). Επίσης όλα τα φρούτα και τα λαχανικά
(που στην ουσία περιέχουν τις φυσικές βιταμίνες) θα περνούν υποχρεωτικά από
ακτινοβολία, με την πρόφαση ότι πρέπει να σκοτώνονται τα μικρόβια, με την
διαφορά ότι μαζί με τα ''υποτιθέμενα'' μικρόβια θα καταστρέφονται και όλες οι
βιταμίνες. Οι βιολογικές καλλιέργειες λοιπόν θα ελέγχονται περνώντας την ίδια
καταστροφική διαδικασία, και θα απαγορεύεται έτσι η απ ευθείας πώληση, ή το
μοίρασμα με τους άλλους, των προϊόντων που βγάζει ο καθένας στο χωράφι του ή
στον κήπο του, ενώ τα μεταλλαγμένα τρόφιμα θα πωλούνται ελεύθερε χωρίς
ταμπέλα που να τα ξεχωρίζει. Έτσι μας αποκλείουν από κάθε τι που διατηρεί την
άμυνα του οργανισμού, διότι πιστεύουν οι σκοτεινές δυνάμεις ότι ζούμε στον
πλανήτη περισσότερα χρόνια από όσο αυτοί θα ήθελαν (δείτε επίσης το βίντεο
http://sunchildren.ning.com/video/love-and-light ). Αν αυτό δεν είναι προσπάθεια
γενοκτονίας στην οποία συμμετέχουν συνειδητά και όλοι όσοι θα την ψηφήσουν (ή
την έχουν ήδη ψηφίσει όπως συμβαίνει ήδη εις ΗΠΑ όπου το κογκρέσο το πρωί
απέρριψε τον νόμο ενώ το ίδιο βράδυ υποχρεώθηκε να τον ψηφίσει), τότε τι είναι?

Mια άλλη συνταρακτική είδηση, από τις πολλές που ακολουθούν τελευταία η
μία την άλλη, που αποδεικνύουν την δύναμη και τους σκοπούς των σκοτεινών
δυνάμεων, που μας εξουσιάζουν, είναι και η εξής, βάσει του άρθρου του λόρδου
Christopher. Moncton
http://www.youtube.com/watch?v=78MuOCPj8eM&feature=player_embedded. Το
άρθρο αυτό της 14.10.09 λέει ότι τον Δεκέμβριο στην Κοπεγχάγη θα προταθεί για να
υπογραφεί από τις κυβερνήσεις του πλανήτη μία συνθήκη που θα προβλέπει την
δημιουργία μιας ''παγκόσμιας κυβέρνησης'' που οι αποφάσεις της θα υπερισχύουν
των αποφάσεων των εθνικών κυβερνήσεων των χωρών που θα την υπογράψουν,
οι οποίες έτσι παραχωρούν την εθνική τους κυριαρχία στην παγκόσμια αυτή
κυβέρνηση. Η συνθήκη αυτή που αποτελείται από 200 σελίδες (όπου όμως πουθενά
δεν μιλάει για εκλογή των μελών της κυβέρνησης αυτής, που προφανώς θα
διορίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις), προβλέπει ότι έτσι και μια χώρα προσχωρήσει

δεν θα μπορεί πλέον να αποχωρήσει αν δεν συμφωνήσουν σε αυτό και όλες οι
άλλες, άρα και κάθε καινούρια εθνική κυβέρνηση που θα εκλέγει ένα κράτος, θα
υποχρεούται να ακολουθεί και αυτή τις επιταγές της παγκόσμιας κυβέρνησης. Ως
δέλεαρ για τις μικρές ή αναπτυσσόμενες χώρες για να υπογράψουν με προθυμία
την συνθήκη, είναι το ότι αυτή προβλέπει την μεταφορά μέρους του πλούτου των
πλουσίων χωρών στις πτωχές και αναπτυσσόμενες. Ο ομιλητής θεωρεί ότι ο
Ομπάμα που είναι μαριονέτα των σκοτεινών δυνάμεων που τον προώθησαν στην
εξουσία και η κυβέρνηση του θα σπεύσει να υπογράψει την συνθήκη, γι αυτό
προτρέπει τους πολίτες της Αμερικής (και μάλιστα τους βουλευτές και
γερουσιαστές) να αντιδράσουν και να τον εμποδίσουν. Ο Δεκέμβριος είναι κοντά
και έτσι σύντομα θα μάθουμε για τις συνταρακτικές και απίστευτες αυτές εξελίξεις
στον ταλαίπωρο πλανήτη μας.

Τέλος ακόμη μια συνταρακτική αποκάλυψη, (η οποία αν και δεν έχει σχέση με
το εμβόλιο την παραθέτω, όπως και την προηγούμενη, για να ξεσκεπάσω τα
καταχθόνια σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων και να υποστηρίξω ότι αυτά που λέω
δεν είναι αόριστες συνομοσιολογίες αλλά σκληρή πραγματικότητα), είναι και αυτή
που κάνει ένα πρώην στέλεχος της υπηρεσίας της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ο
John Perkins (δείτε το βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=9VlRirraaks&feature=related καθώς και εννέα
ακόμη όπως το http://www.youtube.com/watch?v=gXBvBZvn3F8&feature=related
κλπ). και αναλυτικότερα το βιβλίο του ''Confession of an economic hit man''). Στην
ομολογία του αυτή ο Perkins ξεσκεπάζει την μέθοδο που χρησιμοποιούν οι
σκοτεινές δυνάμεις για να κλέβουν τους πόρους φτωχών χωρών και να τις έχουν
οικονομικά υποδούλους, που έχουν κάνει ήδη για πολλές χώρες όπως ο
Ισημερινός, η Κολομβία, ο Παναμάς, η Ινδονησία, η Χιλή, η Γουατεμάλα, η Νιγηρία,
κλπ, με την βοήθεια μιας εταιρίας συμβούλων όπου ο Perkins υπήρξε για όλες
αυτές τις περιπτώσεις ο οικονομικός διευθυντής. Περνώ σαν παράδειγμα τον
Παναμά όπου ή εταιρία συμβούλων, εξαγοράζοντας τον πρόεδρο, τον βάζει να
δανειστεί η χώρα ένα πελώριο ποσό, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει από τους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς που ελέγχουν οι σκοτεινές δυνάμεις το να δοθεί το
δάνειο αυτό, με το οποίον κατασκευάζονται πολυτελή έργα υποδομής που
προτείνει η εν λόγω εταιρία συμβούλων, (χαμηλής όμως προτεραιότητας για μία
φτωχή χώρα) από πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρίες, ώστε το 80% των
χρημάτων να πηγαίνει τελικώς σε αυτές. Καθ ότι τα έργα αυτά υποδομής δεν
αποφέρουν εν γένει εισόδημα, η χώρα αναγκάζεται να αναχρηματοδοτεί τα δάνεια
σε βαθμό που το 50% του προϋπολογισμού να ξοδεύεται για την εξυπηρέτηση τους
και όταν κάποτε φτάσει σε σημείο να αδυνατεί να πληρώσει, τότε αναγκάζεται να
παραχωρήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των πετρελαϊκών πόρων της στον

Αμαζόνιο (τον κύριο οικονομικό πόρο που διαθέτει η χώρα) στις πολυεθνικές
πετρελαϊκές εταιρίες. Σημειωτέον ακόμη ότι αν ο πρόεδρός αρνείται να συνεργαστεί
αναλαμβάνει η CIA να μεθοδεύσει την δολοφονία του όπως έγινε με τον Τρουχήλο
στον Παναμά, με τον Ρόλντος παλαιότερα στον Ισημερινό, κλπ. Όταν τέλος και η
μέθοδος αυτή αποτύχει τότε για να αποκτήσουν τους πόρους της χώρας που
έβαλαν στο μάτι, χρησιμοποιούν την στρατιωτική εισβολή, όπως έγινε στο Ιράκ.
Κατόπιν όλων αυτών εξακολουθείτε ακόμη να πιστεύετε ότι αυτά που λέω για τις
σκοτεινές δυνάμεις που μας εξουσιάζουν αποτελούν απλώς συνομοσιολογίες;
Πάντως όταν τελειώσω με τον εφιάλτη του εμβολίου, που οι στενοκέφαλοι ηγέτες
μας επιμένουν ακόμη να μας επιβάλουν, τότε θα προσθέσω μια μεγάλη σελίδα στο
site μου που θα περιγράφει όλα τα σκάνδαλα των σκοτεινών δυνάμεων, που όμως
την πρώτη θέση κατέχει πάντα το ''βιολογικό όπλο κατά της ανθρωπότητας'' που
είναι το εμβόλιο αυτό.

