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Jane Bürgermeister – Pandemia Strachu, Yoshiko

PRZEDMOWA

Kiedy obejrzałam film z Jane Bürgermeister, która w 2009 roku oskarżyła przemysł farmaceutyczny
i kilku wpływowych ludzi, za próbę spowodowania pandemii świńskiej grypy na świecie, pomyśla-
łam: wow! ale ta kobieta jest odważna. Dlaczego ja nie jestem taka jak ona?

Przecież Jane Bürgermeister, ujawniając prawdę o zaplanowanej pandemii i szkodliwości szczepio-
nek, naraziła się skorumpowanej władzy UE i USA. Oskarżyła najbogatszego lichwiarza i psychopatę
żydowskiego – Rothschilda, także „lucyferycznego” Rockefellera i Sorosa. Zaskarżyła FED, WHO,
rząd USA, NATO, prezydenta Obamę, kanclerza Austrii – Faymanna, dyrektora generalnego WHO
Margaret Chan, sekretarza bezpieczeństwa narodowego USA – Davida Napolitano, Sekretarza Zdro-
wia USA, Kathleen Sibelius, i tak dalej.

Uff. . . Same szychy, same figury, korporacje śmierci, takie jak Glaxo Smith Kline. I przeciwko tej
przestępczej, zorganizowanej grupie tylko Jane Bürgermeister, „zwykła-niezwykła” dziennikarka na-
ukowa miała odwagę wystąpić publicznie.

Nikt nie miał odwagi zatrzymać zbrodni na ludzkości. Nikt nie puścił farby. Wszyscy przestępcy
solidarnie trzymali się razem.

To straszna dla nas wiadomość. Straszna, ponieważ pokazuje, w jak okrutnych żyjemy czasach. W wie-
ku całkowitego zobojętnienia i w paraliżującym nas strachu.

Jak to się dzieje, że pomagamy zbrodniarzom? Dlaczego milczymy, kiedy trzeba odważnie mówić?

Jane Bürgermeister pozornie przegrała. Dochodzenie PACE było oszustwem. Oskarżeni nie zostali
pociągnięci do odpowiedzialności.

Polaków uratowała była Minister Zdrowia Ewa kopacz, która nie dała się podjeść mafiom farmaceu-
tycznym i nie zakupiła dla Polaków toksycznej szczepionki.

Tutaj trzeba wyrazić wielkie podziękowania pani prof. dr hab. Marii Dorocie Majewskiej, która dzia-
łając w tle, poza fleszami aparatów fotograficznych i obiektywów kamer, przekazała Ewie Kopacz
wszystkie informacje na temat szkodliwości szczepionek.

Wkrótce potem Polska zapłaciła wysoką cenę za tę „niesubordynację” wobec globalnego rządu i kar-
teli farmaceutycznych – katastrofą smoleńską.

Pozornie przegrana bitwa, okazała się w rzeczywistości zwycięstwem. Dzięki nagłośnieniu rzekomej
świńskiej epidemii ludzie zaczęli przeglądać na oczy. Rozpoczęły się bunty w Europie. Nie chciano
przyjmować szczepionek przeciwko świńskiej grypie. Rodzice w Niemczech, we Francji, Hiszpanii
rezygnowali ze szczepienia dzieci. Tworzyły się antyszczepionkowe (świadome zagrożeń) społecz-
ności na całym świecie. Wymieniano się informacjami.

Bohaterska Jane Bürgermeister została zwolniona z pracy. Nastawano na jej życie. Wytoczono prze-
ciwko niej kilka spraw o niepoczytalność. Pomimo że się wybroniła, grozi jej zemsta. Podobno gdzieś
się ukrywa. Nikt nie wie, co się z nią dzieje.

Dziś stanęliśmy przed kolejną uzurpowaną epidemią – pandemią. Dlaczego nieprawdziwą? Dlatego
że WHO w 2009 roku zmieniło definicję epidemii i pandemii, po to, żeby można było w dowolnym
momencie wprowadzić epidemię na terenie danego kraju lub pandemię na świecie.

„Zmieniono definicję epidemii. Dawniej było tak, że epidemią w danym kraju była zachoro-
walność co najmniej o 30-40% większa niż w ubiegłym sezonie. Natomiast w 2009 roku stwier-
dzono, że wystarczy, że dany wirus pojawił się w danym kraju. Pandemia była wtedy, kiedy
w co najmniej w trzech, czterech sąsiednich krajach wystąpiła epidemia. Obecnie wystarczy
do ogłoszenia pandemii sytuacja, kiedy w czterech czy w pięciu krajach jest ten sam wirus lub
ta sama bakteria” (dr. n. med. Jerzy Jaśkowski)
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Nie twierdzę, że wirusa COVID-19 nie ma. Jednak uważam, że nie ma epidemii w Polsce (wg starej,
poprawnej i logicznej definicji) – przynajmniej do tego momentu (7 śmiertelnych przypadków, 634
potwierdzone przypadki – te liczby same mówią za siebie). Sądzę, że koronawirus został celowo
wpuszczony do środowiska (to, co nie udało się w roku 2009) i został użyty przeciwko ludzkości.
Całej populacji, jak i w celach politycznych, i/lub militarnych.

„WHO powiedziała, że chce utrzymać pandemiczny poziom szósty w nagłych wypadkach
przez kolejne dwa lata. Oznacza to, że dopóki jest ten szósty poziom pandemiczny, może
wydawać leki, które nie były testowane na ludziach. Możemy teraz otrzymywać więcej rodza-
jów leków, które nie zostały odpowiednio przetestowane. Może przejąć kontrolę nad służbą
zdrowia, wojskiem i policją w naszych krajach i stworzyć tego rodzaju. . . cementować infra-
strukturę rządów cieni”.

„Oprócz tego wszystkiego ta grupa cieni jest również zaangażowana w skandal związany
z bramą klimatyczną i kryzysem finansowym. Próbuje wywołać wojny. . . głód. . . wysyłając te
szczepionki do krajów rozwijających się. Więc nie możemy po prostu. . . no wiesz. . . powie-
dzieć: To już koniec. Tak nie jest”. (J. Bürgermeister, 2010)

Czy obecna „pandemia” to powtórka z historii? Tym razem na większą skalę i lepiej przygotowana?
Bezkarność pewnej grupy ludzi i pewnych organizacji rządowych i pozarządowych, publicznych
i niepublicznych, jawnych i niejawnych, kult pieniądza i dążność do władzy za wszelką cenę, wska-
zuje, iż mamy do czynienia z dobrze zaplanowanym atakiem bio-terrorystycznym.

Kto odpowiada za tę zbrodnię? Czy przeprowadzone będzie śledztwo w tej sprawie? Czy uda się
zamknąć morderców? A może jak w przypadku pandemii świńskiej grypy komisje śledcze sfabrykują
raporty i ułaskawią przestępców, aby mogli spokojnie przygotowywać kolejne pandemie, nowe wojny
i jeszcze skuteczniejsze trucizny?

W wywiadzie z 2010 roku Jane Bürgermeister przedstawiła bardzo ciekawą wizję przyszłości:

„Tak naprawdę muszą rozpocząć wojnę między Izraelem a Iranem, ponieważ wtedy mogą
wciągnąć w to Rosję i UE. . . ponieważ Rosja dała Iranowi dużo broni nuklearnej i uranu. Zna-
łam kogoś w Wiedniu, kto pracował dla MAE. Był ekspertem wysłanym przez rząd amerykań-
ski. . . i myślę, że zwykle są to oficerowie CIA, choć nie powiedział mi tego, wiesz. Właśnie się
poznaliśmy towarzysko. Był odpowiedzialny za monitorowanie irańskiego programu nukle-
arnego dla rządu amerykańskiego. A potem wrócił do Idaho, gdzie mają tę wielką bazę badań
nuklearnych i Lockheed Martin. . . to wszystko jest powiązane. . . którzy również pracują dla
rządu”.

„I spytałam go szczerze kilka lat temu, kiedy wrócił do Wiednia na konferencję lub wycieczkę,
czy cokolwiek. . . czy myślał, że Iran buduje program nuklearny na cele wojenne? I powiedział:
Nie. Powiedział, że tak nie uważa. Myślał, że to tylko program cywilny. Ale oczywiście mogą
dostawać pociski z Chin. Rosja dała im sprzęt do ich programu cywilnego. I myślę, że chcą
zaangażować UE. UE na mocy Traktatu Lizbońskiego może teraz. . . technicznie, UE, jeśli wy-
powie wojnę, może zmusić ludzi do służby w armii UE. Niewiele osób to wie”.

Pamiętacie to jeszcze? Przecież nie tak dawno wisiała III wojna światowa na włosku? I co się stało?
Nagle pojawił się koronawirus, zatrząsł światem i „rozwiązał” wiele problemów.

Przypadek?

Jane Bürgermeister zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Zaimponowała mi swoją odwagą. Poka-
zała coś, czego brakuje większości ludziom – waleczność (czy to po matce Irlandce?). Wyciągnęła
na światło dzienne prawdę o toksyczności szczepionek, o powiązaniach mafijnych przemysłu far-
maceutycznego z polityką, światem finansów i biznesu. Udowodniła swoimi oskarżeniami, że teoria
„jednego rządu”, rządu globalnego jest prawdziwa i że media są pod całkowitą kontrolą tych ludzi
i korporacji.

A ponieważ to, co mówi, jest takie świeże, tak prawdziwe i dotyczące obecnych wydarzeń na świecie,
postanowiłam przygotować dla Was ten skrypt i udostępnić na stronie Radomira. Nie jest tego dużo.
Za to informacje w nim zawarte są naprawdę ciekawe i pouczające.

Skrypt ma 36 stron i składa się z czterech rozdziałów:
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1. Jane Bürgermeister.

Krótkie przedstawienie Jane Bürgermeister.

2. Pandemic Update. Nowe informacje o pandemii.

Materiał jest chyba z 2011-2012 roku, w którym J.B. streszcza, to co się stało w 2009 roku. Nakreśla obecną
sytuację na świecie i przestrzega przed przyszłością.

3. Pozew przeciwko WHO/Margaret Chan.

Streszczenie pozwu przeciwko WHO i tak dalej.

4. Co się stało ze świńską grypą?

Materiał z 2010 roku. Wywiad z J.B. niedługo po „pandemii” świńskiej grypy i trwającym dochodzeniu
PACE. Również o sytuacji na świecie. O tym, czego możemy się spodziewać w przyszłości. O niebezpiecznej
polityce UE w stosunku do krajów członkowskich. Np. o Traktacie Lizbońskim, o rządzie światowym (rząd
cieni), o próbach wywołania III wojny światowej i Nowym Porządku Świata. O pozytywnych zmianach i pro-
myku nadziei dla ludzkości.

Przy każdym rozdziale podaję źródła, z których czerpałam informację.

Wiem, że to nieładnie z mojej strony, ale z góry przepraszam za ewentualne błędy w tłumaczeniu
z języka angielskiego.

Dziękujemy Ewie za nadesłany link do pierwszego rozdziału. Właśnie ten link zainspirował mnie do
przygotowania skryptu.

WOLNO KOPIOWAĆ, ROZPROWADZAĆ, ZAMIESZCZAĆ NA STRONACH itp.

Na koniec jeszcze napiszę:

„Nie dajmy się zastraszyć i podzielić. Tylko razem możemy zbudować nową, lepszą Polskę.
Bez złodziei, bez partii i korupcji partyjnej, bez udających patriotów polityków. Oni do niczego
nie są nam potrzebni – obudźmy się w końcu i powiedzmy im: zwalniamy was w trybie na-
tychmiastowym, w trybie dyscyplinarnym za nieudolność, za nieuczciwość, za nie-patriotyzm,
za. . . (zbyt wiele, żeby tu wszystko wypisywać)”.

Yoshiko, 23 marca 2020
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Jane Bürgermeister

Jane Bürgermeister, urodzona w Szwajcarii, ma obywatelstwo austriackie i irlandzkie. Jest
absolwentką Uniwersytetu w Edynburgu, w Szkocji. Zajmuje się dziennikarstwem nauko-
wym. Pisywała dla „Nature”, „British Medical Journal”, „The Scientist”, „Reuters Health”,
„European Voice”, „American Prospect” i „The Guardian”. Do chwili, w której zaczęła być
niewygodna, pracowała dla „Renawable Energy World”. Tematami jej prac były problemy
dotyczące ekologii, biotechnologii i zmian klimatycznych.

W kwietniu 2009 roku, Jane Bürgermeister przesłała do FBI materiały mające świadczyć
o aktach bioterroryzmu takich instytucji, jak Bank Rezerw Federalnych (FED), Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO), rząd USA, Pakt Północnoatlantycki (NATO) i Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych. Wśród oskarżonych przez nią, znaleźli się również: Barack Obama
(prezydent USA), Werner Faymann (kanclerz Austrii), Margaret Chan (Dyrektor Generalny
WHO), David Nabarro (koordynator ONZ ds. ptasiej grypy), Kathleen Sibelius (Sekretarz
Zdrowia USA), Janet Napolitano (Sekretarz Bezpieczeństwa Narodowego USA), a także
bankierzy: David Rockefeller, George Soros i David de Rothschild.

Zdaniem Jane, działania tych organizacji i osób, zmierzały do wywołania sztucznej pandemii
grypy, poprzez użycie wirusa stworzonego za pomocą inżynierii genetycznej. Wspomagać
ich w tym miały koncerny farmaceutyczne Baxter i Novartis. Dziennikarka uznała, że działa-
nia te wypełniają znamiona przestępstwa polegającego na wykorzystaniu broni biologicznej,
skierowanej przeciw ludności całego świata, mającego wskazywanym podmiotom przynieść
korzyści finansowe i polityczne.

Wkrótce po przedstawieniu swych zarzutów, dziennikarka straciła pracę, wykreślono ją
z grona dziennikarzy, pozbawiono środków do życia.

Opis pochodzi z www.oficyna-aurora.pl
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Pandemic update
Nowe informacje o pandemii

Źródło:

|� Jane Bürgermeister – Nadchodzi nowa fałszywa pandemia. Zabójcze szczepionki

|� JAKI JEST GŁÓWNY CEL TEJ PANDEMII? – Ewa Pawela

Tłumaczenie: ś.p. Marek Podlecki, niezależny bloger (Monitor-polski.pl), filmowiec, dzien-
nikarz, badacz spisków, zajmujący się wiedzą alternatywną, przyjaciel Jane Bürgermeister.

***

Daniela Dahl, 19-letnia Szwedka, jest jedną z tysięcy młodych ludzi, których życie zostało
zniszczone przez szczepionkę na świńską grypę w 2009 roku. Szczepionka spowodowała
u niej narkolepsję, chorobę mózgu, której symptomami są niekontrolowane ataki senności,
halucynacje i katalepsja.

„Ufałam im, ufałam. . . jeden zastrzyk zmienił moje całe życie. . . ”.

50 000 ludzi w Niemczech ma obecnie narkolepsję, jak podano w artykule „Die Welt” ze
stycznia tego roku. Co szósta ofiara jest dzieckiem. Średnia wieku to 15-25 lat.

Rządy Norwegii, Szwecji, Finlandii i Irlandii potwierdziły, że wiele z przypadków narko-
lepsji jest wynikiem szczepień pandemicznych. Oczekuje się pojawienia wielu nowych przy-
padków zachorowań. Przerażającą rzeczą jest to, że nic się nie zmieniło. Ludziom na całym
świecie wciąż zagraża kampania masowych szczepień, taka jak w 2009 roku.

Ta sama szczepionka jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a w re-
zultacie jest jeszcze większym zagrożeniem dla populacji globu. Zezwala na zaszczepienie
ludzkości jeszcze większą ilością szczepionek, w jeszcze krótszym czasie.

Największą zmianą w 2011 roku jest prywatyzacja systemu ostrzegania przed pandemią.
Mamy tu do czynienia z jawnym konfliktem interesów. Przemysł farmaceutyczny, który ma
największe dochody na skutek ogłoszenia zagrożenia pandemią, ma obecnie pod kontrolą
system ostrzegania przed pandemią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Kompanie farmaceutyczne takie jak Glaxo Smitch Kline stały się głównymi udziałowcami
w sieci laboratoriów WHO na całym świecie, które mają za zadanie śledzenie rozprzestrze-
niania się wirusa pandemicznego.

Tajny wpływ kompanii wielkiego przemysłu farmaceutycznego na strategię Światowej Or-
ganizacji Zdrowia odnośnie szczepień w 2009 roku, został od tego czasu ujawniony. WHO
zmieniło nawet definicję pandemii1, by móc ogłosić 6 stopień zagrożenia pandemią i w ten
sposób rozpocząć wielomiliardowe kontrakty dla przemysłu farmaceutycznego.

1 Zmieniono definicję epidemii. Dawniej było tak, że epidemią w danym kraju była zachorowalność co naj-
mniej o 30, 40% większa niż w ubiegłym sezonie. Natomiast w 2009 roku stwierdzono, że wystarczy, że dany
wirus pojawił się w danym kraju. Pandemia była wtedy, kiedy w co najmniej w trzech, czterech sąsiednich krajach
wystąpiła epidemia. Obecnie wystarczy do ogłoszenia pandemii sytuacja, kiedy w czterech czy w pięciu krajach
jest ten sam wirus lub ta sama bakteria (dr. n. med. Jerzy Jaśkowski).
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Baxter niemalże doprowadził do światowej pandemii w 2009 roku, gdy wysłał 72 kilogramy
materiału szczepionkowego na świńską grypę, skażonego śmiertelnym wirusem ptasiej gry-
py ze swojego laboratorium w Austrii, które miało trzeci stopień bezpieczeństwa biologicz-
nego. Baxter miał także wcześniej wynegocjowane kontrakty na sprzedaż szczepionek pan-
demicznych.

Od tamtego czasu wyszło, że Baxter jest placówką krytyczną dla bezpieczeństwa USA, jak
wynika z depesz dyplomatycznych opublikowanych przez Wikileaks. Zachodzi więc pyta-
nie, kto rządi tymi placówkami bezpieczeństwa biologicznego? Czy jest to CIA? Czy jest to
tajne laboratorium biologiczne? Jak to, co się stało w 2009 roku, mogło mieć miejsce w pla-
cówce Baxtera?

Jest jeszcze gorzej. Ta sama szczepionka jest nie tylko rekomendowana przez Światową Or-
ganizację Zdrowia. WHO ogłosiła, że zrobi zapasy 150 milionów dawek szczepionek. Celem
jest jeszcze szybsze dostarczenie ich populacji globu. Także kompanie farmaceutyczne ogło-
siły plany transportu szczepionek i dystrybucji technologii produkcji adjuwantów, by każdy
mógł być szybciej zaszczepiony.

W 2009 roku aktywowano plany zaszczepienia 6 miliardów ludzi na całym świecie przez
WHO. Tak, 6 miliardów ludzi. . .

Pamiętacie to straszenie wirusem, który mógł zabić 95% populacji? Pamiętacie te doniesienia
o krematoriach i masowych grobach?

Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby kampania szczepionkowa się udała. Byłoby teraz
miliony ludzi na świecie, głównie młodych, jak Daniela Dahl, cierpiących na narkolepsję
i inne choroby autoimmunologiczne.

W 2009 roku we Francji doszło niemalże do ogłoszenia stanu wyjątkowego, związanego
z pandemią. Na terenie kraju postało setki ośrodków szczepienia. Wiele z nich miało spe-
cjalny stopień bezpieczeństwa, np. z oknami z żelaznymi kratami. Policja wchodziła do szpi-
tali i zmuszała lekarzy, by szli do tych ośrodków, aby prowadzić szczepienia na świńską
grypę.

Ostatecznie tylko 6% populacji Francji zostało zaszczepione, dzięki informacjom dostępnym
w mediach alternatywnych.

Kampania szczepień we Francji została gwałtownie przerwana, gdy grupa aktywistów zało-
żyła sprawy o masowe trucie w sądzie cywilnym w Paryżu, przeciwko francuskiej Minister
Zdrowia Roselyne Bachelot, pod koniec 2009 roku. Jej adwokaci nie mogli odpowiedzieć na
dowody.

Po pierwszym dniu w sądzie Roselyn Bachelot wystąpiła w telewizji i ogłosiła koniec kam-
panii szczepionkowej, która początkowo miła na celu zaszczepienie 100% populacji Francji
do końca stycznia 2010 roku.

Tę masową kampanię szczepień rozpoczęto, nie zważając na to, że wirus świńskiej grypy był
niezwykle słaby. Oficjalnie tylko 29 osób zmarło w 2009 roku na świńską grypę. Zazwyczaj
około 3 000 ludzi umiera na zwykłą grypę sezonową każdego roku.

Mimo tego całego szumu ze strony przemysłu farmaceutycznego i mediów tylko 1% ludności
Włoch i Hiszpanii się zaszczepiło, 3% Austrii, 3% w Izraelu, około 6% w Niemczech i Francji,
oraz 5% w Szwecji – czyli około pół miliona.

W Polsce nikt się nie zaszczepił, ponieważ minister zdrowia, Ewa Kopacz, która jest leka-
rzem, zdecydowała, że nie byłoby to zbyt bezpieczne.

— Jako lekarz, kieruję się zasadą nieszkodzenia innym – powiedziała Kopacz w polskim
parlamencie w 2009 roku: – Nie zakupimy szczepionki na świńską grypę.
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Polska minister zdrowia była jedyną, która odmówiła podpisania kontraktu na szczepionkę
pandemiczną z korporacjami farmaceutycznymi, obok Rosji, kraju, w którym także nie wy-
stępują opryski chemiczne z samolotów (chemtrails).

Rząd polski zapłacił straszną cenę. Kilka dni po tym, gdy Kopacz przedstawiła dowody na
szczepionkę pandemiczną podczas zebrania parlamentarnego Rady Europy, PACE, 96 czoło-
wych przedstawicieli rządu i armii zginęło w tajemniczej katastrofie samolotu w Smoleńsku.

Obecnie odbywa się śledztwo na ten temat, ale istnieje olbrzymia ilość dowodów na to, że
nie był to wypadek, ale zbrodnia.

Przewodniczący dochodzenia PACE, brytyjski poseł Paul Flynn, usunął szelkie wzmianki
o tym, że adjuwanty szczepionek na świńską grypę były szkodliwe, co było właśnie po-
wodem, że Kopacz odmówiła zakupu. Było to w ostatecznym raporcie, opublikowanym
w czerwcu 2010.

Ewa Kopacz odtąd milczy na temat szczepionek.

Dochodzenie PACE, które było oszustwem, miało przekonać ludzi, że coś się dzieje, ale w rze-
czywistości nic się nie zmieniło. Przed nami jest to samo wielkie niebezpieczeństwo po-
wszechnej kampanii szczepionkowej z tymi samymi toksycznymi szczepionkami, co w 2009
roku.

Paul Flynn wraz z PACE nie zbadał tego, że szczepionki pandemiczne są niebezpieczne.
Wyłączył sprawę politycznych i militarnych czynników związanych z ogłoszeniem szóstego
stopnia zagrożenia pandemicznego. Nie sprawdził możliwości siłowych szczepień i przepi-
sów przymusowej kwarantanny.

Dochodzenie PACE miało przekonać ludzi, że zostało podjęte efektywne działanie, podczas
gdy nie podjęto takowego. Nikogo nie ukarano, jak Jamesa Murdocha, Syna Rupperta Mur-
docha, który zasiadał w radzie Glaxo Smitch Kline pomiędzy styczniem 2009 i styczniem
2012. Imperium medialne Murdocha straszyło wirusem pandemii.

Sprawiedliwość nie dosięgnęła Andrew Witty, prezesa Glaxo Smith Kline, producenta Pan-
demrix. Andrew Witty został nawet uchoronowany mianem rycerza przez księcia Karola
w maju tego roku.

Dyrektorzy Baxtera, którzy niemal wywołali globalną pandemię w 2009 roku, także nie po-
nieśli kary.

Alex Jones i Infowars odgrywali kluczową rolę, promując fałszywe dochodznie PACE w spra-
wie pandemii. Od samego początku Alex Jones promował straszenie wirusem. Gdy infor-
macje o szczepionkach zaczęły się pojawiać w internecie, to Alex Jones podążył za tą falą, by
utrzymać wiarygodność.

Od samego początku wyłączył wszystkich głównych krytyków szczepionki pandemicznej
jak dr Rebeca Carley czy mnie ze swojego programu. Alex Jones okłamał nawet swoich słu-
chaczy, dlaczego nie pojawiłam się w jego programie.

Prawda jest taka, że byłam zaproszona przez jego pracowników, ale gdy miano do mnie
zadzwonić z Infowars, nikt nie zadzwonił.

Znikąd w programie Alexa Jonesa pojawił się niemiecki prawodawca, Wolfgang Woodarg,
gdy kampania szczepionkowa się zakończyła i było jasne, że się nie udała. Alex Jones promo-
wał Wolfganga Woodarga i dochodzenie PACE by stać na czele krytycyzmu wobec programu
powszechnych szczepień.
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Oszustwo roztacza się poza program Alexa Jonesa na inne media alternatywne, wliczając to
Jima Corra z Irlandii. Jimm Corr nigdy nie użył swojej sławy podczas jego licznych wystę-
pów w telewizji irlandzkiej, by szerzyć informację o tym, jak szkodliwe są szczpionki pan-
demiczne.

To, co się działo ze mną od 2009 roku, jest ostrzeżeniem, jak naprawdę mało zostało nam
wolności słowa w Europie.

W 2010 roku trzykrotnie próbowano mnie unieszkodliwić za pomocą psychiatrów, przez
elementy w austriackim rządzie, a także globalnych elit. Rząd przekupił badacza z Instytutu
Ludwiga Boltzmanna, Lukasa Kennera, którego sponsoruje Baxter. Dwukrotnie próbował
mnie zamknąć na początku 2010 roku. Jest on także lekarzem i patologiem w głównym wie-
deńskim szpitalu. Jego publikacje na temat raka pojawiają się w Rockefeller Journal.

Nigdy mnie nie widział, ale podszedł także psychiatrę pracującą w rządowej Komisji Etyki
i poprosił ją, by mnie zamknęła. Austriacki inspektor policji założył mu sprawę kryminalną,
ale nie ruszyła ona jeszcze w sądzie.

Rada instytutu Ludwiga Boltzmanna przedstawia, kto jest kim w austriackich elitach. Ban-
kierzy, przemysłowcy, mogule medialni i politycy – oni wszyscy się tam zgromadzili.

Jest tam szef banku Raiffeinsen Bank, dr Ferdynarnd Meier z tego banku, Franz Loshniak,
były social-demokratyczny minister zdrowia, Christian Rainer, redaktor naczelny magazynu
Profil czy też Markus Beyrer z austriackiej kompanii giełdowej. Beyrer ma teraz mieć pozycję
w Brukseli.

Trzecia próba „spsychiatryzowania” mnie polegała na oddaniu mnie pod kuratelę sądową.
To im się jednak też nie udało, gdyż udowodniłam, że sędzia kłamał, a nagłośnienie tego
było zbyt duże.

Jestem doświadczoną dziennikarką medyczną, pisałam dla Nature, The Medical Journal, The
Scientist i wielu innych publikacji. Prezentowałam fakty i dokumenty na temat pandemii
i szczepionki pandemicznej. To, co mówiłam, okazało się prawdziwe. To dlatego globali-
styczne elity chcą mnie wyeliminować.

Obecnie przygotowywane jest wszystko, by wywołać nową pandemię. Teraz jest możliwe
użycie aktu bio-terroryzmu.

Albert Osterhaus, główny doradca Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) twierdzi, że od-
krył wyjątkowo zabójczy wariant wirusa ptasiej grypy. Opublikowano to w Nature, zaledwie
kilka tygodni temu. Osterhaus także ma udziały w firmie, która produkowała szczepionkę
pandemiczną w 2009 roku.

Olimpiada w Londynie na przykład mogła by być świetną okazją na rozpylenie jakichś tru-
cizn, by wykazać następną fałszywą pandemię i rozpocząć kolejną globalną kampanię szcze-
pień. Tym razem WHO i laboratoria kontrolowane przez BigPharmę nagłośniły, by zagroże-
nie wirusem było nawet w większym stopniu, niż w 2009 roku.

Jest coraz więcej sygnałów, że globalne elity planują straszenie pandemią. W maju rząd Bo-
kina Faso w Afryce zakończył wielkie ćwiczenia pandemiczne, oparte na scenariuszu poja-
wienia się wirusa takiego jak grypy w odległej wiosce.

Stoimy przed tym samym niebezpieczeństwem jak w 2009 roku. Ta sama toksyczna szcze-
pionka pandemiczna może być nam wstrzyknięta w przypadku szóstego stopnia zagrożenia
pandemią.

Kompanie wielkiego przemysłu farmaceutycznego mają większą kontrolę nad systemem
ostrzegania antywirusowego WHO, co pozwala im na jeszcze większe straszenie wirusem.
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Pozew przeciwko WHO/Margaret
Chan

Źródło: m chinawatchcanada.blogspot.com
Tłumaczenie: Yoshiko.

Streszczenie: Jane Bürgermeister

Jane Bürgermeister jest dziennikarką naukową, która złożyła skargę do Federalnego Biura
Śledczego (FBI) przeciwko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ), rządowi Stanów Zjednoczonych, amerykańskiej Agencji ds. Żywno-
ści i Leków (FDA) i kilka laboratoriów medycznych i farmaceutycznych, w szczególności
Baxter. Jane Bürgermeister oskarża organizacje i ich przedstawicieli o popełnienie szeregu
przestępstw w związku z bioterroryzmem, między innymi próbami ludobójstwa, masowych
morderstw, przymusu organów konstytucyjnych, zdrady stanu.

Bürgermeister urodziła się w Szwajcarii, z matki Irlandczyka i ojca Austriaka, mieszka
w Wiedniu w Austrii. Otrzymała tytuł magistra Uniwersytetu w Edynburgu w Szkocji i pi-
sała dla magazynów Nature, British Medical Journal „The Scientist, Reuters Health i The
Guardian”. Była korespondentką europejską dla strony internetowej w świecie energii od-
nawialnej, z której została gwałtownie zwolniona w lipcu 2009 r. po wniesieniu szeregu za-
rzutów karnych przeciwko Baxterowi i Margaret Chan/Dyrektorowi WHO i ONZ za bio-
terroryzm i intencję popełnienia ludobójstwa. W kwietniu Bürgermeister wniosła oskarże-
nia przeciwko Baxter International za produkcję szczepionki przeciwko ptasiej grypie, która
wywołała globalną pandemię.

Streszczenie: Pozew

Dowody na to, że międzynarodowy syndykat korporacyjny, który zaanektował wysoki urząd
rządowy w Stanach Zjednoczonych, zamierza przeprowadzić masowe ludobójstwo prze-
ciwko ludności Stanów Zjednoczonych za pomocą sztucznego (genetycznego) wirusa grypy
pandemicznej i przymusowego szczepienia powodującego masową śmierć i obrażenia oraz
depopulację Ameryki w celu przeniesienia kontroli nad Stanami Zjednoczonymi do WHO,
ONZ i powiązanych sił bezpieczeństwa (oddziały ONZ z takich krajów jak Chiny, Kanada,
Wielka Brytania, Meksyk itp.).

Istnieją dowody na to, że wiele organizacji – Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ, a także
firmy produkujące szczepionki, takie jak Baxter i Novartis – są częścią jednego systemu kon-
trolowanego przez główną grupę przestępczą, która kieruje strategicznym przywództwem
i która również sfinansowała rozwój, wytwarzanie i uwalnianie sztucznych wirusów w celu
uzasadnienia masowych szczepień substancją broni biologicznej, w celu wyeliminowania
mieszkańców USA, a tym samym uzyskania kontroli nad aktywami, zasobami itp. Ameryki
Północnej.

Motywacją do zbrodni jest klasyczny rabunek, po którym następuje morderstwo, chociaż
skala i metoda są nowe w historii. Grupa podstawowa ustala swoje strategiczne cele i prio-
rytety operacyjne w tajemnicy, korzystając z komitetów takich jak Komisja Trójstronna oraz
osobiście kontaktując się na dorocznym spotkaniu Bilderberg. Można go zidentyfikować jako
„iluminatów”, mafijną grupę z rodzinnymi dynastiami w centrum.
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Przedstawiono dowody, że Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, David Na-
barro, koordynator systemu ONZ ds. Grypy, Margaret Chan, dyrektor generalny Światowej
Organizacji Zdrowia, Kathleen Sibelius, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecz-
nej (HHS), Sekretarz Janet Napolitano, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Da-
vid de Rothschild, bankier, David Rockefeller, bankier, George Soros, bankier i Alois Stöger,
austriacki minister zdrowia, są między innymi, częścią tego międzynarodowego korporacyj-
nego syndykatu kryminalnego, którzy, aby zrealizować swój plan ludobójstwa, opracowali,
wyprodukowali, zgromadzili i wykorzystali broń biologiczną do wyeliminowania populacji
Stanów Zjednoczonych w celu osiągnięcia korzyści finansowych i politycznych.

Przedstawiono dowody na twierdzenie, że oskarżeni spiskowali ze sobą i innymi, aby opra-
cować, sfinansować i uczestniczyć w końcowej fazie wdrażania tajnego międzynarodowego
programu broni biologicznej, obejmujący, między innymi, firmy farmaceutyczne Baxter i No-
vartis; najpierw przeprowadzenia instruktażu dotyczącego bioinżynierii, a następnie uwol-
nienia śmiertelnych czynników biologicznych, a konkretnie tak zwanego wirusa ptasiej grypy,
i tak zwanego wirusa świńskiej grypy, aby mieć pretekst do wdrożenia programu szczepień
przymusowych, który będzie środkiem do podawania toksycznego czynnika biologicznego
za pomocą zastrzyku, powodując w ten sposób śmierć i obrażenia ludności Stanów Zjedno-
czonych z naruszeniem ustawy antyterrorystycznej o broni biologicznej z 1989 r. (BWATA)
prawo z 1990 r., które rozszerzyło zakres regulacji materiałów dotyczących broni biologicznej
na osoby prywatne i organizacje niepaństwowe, w tym korporacje.

Istnieje wyraźny, weryfikowalny i jednoznaczny dowód, że Baxter AG, austriacka spółka za-
leżna Baxter International, z siedzibą w Deerfield, Illinois, celowo, umyślnie i świadomie,
wysłała 72 kg żywego wirusa ptasiej grypy jako jednej z najbardziej śmiercionośnych broni
biologicznych do 16 laboratoriów w czterech krajach, a więc prawie wywołała pandemię.

Istnieją mocne dowody, że to wydarzenie było częścią tajnej wojny biologicznej przeciwko
docelowej populacji USA poprzez infiltrację spektrum organizacji, tak aby zrealizować swój
plan ludobójstwa.

Oskarżeni stworzyli, zaopatrzyli i utrzymywali tajny system broni biologicznej na potrzeby
masowych morderstw przy pomocy:

1. WHO; 2. UE; 3. Krajowych laboratoriów badawczych, takie jak CDC; 4. Firm produkują-
cych szczepionki; 5. FEMA; 6. Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Organizacje te współdziałają ze sobą w celu tajnego opracowywania i dystrybucji broni bio-
logicznej. Wykorzystały finansowanie poprzez system bankowy, a także poprzez handel nar-
kotykami, które kontrolują.

Wykorzystali technologię, aby poprawić swoją zdolność do stosowania czynników biologicz-
nych w celu wyeliminowania populacji USA poprzez opracowanie wirusów genetycznych,
takich jak ptasia grypa i wirus świńskiej grypy w laboratoriach. Opracowali firmy produ-
kujące szczepionki, aby dostarczać ludności środki biologiczne poprzez szczepionki, które
miały być obowiązkowe w przypadku pandemii.

Pozycjonowali się, by czerpać zyski z każdej pandemii, którą sami stworzyli, poprzez zapew-
nienie finansowania i lukratywnych kontraktów na szczepionki przeciw „kropce” z rządami
i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak WHO z dużym wyprzedzeniem.

Wdrożyli nielegalne i niekonstytucyjne ramy regulacyjne, aby zmusić ludzi do przyjęcia ma-
sowych szczepień, tak aby mieszkańcy Ameryki nie mogli odmówić nieprzetestowanego
szczepienia i nie mogli wnosić o odszkodowanie. Zainstalowali tajną infrastrukturę ludo-
bójstwa w USA, w tym obozy FEMA ze spalarniami i masowymi grobami.

13



Jane Bürgermeister – Pandemia Strachu, Yoshiko

Wyszkolili policję i inne organizacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, takie jak Homeland
Security i FEMA, w celu przeprowadzenia programu ludobójstwa i skierowania ataków na
rzekomych terrorystów, czyli amerykańskich patriotów wzywających do powrotu do Kon-
stytucji. Używają organizacji takich jak CIA i masonerii, a także środków takich jak konta
bankowe na morzu i szantaż, aby realizować swoje tajne plany.

Wykorzystali kontrolę nad mediami głównego nurtu, aby dezinformować mieszkańców
Ameryki na temat pandemii. Eliminując populację amerykańską, dążą do pozyskania za-
sobów i aktywów kraju przy stosunkowo niewielkich kosztach i bez ponoszenia odpowie-
dzialności, ponieważ program ludobójstwa jest maskowany jako niezbędny środek zdrowia
publicznego przez kontrolowane przez media i agentów rządowych.

Ich celem jest wprowadzenie nowej Unii Północnoamerykańskiej, w tym Kanady i Meksyku,
pod zwierzchnictwem Rezerwy Federalnej i patrolowanej przez wojska ONZ, aby zmaksy-
malizować ich polityczną i ekonomiczną kontrolę nad USA. W szczególności przedstawiono
dowody na to, że austriacka spółka zależna firmy Baxter, producent szczepionek, celowo
wypuściła wirusa ptasiej grypy w lutym 2009 r., prawie wywołując pandemię.

Zgodnie z § 175 (a) BWATA, istnieje eksterytorialna jurysdykcja federalna w odniesieniu do
przestępstwa na mocy niniejszej sekcji popełnionego przez obywatela Stanów Zjednoczo-
nych lub przeciwko niemu. Ilość materiału wynosiła 72 kilogramy.

Materiał ten został wysłany do 16 laboratoriów w czterech krajach pod fałszywą etykietą.
72 kilogramy żywego ptasiego wirusa grypy przeznaczone były na szczepionkę przeciw gry-
pie sezonowej. Śmiertelna mieszanina żywego ptasiego wirusa grypy i wirusa ludzkiej grypy
została zmieszana w obiekcie poziomu 3 bezpieczeństwa biologicznego, gdzie podstawowy
protokół i procedury uniemożliwiłyby przypadkowe zmieszanie żywej broni biologicznej
z materiałem szczepionkowym.

Mieszanina była kombinacją wirusów grypy sezonowej H3N2 o bardzo szerokim spektrum
działania i żywych, nieznakowanych wirusów H5N1. Gdyby oba szczepy inkubowały i re-
kombinowały w ludzkim żywicielu, wirus mógłby mutować poprzez „ponowne sortowanie”
w zjadliwą broń powietrzną, która spowodowałaby pandemię.

Materiał nie był „promieniowany” przed wysłaniem, pozostawiając śmiertelnego wirusa
przy życiu. Zostało to wykryte tylko dlatego, że członek laboratorium w Czechach prze-
testował parę fretek i te zmarły.

Pracownicy laboratorium w Austrii i Czechach zostali następnie poddani profilaktyce prze-
ciwko ptasiej grypie w szpitalach w Wiedniu, w Austrii. Istnieją dowody, że austriacki mi-
nister zdrowia jest zaangażowany w ukrywanie się, ponieważ wysłał weterynarza w celu
zbadania incydentu, a Baxter otrzymał zielone światło, aby kontynuować jak poprzednio.
WHO dostarczyła wirusa ptasiej grypy, którego Baxter użył w swoich 72 kilogramach ska-
żonego materiału. WHO zapewniło fundusze, licencje i ramy regulacyjne dla rozwoju wirusa
ptasiej grypy w laboratoriach i szczepionki przeciw „kropce”.

WHO celowo i systematycznie tłumiła i manipulowała faktami naukowymi dotyczącymi
wirusa i szczepionek, aby służyć interesom międzynarodowej grupie syndykatów przestęp-
czych. WHO wydaje przemawiające argumenty i oświadczenia, które są propagandowe
i mają na celu przekonanie opinii publicznej na korzyść szczepionki.

WHO rzuciła się, by ogłosić pandemię na poziomie 6, lekceważąc naukę, aby usprawiedliwić
dowodzenie wraz z ONZ, krajowymi agencjami rządowymi i władzami USA, ustanawiając
centrum kontroli w Pandemicznym Pokoju Kontroli WHO, które ma superkomputery połą-
czone z ONZ.
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WHO przedefiniowała „pandemię” jako „powszechną, rozprzestrzeniającą się z człowieka
na człowieka, ale niezbyt niebezpieczną”, zmieniając ją z poprzedniej definicji „powszechnej,
szybko rozprzestrzeniającej się i bardzo niebezpiecznej”.

Obowiązują przepisy, które wymagałyby od Amerykanów poddania się szczepieniu po ogło-
szeniu pandemii przez Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej, Gubernatora Państwa lub
obu. Odrzuć tę szczepionkę, a zostaniesz uwięziony jako przestępca bez orzeczenia sędziego
lub ławy przysięgłych, jeśli przestępstwo jest na poziomie stanowym, albo mimowolnie uwię-
ziony w federalnych obozach FEMA, jeśli przestępstwo jest przestępstwem federalnym.

Jeśli przebywasz w USA, wjazd lub wyjazd z USA, w tym czasie będzie polegał prawu
wstrzyknięcia do twojego ciała uzbrojonej substancji, lub przymusowemu aresztowaniu. Nie
będziesz mieć prawa do żądania odszkodowania w przypadku śmierci lub obrażeń poszcze-
piennych na podstawie specjalnych przepisów dotyczących odporności. WHO rzuciła się na
przekazanie firmom, takim jak Baxter, funduszy i kontraktów na opracowanie szczepionki
przeciw świńskiej grypie, mimo że Baxter zmieszał 72 kg żywej ptasiej grypy z materiałem
szczepionki przeciwko ludzkiej grypie w obiekcie BSL-3, nie wypromieniował go i wysłał
go do 16 laboratoriów w czterech krajach.

Osiem tygodni później genetycznie zmodyfikowany wirus na światową pandemię grypy
międzygatunkowej wybucha w pobliżu zakładów Baxter w Mexico City, a ta sama firma
otrzymuje kontrakty na produkcję szczepionek na wypadek epidemii. Ponadto Novartis,
który spowodował śmierć co najmniej 21 osób bezdomnych w Polsce z powodu ich w pełni
licencjonowanej szczepionki przeciw ptasiej grypie, uzyskał ogromne zamówienia od WHO
i innych rządów.

Wirus świńskiej grypy jest sztucznym, opracowanym laboratoryjnie wirusem i istnieją do-
wody na to, że został uwolniony z laboratorium. Szczepionka będzie produkowana w ho-
dowlach komórkowych odpowiedzialnych za wirusy, takie jak AID.

Należy dodać niebezpieczne substancje pomocnicze, takie jak skwalen.

Istnieją dowody na to, że kluczowi członkowie międzynarodowego koncernu przestępczego
omawiali kwestię wyludnienia podczas corocznego spotkania Bilderberg w Grecji z udzia-
łem Davida Rockefellera. Powiązania finansowe między członkami gangu przestępczego Il-
luminati, takimi jak Rockefellerowie i Rothschildowie oraz WHO, ONZ i UE, a także bankami
posiadającymi udziały w firmach zajmujących się szczepionkami, w mediach i bankowości
morskiej, wydają się niezwykle złożone i wymagają zbadania przez odpowiednie organy
ścigania.

Jane Bürgermeister, 2009
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Co się stało ze świńską grypą?

Wywiad z Jane Bürgermeister, styczeń 2010

Źródło: |� YT
Źródło: m Jane Bürgermeister II - an Update. Whatever Happened to the Swine Flu?
Tłumaczenie z angielskiego: Yoshiko.

+ + +

JANE BURGERMEISTER (JB): Zastanawiam się tylko, jakie punkty, twoim zdaniem, po-
winnnam podkreślić. Mam na myśli. . . raport Paula Flynna. . . ? Czy powinnam streścić, co
się stało?

BILL RYAN (BR): Cóż. . .

JB: Co byłoby interesujące?

BR: To będzie rozmowa.

JB: Racja.

BR: Poproszę cię o podsumowanie tego, co się wydarzyło od czasu naszej ostatniej rozmowy.
Zobacz. . . bo to aktualizacja. . .

JB: Racja.

BR: A kiedy cię spotkałem, było to w październiku.

JB: Tak. Myślę, że to był wrzesień lub październik. Tak, myślę, że to było. . .

BR: Nie, nie było. To był wrzesień. Zgadza się.

JB: Tak. . . wrzesień. . .

BR: To był wrzesień. Tak, to był wrzesień.

JB: Hmm.

BR: Więc od września pod mostem jest sporo wody.

JB: Tak. . . racja.

BR: I wydaje się, że cała ta sprawa wyparowała. To jest jak. . . Nie ma jej w wiadomościach.
Nikt o tym nie mówi. Wszyscy ludzie, którzy naprawdę dużo o tym rozmawiali w Interne-
cie. . . to wszystko. . . to też wyparowało. I wszyscy myślą: o co w tym wszystkim chodziło?

JB: Hmm. . .

BR: Chciałbym więc zapytać: o co w tym wszystkim chodziło? Czego wszyscy się nauczyli-
śmy? Jak myślisz, co się stało? Jaki jest optymistyczny przekaz dla nas wszystkich?

JB: Hmm. . .

16

https://www.youtube.com/watch?v=Gz_wWS1GMls
http://projectavalon.net/lang/en/jane_burgermeister_2_interview_transcript_en.html


Jane Bürgermeister – Pandemia Strachu, Yoshiko

BR: A potem osobista notka o twoich osobistych planach. . . ponieważ myślę, że wielu ludzi
naprawdę cię kocha. I chcą wiedzieć, co planujesz, co myślisz i co dalej. To szansa na rozmowę
o książce i wiesz. . .

JB: Jestem na greckiej wyspie. [śmiech]

BR: Wyjechałaś na swoją grecką wyspę?

JB: Tak.

BR: Dokładnie tak. Więc...

JB: OK.

BR: Zacznijmy tutaj. I nawet nie wiem, która jest data. Jest 15., prawda?

JB: Tak, 15.

BR: Racja. Więc zaczynamy.

Rozpoczęcie wywiadu

BR: Więc jestem Bill Ryan z Project Camelot i Project Avalon. Jest dziś 15 lutego 2010.

Siedzę tutaj w bardzo rustykalnym wiejskim domu w środkowej Szwajcarii, gdzie Jane Bür-
germeister nocuje w swoim pensjonacie, po wczorajszej prezentacji dla ekipy naziemnej w Zu-
rychu. Jesteśmy otoczeni śniegiem. Ogromny krowi dzwonek tuż za głową Jane, po prawej
stronie kamery. Wszystko jest bardzo idylliczne i bardzo urocze.

To jest krótki wywiad, w którym mogę cię spotkać, Jane, aby cię zapytać, ponieważ rozma-
wialiśmy z tobą ostatnio. . . który był we wrześniu ubiegłego roku (wydaje się, że dawno
temu). . . z twojej perspektywy, co się z tobą działo? A co się stało ze świńską grypą?

JB: Cóż, świńska grypa na szczęście zniknęła. Nie ma już o niej w gazetach. Nie ma jej już
w mediach. Ludzie nie są już zmuszani ani zachęcani do przyjmowania szczepionki w takim
samym stopniu, jak kilka miesięcy temu, kiedy była ona wszechobecna w naszym życiu.

Bardzo niewiele osób zażyło szczepionkę w Europie. . . Myślę, że 30 milionów z 450 milio-
nów, czy coś w tym rodzaju. . . Tak więc znacznie mniejszy odsetek niż oczekiwały rządy.

We Francji chcieli zaszczepić 100% populacji do końca stycznia i myślę, że tylko 6% ją tam
przyjęło. Sześć lub siedem procent w Niemczech i Wielkiej Brytanii, i tak dalej. . . a także
w krajach takich jak Szwajcaria. Według danych CDC sądzę, że 60 milionów ludzi przyjęło
ją w USA. Znowu. . . może całkiem niewielka część całej populacji. . . 400 milionów. . . czy tak
jest. . . w USA?

Widzieliśmy więc niesamowite przebudzenie wśród ludzi.

Uświadomili sobie, że szczepienie jest bardziej niebezpieczne niż wirus. . . że zawiera tok-
syczne składniki – rtęć i skwalen. . . przekazali te informacje i udostępnili je swoim znajomym
i kolegom, i ludzie nie poszli i nie przyjęli tej szczepionki. Nie poddali się ze strachowi. Nie
pozwolili się zmanipulować, aby wzięli coś, co w rzeczywistości jest bardziej niebezpieczne
niż prawdziwy wirus.

Zostało to osiągnięte dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjno-informacyjnej,
e-mailem, YouTube, poprzez wywiady takie jak twoje. Myślę więc, że to niezwykłe wydarze-
nie, którego doświadczyliśmy, gdy zwykli ludzie postanowili sami myśleć, myśleć krytycz-
nie, badać fakty, a nie tylko podążać za „władzami”, rządami lub gazetami i przyjmować
szczepionkę na nieistniejące zagrożenie.
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BR: Miło jest mieć prawdziwe zwycięstwo w ogólnoświatowym ruchu oddolnym, prawda?

JB: Oczywiście! Nawet dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, dr Chan, po-
wiedziała na posiedzeniu rady wykonawczej 18 stycznia, że nie przewiduje, aby ludzie nie
zechcieli przyjąć szczepionki. Zainwestowali miliardy w propagandę, a kontrolowane media
atakowały tego wirusa.

To było naprawdę nieoczekiwane zwycięstwo. I było to spowodowane tym, że każda osoba,
która rozpowszechniała te informacje. . . poświęciła czas i trudy, aby o nich przeczytać, może
powiedzieć znajomym, kolegom i innym członkom rodziny.

Moim zdaniem ujawniła więc niezwykłą inteligencję i solidarność ludzi – że dbają o swoich
sąsiadów, przyjaciół. Byli gotowi przekazać tę informację. I chociaż trudno było to pojąć i było
dość nieprzyjemne, byli gotowi podjąć trud, by spojrzeć na fakty i dojść do prawdy w wielu,
wielu przypadkach.

BR: Więc nie mówisz tylko o ludziach, którzy przez wiele lat przeprowadzali wiele badań
na temat tajnych planów rządowych w Internecie. Mówisz o zwykłych ludziach, którzy się
budzą, patrzą na informacje przed nimi, podsumowują, działają inteligentnie i zdają sobie
sprawę z tego, co się dzieje.

JB: Myślę, że właśnie to widzimy. Widzimy zupełnie nową skalę świadomości wśród. . .
no wiesz, zwykłych ludzi. . . że mamy duży problem z naszymi rządami.

Rozmawiałam wczoraj z kimś, kto powiedział, że jego matka, która ma około 60 lat, zawsze
zażywała każdą szczepionkę i wierzyła, że rządy reprezentują interesy ludzi. Ale jeśli chodzi
o szczepionkę przeciw świńskiej grypie, spojrzała na fakty i postanowiła jej nie brać.

I powoli zaczyna sobie uświadamiać, że rząd, który podaje szczepionkę, nie ma na myśli in-
teresów swoich ludzi i zaczyna zadawać pytania: dlaczego to robią? Kto za tym stoi? Wiesz. . .
Jaka jest ich motywacja?

Myślę, że widzimy w Europie ogromne przebudzenie faktu, że mamy duży problem. Mamy
rząd cieni. Mamy międzynarodowy syndykat przestępczości korporacyjnej. . . jak to nazy-
wam. . . który kontroluje rządy, ministerstwa zdrowia i spycha tę truciznę na populacje.

BR: A rządy mają ciekawy problem po drugiej stronie, ponieważ mają teraz populację, która
niekoniecznie będzie skłonna traktować rzeczy jak wartość nominalną.

JB: Tak powiedziała dr Margaret Chan ze Światowej Organizacji Zdrowia. Powiedziała:
„nie możemy dłużej zakładać, że kiedy mówimy, że należy przyjąć zalecony lek lub szcze-
pionkę. . . ludzie faktycznie je przyjmą”.

Nastąpił ogromny spadek popytu na szczepionki wśród ludzi w Niemczech i Francji, i jestem
pewna, że także w Ameryce. . . nawet jeśli chodzi o szczepienie małych dzieci przed świnką. . .
w wyniku sceptycyzmu, który otoczył całą świńską kampanię przeciw grypie.

Zauważyliśmy początek ogromnego wzrostu zainteresowania środkami homeopatycznymi
i witaminami oraz znaczenia dobrego, odżywczego jedzenia; i znacznie bardziej krytyczne
podejście do rządu, jak wspomniałeś.

BR: Teraz wiele osób będzie oglądać to w Ameryce. Mogą nie być świadomi. . . ale co się stało
w Polsce z tamtejszym ministrem zdrowia? To fascynujący przypadek, prawda?

JB: To był kluczowy moment, ponieważ minister zdrowia w Polsce, Ewa Kopacz, jest
tak naprawdę lekarzem. . . Lekarzem rodzinnym. . . i spojrzała na szczepionkę przeciw świń-
skiej grypie. Zobaczyła, że nie została odpowiednio przetestowana i postanowiła nie zama-
wiać szczepionek przeciwko świńskiej grypie dla Polaków, ponieważ może to być niebez-
pieczne. . . potencjalnie niebezpieczne. . . dla nich.
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Była jedynym ministrem ze wszystkich ministrów zdrowia w Europie, która podjąła tę de-
cyzję – choć patrząc na fakty trzeźwo, obiektywnie, można by pomyśleć, że każdy minister
zdrowia postanowiłby nie. . . no wiesz. . . kupować szczepionkę przeciwko świńskiej grypie.

Jej decyzja, by nie kupować szczepionki, była, jak sądzę, punktem zwrotnym w kampanii.
Została dość szeroko nagłośniona i uświadomiła ludziom, że istnieją odpowiedzialni poli-
tycy i lekarze, którzy rozpoznali problem z tą szczepionką.

BR: A więc, co stanie się dalej, z punktu widzenia rządu. . . jeśli naprawdę istnieje tutaj ma-
kiaweliczny plan? Co stanie się potem z punktu widzenia wszystkich aktywistów na całym
świecie, którzy tak ciężko pracowali od sześciu do dziewięciu miesięcy, aby upewnić się,
że coś paskudnego, naprawdę paskudnego się nie wydarzyło? A co dalej z wirusem? Czy
w ogóle go jeszcze zobaczymy?

JB: Cóż ... Osobiście nie sądzę, że zobaczymy wirusa.

Wiemy, że są naukowcy pracujący nad zwiększeniem śmiertelności świńskiej grypy. Wydaje
się, że ktokolwiek wypuścił tego wirusa, nie do końca go rozumiał. . . nie rozumiał, że nie
zakopie się w płucach ludzi i nie stanie się o wiele bardziej zjadliwy. . . i że naukowcy tacy
jak Bruno Lina z INSERM-Lyon, stowarzyszeni z WHO starają się uczynić ją [świńską grypę]
bardziej śmiertelną, łącząc ją z ptasią grypą.

Jednak wiele osób twierdzi, że istnieje wiele dokumentów rządowych, które wskazują, że
jedynym sposobem na zarażenie tym wirusem wielu ludzi jest ich szczepienie. A jeśli ludzie
odmówią przyjęcia szczepionek, wirus ten po prostu się nie rozprzestrzeni, bez względu
na to, jak bardzo go „podburzają”. Jeśli ludzie odmówią przyjęcia szczepionek, nie będzie
stanowił on poważnego problemu.

Jeśli chodzi o kolejne kroki, w jaki sposób możemy zacząć radzić sobie z tym, co się stało,
w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy toczy się dochodzenie. Paul Flynn, poseł
z Newport West w Walii, otrzymał zadanie przygotowania raportu zatytułowanego Pande-
mia świńskiej grypy: pandemiczna deklaracja poziomu szóstego. . . czy to było słuszne, czy
też firmy farmaceutyczne wpłynęły na Światową Organizację Zdrowia tą deklaracją, aby mo-
gli następnie sprzedawać te gigantyczne ilości szczepionek z ogromnym zyskiem. . .

BR: Mamy tutaj coś w rodzaju „Flu-gate”.

JB: Mamy Flu-gate. Ten raport ma zostać ukończony w czerwcu. Paul Flynn wskazał mi,
że może nawet spojrzeć na incydent z Baxter jako część swojego raportu.

BR: Powiedz ludziom o incydencie z Baxter. . . dla tych, którzy widzą to po raz pierwszy.

JB: Cóż, w lutym ubiegłego roku, około rok temu, Baxter zanieczyścił 72 kilogramy szcze-
pionki wirusem ptasiej grypy w swoich zakładach w Orth an der Donau w Austrii. A to
prawie wywołało globalną pandemię ptasiej grypy.

Istnieje wiele powodów, by sądzić, że było to celowe. Najważniejsze jest to, że przepisy doty-
czące poziomu 3 bezpieczeństwa biologicznego muszą być stosowane, gdy ktoś ma do czy-
nienia z wirusem ptasiej grypy. A to sprawia, że przypadkowe zanieczyszczenie jest prawie
niemożliwe.

Złożyłam zarzuty i policja rozpoczęła śledztwo. Ale porzucili zarzuty pod koniec września. . .
tuż przed kampanią masowych szczepień i tuż przed tym, jak Baxter poprosił o zatwierdze-
nie szczepionki przeciwko świńskiej grypie Celvapan.

Poprosiłam o przejrzenie akt. . . aby zobaczyć, na jakiej podstawie prokurator stanu Korneu-
burg porzucił zarzuty. Ale odmówiono mi dostępu do plików, więc wysłałem e-maila do
Paula Flynna i zapytałem go, czy zajmie się tą sprawą. On. . . z racji swojej władzy jako członka
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tego organu PACE. . . prawdopodobnie mógłby zmusić prokuratora do przekazania tych akt,
a nawet przesłuchać dyrektorów, aby dojść do sedna tego incydentu.

Wydaje mi się, że właściwe śledztwo najprawdopodobniej wykazałoby, że była to celowa
próba firmy farmaceutycznej, aby wywołać pandemię, z której czerpią zyski dzięki możli-
wości sprzedaży tych szczepień w gigantycznych ilościach.

BR: Czy jesteś optymistką? Myślisz, że dochodzenie będzie naprawdę uczciwe i opublikują
swoje ustalenia? A może się wybielą?

JB: Cóż, myślę, że jeśli Paul Flynn po prostu udokumentuje fakty. . . fakty dotyczące tok-
syczności szczepionki. . . że została ona podana ludziom, ponieważ obowiązywały specjalne
przepisy nadzwyczajne, które zezwalały na podawanie tych niesprawdzonych szczepionek. . .

Jeśli udokumentuje fakty, że mogliśmy zostać zmuszeni do zaszczepienia się zgodnie z Mię-
dzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. . . planowane było wojskowe zarządzanie pande-
mią. . . i rzeczywiście Francja weszła w ciągu kilku dni od wprowadzenia stanu nadzwyczaj-
nego w grudniu. . . Pielęgniarki i lekarze zostali zarekwirowani i zmuszeni do podania tej
szczepionki ludziom w centrach szczepień.

Jeśli udokumentuje to wszystko, a także incydent w Baxter, to wystarczy, aby stworzyć wybu-
chowy raport, który zostanie następnie przesłany do 47 parlamentów w Europie ... również
do Szwajcarii, Ukrainy, Rosji, krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Będą wtedy mu-
sieli rozważyć ten raport. I myślę, że jeśli to zbadają i przyjrzą się temu, może dojść do serii
aresztowań i skandali w każdym kraju.

Media. . . jak wiemy. . . w międzyczasie są oczywiście całkowicie kontrolowane przez grupę
bankowości farmaceutycznej. . . rząd cieni.

Ludzie tacy jak James Murdock, syn Ruperta Murdocka, który. . . wydaje mi się. . . że kontro-
luje europejskie ramię korporacji, zasiada w zarządzie Glaxo Smith Kline, która produkuje
szczepionkę Pandemrix. Thomas Glocer, CEO Reuters, zasiada w zarządzie Merck. Tak więc
media nie będą nam opowiadać o tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach, tych do-
chodzeniach czy czymkolwiek innym.

Ale za ekranem mediów widzieliśmy ogromną liczbę aresztowań, odnowienia i zmiany w na-
szym rządzie na niespotykaną dotąd skalę, ponieważ same fakty są tak szokujące. Wiele
będzie więc zależeć od tego, co Paul Flynn zawrze w swoim raporcie.

BR: Czy prowadzisz z nim ciągły dialog? A może przedstawiłaś mu kilka faktów, a teraz mu
to wszystko pozostawiasz?

JB: Tak. Wszystko, co zrobiłam, to wysłanie mu e-maila z informacją o tym aspekcie całego
wydarzenia pandemicznego. . . że istniała firma farmaceutyczna dosłownie warząca pande-
mię grypy, która byłaby o wiele bardziej śmiertelna niż pandemia świńskiej grypy. I zosta-
wiłam mu to.

To znaczy. . . Jestem pewna, że wykona swoją pracę tak bezstronnie, jak to możliwe. Będzie
pod ogromną presją, aby pominąć fakty dotyczące toksyczności skwalenu i rtęci. Musimy
więc po prostu starać się utrzymać świadomość wśród ogółu społeczeństwa. . . aby zmobili-
zować wsparcie i upewnić się, że nie będą się wybielać.

BR: A jakie są teraz twoje osobiste plany? Czy nadal nazwałabyś się aktywistką? A może
siedzisz i myślisz: Cóż, wygraliśmy i teraz mogę zająć się swoim życiem.

JB: Niestety nie sądzę, że osiągnęliśmy ten etap. WHO powiedziała, że chce utrzymać
pandemiczny poziom szósty w nagłych wypadkach przez kolejne dwa lata. Oznacza to, że
dopóki jest ten szósty poziom pandemiczny, może wydawać leki, które nie były testowane na
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ludziach. Możemy teraz otrzymywać więcej rodzajów leków, które nie zostały odpowiednio
przetestowane. Może przejąć kontrolę nad służbą zdrowia, wojskiem i policją w naszych
krajach i stworzyć tego rodzaju. . . cementować infrastrukturę rządów cieni.

Oprócz tego wszystkiego ta grupa cieni jest również zaangażowana w skandal związany
z bramą klimatyczną i kryzysem finansowym. Próbuje wywołać wojny. . . głód. . . wysyłając
te szczepionki do krajów rozwijających się.

Więc nie możemy po prostu. . . no wiesz. . . powiedzieć: To już koniec. Tak nie jest.

Ogromne zwycięstwo zostało osiągnięte, ale musimy pójść nieco dalej i zadbać o to, aby ra-
port, który przygotował Paul Flynn, był dobry. . . że kraje prowadzą zapytania. . . i że ludzie,
którzy są za to odpowiedzialni, są rzeczywiście umieszczeni w więzieniu. Francuzi przepro-
wadzą również dochodzenie parlamentarne w ciągu najbliższych kilku tygodni. To kolejna
okazja we Francji, aby naprawdę dojść do sedna sprawy i wsadzić osoby odpowiedzialne do
więzienia.

A jeśli postawimy tych ludzi w sądzie, powinniśmy być w stanie zdemontować dużą część
rządu Nowego Porządku Świata. . . wiesz.

Tak więc sama planuję napisać książkę w ciągu najbliższych kilku miesięcy, podsumowując
to, co się stało. . . główne obszary, na które należy spojrzeć: toksyczność szczepionki; brak
czujności farmakologicznej; monitorowanie tego, co dzieje się z ludźmi, którzy przyjęli tę
szczepionkę; militaryzacja zarządzania katastrofą pandemiczną na podstawie międzynaro-
dowych przepisów zdrowotnych.

Ukończyłam już jeden rozdział. Możesz pobrać go na mojej stronie internetowej: theflu-
case.com. Więc to zamierzam robić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A potem, po tym,
jak dowiemy się, co dzieje się z tym raportem. . . wiesz. . . musimy się upewnić, że naprawdę
rozliczamy osoby odpowiedzialne za to.

BR: Jakiego rodzaju opinie miałaś z całego świata? Ponieważ byłaś bardzo ważną ikoną
w tym oddolnym ruchu. Wiem, że to nigdy nie było twoim zamiarem, ale stałaś się ikoną.
Jak to było, nagle stałaś się tak dobrze znana na całym świecie?

JB: Muszę szczerze powiedzieć, że byłam bardzo zajęta, ponieważ robiłam stronę inter-
netową, prowadziłam rozmowy i tak dalej. Więc tak naprawdę nie miałem czasu na refleksję
na ten temat.

Dla mnie niesamowitą rzeczą była liczba ludzi, którzy byli gotowi się zaangażować. W każ-
dym kraju pojawiły się grupy. Ludzie byli gotowi przekazać te informacje, założyć strony
internetowe, założyć blogi, wyjść na ulice i rozdawać ulotki. Zaangażowano setki ludzi tutaj
w Szwajcarii. Myślę, że wspominałam, że Menschenverstand Schweiz założył blog.

To naprawdę ruch oddolny. Być może byłam jedną z pierwszych osób, które. . . no wiesz. . .
prezentują tego rodzaju informacje jako całość. Ale było tak wielu ludzi zaangażowanych
w. . . lekarzy, takich jak dr Rebecca Carley z USA, doktor Joseph Mercola, dr Robin Falkov. . .
że myślę, że naprawdę możemy powiedzieć, że był to prawdziwy ruch oddolny.

Było to zwycięstwo i sukces, jaki osiągnęli zwykli ludzie na całym świecie. . . działając zgod-
nie ze swoim sumieniem, poświęcając czas i trud, aby uzyskać informacje i poinformować
innych. To jest niesamowite zobaczyć. . . dobrą wolę i inteligencję tak wielu ludzi w pracy.

BR: To jest zatem przesłanie optymizmu i zachęty, ponieważ cała ta sprawa jeszcze się nie
skończyła, jeśli chodzi o pragnienie kontrolerów, aby nas przygwoździć, zablokować, kon-
trolować, ograniczyć naszą wolność, ograniczyć naszą suwerenność. To chyba nie koniec,
pozwól mi powiedzieć, że ... [śmiech] Powiem, że to trochę niedopowiedzenie!

21



Jane Bürgermeister – Pandemia Strachu, Yoshiko

Ale jakie jest przesłanie zachęty i optymizmu dla innych ludzi, którzy zostali obudzeni przez
to wszystko? A teraz mogą spodziewać się innych rzeczy w ciągu najbliższych kilku lat.

JB: Cóż, zgadzam się z tobą. Kontrolerzy mają w zanadrzu wiele planów. . . w tym oczywi-
ście wojnę. Od dłuższego czasu planują wielką wojnę. . . wojnę nuklearną. . . Ale ostatecznie
zależy to od tego, czy będziemy przygotowani na to.

Wiesz, wypełniają media, fale radiowe, ekrany telewizyjne katastrofami. Terroryzują nas,
sprawiają, że się boimy. . . i polegają na tym, że robimy pewne rzeczy ze strachu. . . przyjmu-
jemy szczepionkę, idziemy do walki w armii. . . cokolwiek.

Jeśli ludzie nie będą skłonni do kierowania się strachem. . . jeśli są gotowi zatrzymać się,
stać, myśleć samodzielnie, być krytycznym, komunikować się z przyjaciółmi i mówić: Nie,
nie bierzemy tej szczepionki. Nie wejdziemy do tej armii. Nie walczymy w tej wojnie. Nie
zezwalamy na wystąpienie tego głodu. Nie zezwalamy na to, by ta korupcja trwała dalej. . .
a jeśli zaczną, to rozwiążą całą infrastrukturę za pomocą zapytań, dochodzeń itd. Myślę, że
nie mogą kontynuować swoich planów. Zależą od naszego strachu i naszej ignorancji.

BR: I naszej zgody w celu wdrożenia tych planów. . .

JB: Tak.

BR: . . . z ogromną liczbą ludzi w. . . powiedzmy środkowych klasach zawodowych, takich
jak lekarze, pielęgniarki. W wojsku mówimy o żołnierzach, lotnikach i marynarzach, którzy
faktycznie wykonaliby rozkazy, które spowodowałyby ogromne szkody dla rasy ludzkiej,
gdyby tylko wykonały te rozkazy. . . prawda?

JB: Oczywiście. Jedną z najciekawszych rzeczy było przekonanie się podczas kampanii
świńskiej grypy, że armia niemiecka jako pierwsza odmówiła. Ich lekarze powiedzieli: To
zbyt niebezpieczne dla naszych żołnierzy.

Tak! Żandarmi we Francji, którzy mieli zostać w 100% zaszczepieni zgodnie z planami rządo-
wymi. . . cokolwiek. . . odmówili przyjęcia szczepionki. I to oni byliby zmuszeni dać to innym.
W końcu ochroniliby ośrodki szczepionek i mieliby większą rolę do odegrania, gdyby rząd
kiedykolwiek zdecydował się na przymusowe szczepienia. . . tak, jak byłoby to konieczne,
gdyby chcieli osiągnąć cel polegający na zaszczepieniu 100% osób.

Widzimy więc w armiach i siłach policyjnych. . . a także, oczywiście, wśród lekarzy i pie-
lęgniarek. . . zdecydowana większość nie przyjęła lub nie chciała przyjąć tej szczepionki. . .
odmowa przyjęcia całości, wiesz, kampania. I to było naprawdę ważne. Pielęgniarki i leka-
rze bardzo wcześnie powiedzieli: Nie przyjmujemy tego szczepienia. I już tam zaczęło się
chwiać.

Myślę, że w niemieckich gazetach pojawiło się wiele krytycznych doniesień. Wiesz. . . wy-
szli czołowi lekarze i na pierwszej stronie powiedzieli, że to szczepionka niesprawdzona. . .
także w polskich mediach. Tym bardziej, niestety, w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie chwyt
mediów jest znacznie bardziej ogólny. A w USA nie ma tak naprawdę jednego poważnego
raportu, który byłby krytyczny wobec szczepionki.

Więc tak. Istnieje wyraźna wskazówka, że. . . jak mówisz. . . klasy zawodowe nie chcą się
z tym pogodzić.

BR: Dziękuję bardzo, Jane. Czy jest coś jeszcze, co chciałabyś. . . tylko jako wiadomość. . . tylko
jako krótką aktualizację. . . zaledwie 20 minut dla osób, które były zaintrygowane twoją rolą
w tym aktywizmie od czasu opublikowania naszego filmu we wrześniu? Myślę, że obejrzało
go 300 000 osób. Liczba rośnie każdego dnia. . . wciąż.
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Jest to w zasadzie okazja do przesłania im wiadomości. . . wiadomości o tym, jak mogą to
zrobić, ponieważ nie próbujemy tutaj tworzyć organizacji. Staramy się dać innym ludziom
prawo do podjęcia wszelkich działań. . . do wyrażenia poglądów i do odwagi, aby to zrobić,
gdy idziemy do przodu. . . prawda?

JB: Tak. Mam na myśli. . . Myślę, że Internet, nowe technologie komunikacyjne i informa-
cyjne. . . dają ludziom ogromną możliwość uzyskania informacji o tym, co się dzieje, podjęcia
działań i komunikacji.

Myślę, że wkraczamy w nową erę. . . Wierzę. . . w osobistą suwerenność, w której ludzie
biorą odpowiedzialność za swoje życie, angażują się ponownie w decyzje polityczne i eko-
nomiczne oraz współpracują w celu kształtowania znacznie lepszego świata.

I będzie to możliwe, gdy tylko usuniemy ten rząd-cień. . . cokolwiek. . . z władzy. W ciągu jed-
nego lub dwóch lat moglibyśmy zacząć zupełnie nową erę, w której ludzie mogą znów żyć
w godności i wolności, w pokoju i dobrobycie. Nie ma potrzeby, aby ktokolwiek na naszej pla-
necie był głodny, potrzebował, był uciskany. Ta wizja prawdziwie spokojnego, dostatniego,
wolnego globu jest w naszym zasięgu. . . Wierzę.

BR: To absolutnie cudowne. Dziękuję Ci. To piękne stwierdzenie końcowe. W porządku! Jane
Bürgermeister, do zobaczenia jeszcze w tym roku, a my zobaczymy, jak się sprawy potoczą.

Podzielam twój pogląd, że ten optymizm jest dobrze postawiony. Myślę, że musimy za-
chować czujność. I jest ogromna szansa, aby uczyć się na podstawie bardzo udanych do-
świadczeń z ruchu oddolnego. I odegrałaś ogromną rolę we wzmacnianiu, motywowaniu
i napędzaniu tego wszystkiego. Dlatego chcę ci za to podziękować, ponieważ zrobiłaś tutaj
ogromną rzecz dla rasy ludzkiej.

JB: Chciałabym również ci podziękować, Bill, za wszystko, co zrobiłeś, aby pomóc w prze-
kazaniu tej wiadomości. Więc dziękuję.

BR: W porządku. [śmiech]

Koniec wywiadu; rozmowa trwa jako nagranie audio

JB: OK. Więc. . . skończyliśmy?

BR: To było świetne!

JB: Dobra, świetnie. To było całkiem bezbolesne.

BR: A teraz widzę, że bardzo, bardzo inteligentnie odsunęłaś się na bok kamery [śmieje się
Jane], więc nie wychwytujemy już żadnych ujęć. [śmiech]

JB: Mam na myśli, czy chcesz tam usiąść z odrobiną. . .

BR: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie! Nie. To nie moja rola tutaj.

JB: OK. Cóż, to było. . . to było całkiem bezbolesne.

BR: To było piękne. To była dobra robota.

JB: Tak.

BR: Dziękuję bardzo.

JB: Biorąc pod uwagę, że zamarzamy. . . wiesz?

BR: Wiele osób to doceni. Teraz możemy się rozgrzać.
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JB: Tak.

BR: Dobra. . . piękna, Jane. Hej, dziękuję.

JB: OK.

BR: Dziękuję.

JB: Tak, dzięki tobie, Bill. . . bo naprawdę. . . no wiesz, bez twojego filmu. . . To naprawdę
zaczęło pchać całą sprawę w odpowiednim kierunku. Czuję, że to zrobiło dużą, wielką róż-
nicę. . . naprawdę.

BR: Cóż, pracując jako. . . wszyscy pracujemy jako ogromny. . . międzynarodowy zespół glo-
balny. . .

JB: Tak.

BR: . . . z ludźmi, których nigdy nie poznamy. . . nigdy się nie spotkamy, nigdy nie poznamy
ich imion.

JB: Tak.

BR: Wszyscy pracowaliśmy nad tym na całym świecie.

JB: Tak.

BR: To jest cała rasa ludzka.

JB: Tak. . . i to jest moim zdaniem fantastyczne. To naprawdę wspólny wysiłek. Tak na-
prawdę to ludzie się spotykali. . . ludzie tacy jak Goya [przyjaciel] wychodzili i rozdawali
ulotki. . . i Ruth. . . oraz ogromna liczba osób aktywnych i dzielących się całą swoją dobrocią,
szczerze mówiąc. . . ponieważ to. . .

BR: Tak. Byłem zdumiony osobistą energią. . .

JB: Tak.

BR: . . . jak powiedziałaś, zwykli ludzie. . . tylko ulotki, rozmawiając z ludźmi na ulicy, robiąc,
co mogli. . .

JB: Tak.

BR: Wysyłanie e-maili do przyjaciół. . .

JB: Tak! I trzeba pamiętać, że był to bardzo nieprzyjemny temat, więc zwykle ludzie po
prostu nie chcą słyszeć o tych sprawach. Po prostu się wyłączają. I nie zrobili tego. W rzeczy-
wistości byli gotowi przyjrzeć się naprawdę bardzo upiornym faktom i. . . no wiesz. . . stawić
im czoła i przekazać je dalej.

BR: Staw im czoła i radź sobie z nimi.

JB: Tak.

BR: I całkowicie się z tym zgadzam. To daje tyle nadziei. . . fakt, że nie tylko tak zwani „zwykli
podejrzani” wstali i zaczęli coś mówić w Internecie. To byli ludzie, którzy nigdy wcześniej
nic nie mówili o niczym. . .

JB: Tak, tak. . .

BR: . . .nagle zaczęli działać.
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JB: Tak. Rozmawiałam z Christianem Cottonem we Francji w telewizji – przez telefon –
i powiedział, że przez całe 20 lat swojej działalności w Internecie we Francji, nigdy nie wi-
dział czegoś takiego. . . od czerwca, kiedy ruszyła debata na temat świńskiej grypy. Stworzył
nową społeczność internetową we Francji. Powiedział, że nigdy nie widział tak wiele debat
na temat szczepionki.

Myślę, że Francja została przez to przekształcona, ponieważ wcześniej tak naprawdę nie
mieli tak wielu alternatywnych mediów w społeczności internetowej. A teraz stworzyli jeden
na ten temat. I jest, jak sądzę, jeden film, w którym tylko kilku lekarzy wyraziło swoje opinie
na temat szczepionki. Marc Girard miał również prawie milion wyświetleń lub coś w tym
rodzaju. Wiesz? To wielka rzecz. . .

BR: No, tak. Jeśli naprawdę spojrzeć na liczby wszystkich ludzi, którzy stali się aktywni na
całym świecie, którzy wcześniej nie byli aktywni. . . i jeśli spojrzycie na to jako na pewien
skok statystyczny. . . to widać wizualnie przebudzenie w całym świecie.

JB: Tak, tak.

BR: Widać to wizualnie i statystycznie, że ludzie mówią: Poczekaj chwilę. Co tu się dzieje?
Myślałem, że mówią nam prawdę, ale wcale tak nie jest. Wiesz?

JB: Tak. I nawet wczoraj Sandra powiedziała, że jej mama po raz pierwszy nie zażyła
tej szczepionki i po raz pierwszy zaczęła zadawać sobie pytanie: co się tutaj dzieje? To jest
dokładnie to, co się dzieje.

BR: Tak.

JB: Ale każde pokolenie chętnie przyjmuje te informacje do wiadomości. Z przyjemno-
ścią stwierdzam, że w Niemczech i we Francji. . . lub gdziekolwiek. . . rodzice nie dają już
dzieciom szczepionek automatycznie. Poświęcają czas i trud, aby dowiedzieć się, co w nich
jest.

BR: Racja.

JB: I decyduję się nie szczepić. To oczywiście powoduje poważny kryzys w całej infra-
strukturze farmaceutycznej. Myślę, że może to być nawet koniec.

BR: Tak. Wynika z tego, że nie trzeba nawet wierzyć w makiaweliczne plany, że próbują nas
wszystkich zabić. . . i wszelkiego rodzaju inne, ogromne scenariusze, które są najprawdopo-
dobniej prawdziwe i bardzo trudno w to uwierzyć.

JB: Hmm. . .

BR: Ale fakt, że szczepionki są szkodliwe. . . i częstość autyzmu gwałtownie rośnie. . . i wszyst-
kie problemy związane ze skutkami ubocznymi, które występowały od lat. . . i nagle teraz jest
to również w centrum uwagi.

JB: Hmm, tak, tak, tak.

BR: I, oczywiście, to tylko część faktów, że podobnie jak wiele instytucji, instytucja medyczna
po prostu przeżyje, aby naprawdę tylko sobie służyć. Jesteśmy w stanie całkowicie się wyle-
czyć. Jesteśmy w stanie poradzić sobie. . .

JB: Tak, tak.

BR: W większości przypadków. . .

JB: Tak.
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BR: I jesteśmy w stanie doskonale się kształcić, karmić siebie, określać i badać naszą własną
duchowość. I nie potrzebujemy do tego instytucji i „władz”. To także przykład na to, jak
prawdziwa autonomia może powrócić do ludzi, jeśli chodzi o przywrócenie ich suwerenno-
ści. . . tak powiedział pan na samym końcu.

JB: Tak. Naprawdę myślę, że to jest droga naprzód. Rozmawiałam z tym Irlandczykiem
w radiu, a on opowiadał mi o osobistym ruchu suwerennym w Irlandii. I tak naprawdę ma to
fundament w konstytucji. . . że wolno im, gdy idą do sądu, mówić takie rzeczy: „Zwalniam
cię, sądzie, z twoich obowiązków. . . ” lub cokolwiek innego. Zgodnie z konstytucją oni. . . jako
suwerenna osoba. . . mają prawo rozgrzeszyć sąd i rząd!

Więc teraz czekają na okazję, by wyjść i rozgrzeszyć rząd. A skandal związany ze szczepionką
przeciw świńskiej grypie może być taką szansą.

Jeśli w końcu trafi do irlandzkiego parlamentu. . . i istnieje tak przytłaczający dowód, że
ogromna liczba ludzi została przez to uszkodzona, ponieważ myślę, że duża część Irlandczy-
ków to wzięła. . . to może być punkt, w którym wystarczająca liczba ludzi się zbierze i powie:
„Zwalniamy cały rząd z odpowiedzialności; odtwarzamy nowy rząd”. I mogą to zrobić na
podstawie konstytucji Irlandii!

BR: O tym nie wiedziałem.

JB: Tak, tak.

BR: To bardzo, bardzo interesujące.

JB: Tak. Nie chcą nawet, aby ludzie wiedzieli, że ty, jako suwerenna osoba na mocy tych
konstytucji, masz całą tę moc.

BR: Tak. Masz władzę, prawa i sposoby robienia rzeczy. . . a oni nie chcą, żebyś wiedział.

JB: Tak.

BR: Tak, tak.

JB: Byłam zdumiona. . . Wyjaśniał, wiesz, że tak naprawdę. . . Był taki facet, który miał
dostać grzywnę w sądzie, i powiedział. . . zgodnie z formułą, którą musisz zgodnie z prawem
powiedzieć to. . . powiedział: „rozgrzeszam cię, jako wolną, suwerenną osobę. . . sąd, który
ma obowiązek. . . bla-bla-bla”. Sąd musiał się rozwiązać, a sędzia nie mógł nałożyć grzywny.

BR: To jak wymawianie magicznych słów.

JB: Tak!

BR: I nagle facet wychodzi za drzwi.

JB: Tak! [Bill się śmieje]. . . ponieważ ostatecznie są. . .

BR: To wspaniale!

JB: . . .utworzeni przez udzielenie im autorytetu. A jeśli odwołamy ten autorytet, nie mają
oni żadnych praw.

BR: Tak.

JB: I myślę, że rząd jest przerażony tą małą grupą ludzi i tym wszystkim, co dzieje się
za nimi. Głoszą, że jako suwerenna osoba możesz rozwiązać cały rząd [śmiech], wiesz, że. . .
tego rodzaju rzeczy.
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BR: To jest jak prawnie konstytucyjny sposób powiedzenia: „wycofuję moją aprobatę i zgodę
na to, co dzieje się wokół mnie”.

JB: Tak. Najwyraźniej, zgodnie z konstytucją, ty jako jednostka jesteś suwerennym decy-
dentem. Dajesz władzę sądom. Dajesz władzę rządowi. I możesz zgodnie z prawem wycofać
władzę, którą przekazałeś sądom, i możesz ją wycofać rządowi. Musisz powiedzieć pewną
formułę, która oznacza, że rozwiązałeś ten byt. Więc to nie jest ponad tobą. Zgodnie z ir-
landzką konstytucją znajduje się pod tobą. Możesz go rozpuścić, jeśli nie spełnia już swojego
celu.

BR: To. . . to. . . to jest inspiracja.

JB: Inną sprawą jest to, że rządy w Europie to korporacje. Podobnie jak rząd Irlandii. . .
i cokolwiek. . . to w rzeczywistości korporacje notowane na giełdzie papierów wartościo-
wych. Mam na myśli. . . nie zastanawiałam się nad tym, ale to oznacza, że są oni również
odpowiedzialni za wszystkie długi. . . ogromne długi teraz, ponieważ rząd wziął na pokład
wszystkie angloirlandzkie długi tylko po to, aby doprowadzić kraj do zadłużenia i dopro-
wadzić do bankructwa. Wtedy mogą. . . no wiesz, przy tych wszystkich pieniądzach, które
otrzymują od podatników, banki takie jak Anglo Irish Bank mogą wszystko wykupić.

BR: Chodzi o centralizację aktywów.

JB: Tak jest. Tak.

BR: Tak, absolutnie.

JB: Ale najwyraźniej legalnie są korporacją i ponoszą odpowiedzialność tylko za swoje
długi. Tak więc obywatele Irlandii mogą legalnie się spotkać i powiedzieć. . . wiesz: „nie
przyjmujemy żadnego z tych długów, ponieważ ty, rząd, nie jesteście tacy sami jak my, naród.
Jesteśmy suwerennym narodem, a ty, rząd, miałeś do odegrania pewną rolę, o ile pozwolili-
śmy ci odegrać tę rolę. To jest rola, którą sobie wyznaczyłeś. Jesteś odpowiedzialny za długi
i nie mamy z tobą nic więcej wspólnego”.

BR: [śmiech]

JB: To idealne rozwiązanie! A potem. . . co do przyszłości. . . myśleliśmy, że najwyraźniej
zgodnie z suwerenną irlandzką zasadą wszyscy mają prawo do ziemi. Wiesz, że nie ma po-
wodu, dla którego nie możesz mieć części ziemi.

Musisz być odpowiedzialny. To nie jest licencja na. . . no wiesz. . . być trochę chciwym czy coś
w tym rodzaju. Oczekują od ciebie odpowiedzialności. Ale to znaczy, że ludzie, którzy są
bezdomni, teoretycznie. . . mogą wybrać mały kawałek ziemi. I myślę, że muszą zbudować
solidny dom, ponieważ wiąże się to z odpowiedzialnością wobec twojej społeczności. Mo-
gliby zbudować. . . powiedzmy, drewniany dom. . . lub z pomocą sąsiadów. A potem może
to być napędzane energią odnawialną.

Wszystko to jest możliwe na mocy irlandzkiej konstytucji.

Och, mówił mi kolejną anegdotę. Jeden facet miał zostać wyrzucony ze swojego domu, po-
nieważ stracił pracę i nie mógł utrzymać swoich spłat kredytu hipotecznego, a bank nękał
go i tak dalej.

Zgodnie z irlandzką konstytucją szeryf jest odpowiedzialny za utrzymanie pokoju, co ozna-
cza, że jest on również odpowiedzialny za to, aby banki nie wyrzucały ludzi z domów, gdy
jest zima. . . lub cokolwiek innego, ponieważ stracili pracę. Ponieważ pojęcie pokoju jest znacz-
nie szersze niż zwykły zysk. . . wiesz. . . czy dokładność umów.
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Mają więc tę małą klauzulę. . . coś, co mówiło: „wzywam szeryfa do mojej ochrony i do zacho-
wania spokoju w naszym shire, ponieważ bank wkrótce wyrzuci mnie z mojego domu”. A to
zobowiązało szeryfa do ochrony tego mężczyzny przed wyrzuceniem go z domu, ponieważ
stracił pracę.

I zobacz. . . bank potem przestał żądać spłaty kredytu hipotecznego. Mieszka teraz w domu.

BR: Gdzie to było?

JB: To było gdzieś w Irlandii.

BR: W Irlandii. To wszystko dzieje się w Irlandii.

JB: Tak. I w całym tym hrabstwie lub shire, w którym szeryf ma jurysdykcję, od tego czasu
nikt nie został wyrzucony z domu w wyniku utraty pracy i, no wiesz, konieczności spłaty
kredytów hipotecznych.

BR: Wow! W Ameryce jest mnóstwo ludzi, którzy muszą to sprawdzić.

JB: Cóż, nawet. . . powiedziałbym cały świat!

BR: Tak.

JB: Tak. Jest Szkocja i Wielka Brytania.

BR: Tak.

JB: Wiesz, Szwajcaria jest w najlepszej formie, ponieważ ma bezpośrednią demokrację,
w której głosuje w sprawach. Nie mają systemu dwupartyjnego.

BR: Tak.

JB: Ale to może być droga naprzód. To znaczy wiesz. . .

BR: To inspirujące.

JB: Tak.

BR: To bardzo, bardzo interesujące. Tak. Czy to wszystko trafi do twojej książki?

JB: Um. . .

BR: Ten rodzaj szerszej perspektywy? A może chodzi tylko o pandemię?

JB: Cóż, to, o czym myślałam, to druga książka. Pierwsza dotyczy głównie pandemii tylko
dlatego, że chciałam zakończyć ją przed określoną datą, aby uwzględnić ją w całym procesie
raportowania i wywierać presję na. . . szczerze mówiąc. [śmiech]

BR: I tego właśnie chcą ludzie. A potem możesz to śledzić. . .

JB: Tak.

BR: . . . z większym obrazem.

JB: Druga książka jest. . . tym, o czym myślałam, byłoby wyjście z tego wszystkiego dzięki
rozwiązaniom takim jak suwerenność osobista, energia odnawialna i tak dalej. Jak możemy
odbudować nasze społeczeństwa, wiesz. . . i homeopatia.

Mam nadzieję, że zrobię to za dwa lub trzy miesiące. Część mojej podróży do Grecji wią-
załaby się z tym, ponieważ przywoływałaby wszelkiego rodzaju idee starożytnych Greków,
które były bardzo rozsądnymi ideami politycznymi. Mam na myśli, że jeśli czytasz Republikę
Platona, wcale nie jest to totalitarna rzecz, którą wymyślono. To bardzo rozsądny model.
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Dotyczy to również osobistej odpowiedzialności. Platon ciągle mówi, że nie można oczeki-
wać lepszego systemu politycznego niż jako człowiek. . . jako jednostka. . . czy. . . wiesz. Cały
czas jest korespondencja. I musisz poprawić się jako osoba – twój umysł, swoje uczucia i tak
dalej. I wtedy możesz spodziewać się lepszego systemu politycznego.

A potem moja trzecia książka, mam nadzieję, będzie bardziej o duchowych pytaniach. . .
wiesz. . . kiedy zbliżamy się do 2012 roku. Jak światło słoneczne wchodzi w interakcje z na-
szym DNA i tego rodzaju problemami. . . i czy wchodzimy w to kosmiczne Powtórne Przyj-
ście z rodzaju Chrystusa. . . Świadomości Chrystusa i tak dalej.

BR: Cóż, wpadamy w coś. Nie wiem, co to jest, ale wszystko się zmienia.

JB: Tak.

BR: To znaczy, widzimy objawy wokół nas.

JB: Osobiście uważam, że wkraczamy w bardzo, bardzo dobry czas. Ale myślę, że jest
prawie za późno, aby ci ludzie zrealizowali swoje plany z powodu tych zmian, wiesz. . . że
światło słoneczne spływa na planetę i zwiększa tę świadomość.

Bez czynnika strachu nie mogą tego zrobić, jeśli są wszędzie osłabieni. . . w bramie klima-
tycznej, w śledztwie w sprawie wojny w Iraku. Timothy Geithner jest prawie w więzieniu za
rolę w. . . no wiesz, oszustwo AIG. Rozpoczęcie trzeciej wojny światowej i ucieczka od niej
będzie bardzo trudne. Wiesz?

BR: Um-hm. I naprawdę starają się to spieszyć, używając całej siły, propagandy i presji finan-
sowej, jaką mogą wymyślić. Ale jeśli to wszystko, co mogą zrobić przeciwko sile świadomo-
ści, to tak naprawdę już jest po wszystkim.

JB: Tak.

BR: Masz na myśli fakt, że nie mają szans.

JB: Mam na myśli, że to, co się ujawniło, jest właśnie tym, jak ludzie są złudzeni. To znaczy,
kto tam siedzi i mówi, że chcemy to kontynuować przez dwa lata. . . Szósty poziom alarmowy
na poziomie pandemicznym? Poważnie mówiąc to, wiesz? Podczas dochodzenia w PACE
w styczniu, myślę, że 26. dr Keiji Fukuda tak powiedział! To znaczy. . . wszyscy byli tacy,
wiesz. . . nie mogli w to uwierzyć.

Więc żyją w innym wszechświecie. I nadal mają niestety dźwignie i moc. I w złudzeniu wciąż
mogą siać spustoszenie. . . a może rozpocząć kilka wojen nuklearnych, wiesz. Jestem pewna,
że myślą w tych kategoriach.

BR: Według posiadanych przez nas informacji, oni. . . wciąż próbują to zrobić.

JB: Och, absolutnie!

BR: Nie sądzę, żeby im się udało. Naprawdę nie sądzę, żeby im się udało.

JB: Tak.

BR: Ale próbują. Wszystko składa się na całkiem interesujący rodzaj. . . ciekawy punkt kul-
minacyjny. . . tutaj.

JB: Tak.

BR: To bardzo, bardzo interesujące.

JB: Tak naprawdę muszą rozpocząć wojnę między Izraelem a Iranem, ponieważ wtedy
mogą wciągnąć w to Rosję i UE. . . ponieważ Rosja dała Iranowi dużo broni nuklearnej i uranu.
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Znałam kogoś w Wiedniu, kto pracował dla MAE. Był ekspertem wysłanym przez rząd ame-
rykański. . . i myślę, że zwykle są to oficerowie CIA, choć nie powiedział mi tego, wiesz.
Właśnie się poznaliśmy towarzysko. Był odpowiedzialny za monitorowanie irańskiego pro-
gramu nuklearnego. . .

BR: Hmm.

JB: . . .dla rządu amerykańskiego. A potem wrócił do Idaho, gdzie mają tę wielką bazę ba-
dań nuklearnych i Lockheed Martin. . . to wszystko jest powiązane. . . którzy również pracują
dla rządu. I spytałam go szczerze kilka lat temu, kiedy wrócił do Wiednia na konferencję lub
wycieczkę, czy cokolwiek. . . czy myślał, że Iran buduje program nuklearny na cele wojenne?
I powiedział: Nie. Powiedział, że tak nie uważa. Myślał, że to tylko program cywilny.

Ale oczywiście mogą dostawać pociski z Chin. Rosja dała im sprzęt do ich programu cywil-
nego. I myślę, że chcą zaangażować UE. UE na mocy Traktatu Lizbońskiego może teraz. . .
technicznie, UE, jeśli wypowie wojnę, może zmusić ludzi do służby w armii UE. Niewiele
osób to wie.

BR: Hmm. Nie wiedziałem tego

JB: Och, to okropne! Wraz z Traktatem Lizbońskim przyszedł pobór.

BR: Naprawdę?

JB: Oczywiście! Jest to jedna z kluczowych kwestii, dlaczego Irlandczycy po raz pierwszy
głosowali na „Nie”. I przyznano im ustępstwo, że nie muszą służyć w wojsku.

A ludzie nie są świadomi, że teoretycznie mogą skończyć w służbie w armii UE. Traktat
Lizboński tworzy armię UE. . . tworzy sztab generalny i całą infrastrukturę dla armii UE.

Ale oczywiście teraz mamy tę prowizję. A baronessa Ashton jest ministrem spraw zagranicz-
nych UE. Jeśli wypowie wojnę, każdy minister spraw zagranicznych w UE jest zobowiązany
ją poprzeć. Nazywa się to zasadą solidarności lub coś takiego.

Nie wolno im więc powiedzieć: nie sądzimy, że to prawdziwa wojna. Nie przeszkadza nam
to. Są oni prawnie zobowiązani przez Traktat Lizboński do udzielenia jej wsparcia, jeśli ona
powie. . . wiesz, że wypowiadamy wojnę. A jeśli to zrobi, teoretycznie możliwe jest rozpo-
częcie werbowania ludzi.

Więc wyobraź sobie, że jeśli ustawią 11 września. . . zaatakują Berlin małą mini bombą nukle-
arną. Mówią, wiesz: Iran to zrobił, a my jesteśmy w stanie wojny. Mogą próbować ograniczyć
swoją totalitarną siatkę, ponieważ w Traktacie Lizbońskim UE zasadniczo jesteśmy w poli-
cji. A potem mogą zacząć próbować werbować ludzi. Chociaż nie jesteśmy tego świadomi,
siedzimy w tej totalitarnej pułapce w Europie.

Ale ich dylemat polega na tym, że stracili wszelką wiarygodność. Jeśli nie będą w stanie
przekonać ludzi, że pocisk nuklearny wybuchł w Berlinie. . . czy coś. . . naprawdę pochodzi
z Iranu. . . I nie będą mogli zdobyć wystarczającej liczby ludzi, aby wstąpili do wojska i prze-
strzegali tych przepisów policji, aby aresztować ludzi.

BR: Tak.

JB: . . .wtedy wszystko się zawali.

BR: Tak.

JB: I myślę, że to jest ich trudność.

BR: Warto na to zwrócić uwagę. I zapewne dowiadujesz się o niektórych z tych rzeczy, po-
nieważ masz kontakty z Irlandią. . . ponieważ masz krew irlandzką, prawda?
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JB: Tak. Moja matka pochodziła z Irlandii i dlatego przestrzegałam przed Traktatem Li-
zbońskim. I dlatego wiedziałam, dlaczego Irlandczycy głosowali przeciwko Traktatowi Li-
zbońskiemu.

BR: Racja, racja.

JB: Wiesz. . . ponieważ kiedy zostali poproszeni o głosowanie w sprawie Traktatu Lizboń-
skiego, nie otrzymali faktycznego traktatu. Otrzymali 300 akapitów, które zmieniały inne
traktaty.

BR: Ach. . . racja.

JB: A UE faktycznie zabroniła drukowania tych paragrafów obok oryginalnych traktatów.
Ludzie nie mogli dokładnie zobaczyć, co się poprawia.

Ale coś irlandzkiego. . . Irlandczycy wyszli i znaleźli wszystkie oryginalne traktaty, umieścili
obok nich poprawki i wydrukowali własne kopie, a następnie próbowali dowiedzieć się. . .
wiesz?. . . ponieważ po prostu widzisz tekst i drobne zmiany w brzmieniu wielu, wielu aka-
pitów prawnych i tekstu. . . więc musisz dowiedzieć się, co tak naprawdę kryje się za tym
wszystkim. Co oni właściwie osiągają dzięki temu?

Potem w końcu doszli do wniosku, że za tym wszystkim stoi ta totalitarna nadbudowa z po-
licją UE i armią UE pozwalającą strzelać do protestujących zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. I tak, tak. . . dlatego po raz pierwszy głosowali na „Nie”.

Irlandzka policja patrolowała stacje do głosowania. Tak więc po raz pierwszy każda urna była
strzeżona przez policję, zabrana do lokalu wyborczego przez policję i przewieziona przez
policję do kasy. Każda wyjęta karta do głosowania była obserwowana przez około dziesięć
osób. A w tym drugim głosowaniu. . . nie było widać policji.

BR: Hmm!

JB: Policja zniknęła. Były urny znikające i pojawiające się ponownie. . . i tak dalej. Teraz
jestem przekonana, że to sfałszowane głosowanie. To znaczy, nie ma mowy. . . Wierzę. . . że
Irlandczycy zdecydowali się powiedzieć „Tak”— w tej proporcji lub ilości.

Irlandczycy byli jedynymi, którzy mogli głosować w sprawie Traktatu Lizbońskiego, ponie-
waż zgodnie z ich przepisami, myślę, że sędzia. . . W ich prawie jest jakaś klauzula, która
mówi, że jeśli istnieje traktat, który w istotny sposób zmienia ich podstawowe prawa oby-
watelskie, należy im pozwolić na głosowanie w tej sprawie. A Traktat Lizboński zasadniczo
znosi wszelkie irlandzkie prawa obywatelskie, rozumiesz? [śmiech] To dlatego. . . to prawo,
które zobowiązywałoby rząd do głosowania nad nim. . . ponieważ nie chcieli też głosować
nad nim. Żaden inny kraj nie otrzymał na to głosu.

BR: Tak.

JB: Wiesz?

BR: Tak.

JB: Mam na myśli. . . to szokujące! To haniebne, jak ci ludzie najwyższego szczebla w Au-
strii. . . kanclerz i premier. . . właśnie spotkali się za zamkniętymi drzwiami, podpisali Traktat
Lizboński, a nawet nie dostali głosu w parlamencie. Dzięki temu sprzedali cały kraj w nie-
wolę.

Inną rzeczą, na którą zezwala Traktat UE-Lizboński, jest to, że UE może faktycznie wejść
i zabrać twoje zasoby. Mogą pobierać wodę z kraju pod pretekstem globalnego ocieplenia.
Mogą brać jedzenie, wodę. Mogą powiedzieć: To nagły wypadek. UE potrzebuje twoich rzek,
wody, żywności. . . I mogą to zrobić na mocy Traktatu Lizbońskiego!
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BR: To takie interesujące.

JB: Tak.

BR: To naprawdę interesujące w świetle tego, o czym mówiłam wczoraj. Właściwie. . . że
plany wprowadzenia tych ciężkich konstrukcji kontrolnych na miejscu. . . tylko cegła po ce-
gle. . .

JB: Już tam są.

BR: I wciąż próbują to zrobić.

JB: Już tam są. Teraz, wraz z Traktatem Lizbońskim, myślę, że wprowadzili strukturę.
A teraz stają przed innymi dylematami. Nie mogą go wdrożyć, ponieważ ludzie nie zgadzają
się z tym. Nie są więc do końca pewni: czy możemy sobie z tym poradzić, czy nie? Jeśli my,
wiesz, podniesiemy naszą bombę nuklearną, czy w to uwierzą? Ale najpierw muszą stworzyć
wiarygodne kłamstwo, aby rozpocząć wojnę w Iranie i Izraelu.

BR: Tak.

JB: To może być prawdopodobne, że jakiś arabski terrorysta, wiesz. . . chce tu zaatakować.
A potem muszą zdobyć wystarczająco gigantyczną rzecz, aby przerazić ludzi. A potem nie
będą pewni czy ludzie naprawdę się z tym zgodzą.

BR: Im bardziej się przeciąga, tym bardziej opóźniają się w stawaniu się. . .

JB: Tak.

BR: . . . im bardziej prawdopodobne jest, że popełniają błędy, tym bardziej prawdopodobne
jest, że zrobią coś tak dziwnego, że ludzie po prostu zobaczą: Zaczekaj! Dlaczego oni to robią?
Wiesz?

JB: Racja. Myślę, że problem z, oczywiście, świńską grypą. . . Wiesz, pierwotnie. . . To
wszystko było zaplanowane na ptasią grypę. Wiesz, pandemia. . . globalny system zarządza-
nia pandemią został zaprojektowany dla ptasiej grypy.

BR: Tak.

JB: Baxter był próbą rozpoczęcia tej globalnej pandemii.

BR: To bardzo przypomina tę historię, którą opowiedziałem wczoraj o bombowcu B-52, który
leciał z bazy sił powietrznych Minot do Barksdale w 2007 roku z pociskami nuklearnymi.

JB: Tak, tak.

BR: A potem nic się nie stało.

JB: Tak, tak.

BR: Wiesz? Ale tak miało być.

JB: Tak. Cóż, wtedy mieli dylemat przez kilka dni. . . szczerze mówiąc po tym, jak zło-
żyłam zarzuty. Potem masz świńską grypę, ponieważ zdecydowali, że nie mogą uciec od
ptasiej grypy. . . zbyt wiele dowodów na to, że coś knują. Potem pojawia się świńska grypa
znikąd.

Ale mieli problem polegający na tym, że wirus, który wypuścili. . . źle ocenili. Myśleli, że
wypuścili bardzo zjadliwą formę, która miała zakopać się głęboko w płucach ludzi i stworzyć
to wszystko. . . wiesz. . . bardzo szybko zadając szokujące obrażenia. I tak się nie stało. Stało
się łagodniejsze i jeszcze łagodniejsze.
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BR: Tak.

JB: Pracowali nad tym naprawdę ciężko, starając się, aby było to bardziej śmiertelne. I nie
do końca sobie z tym poradzili. I tak mieliśmy szczęście, Bill. . . ponieważ gdyby mieli coś
śmiertelnego, nie byłoby atmosfery, w której informacje o szczepionce mogłyby się rozprze-
strzeniać.

BR: Nawet mutacje się nie zmaterializowały, prawda? Domena wiążąca receptor 225-G, my-
ślę. . . o której mówi Henry L. Niman.

JB: Tak.

BR: To właśnie wpłynęło na wielu ludzi. . . no cóż, niewiele osób. . . ale alarmująca liczba. . .
alarmująca niewielka liczba osób na Ukrainie.

JB: Um-hm.

BR: To właśnie poszło prosto do płuc, a ludzie rozmawiali o pladze na Ukrainie i tym po-
dobne. Ale to nigdy. . . tam nie wygasło, prawda?

JB: Tak, nie wiem, co się stało. Otrzymujemy dużą pomoc z jakiegoś miejsca. . . wiesz?

BR: O tak.

JB: Ale robią wszystko, co w ich mocy, aby zacząć wszystkie te rzeczy. I po prostu nie
działa. Wiesz?

BR: Po prostu nie działa.

JB: Dręczenie. . . nie całkiem działa. A potem, oczywiście, dużym problemem, jaki mieli
teraz, jest to, że ludzie nie mogą zrozumieć, dlaczego wszystkie rządy powinny podjąć ta-
kie nadzwyczajne środki, skoro absolutnie nie ma pandemii. Nie ma świńskiej grypy. Nie
ma choroby. Nie ma choroby. Nie ma proporcji. Staje się oczywiście rzeczą propagandową.
Wiesz?

BR: Hmm.

JB: Jeśli więc jutro nagle w Berlinie wybuchnie bomba nuklearna i powiedzą, że to
Al-Kaida, kto w to uwierzy? [śmiech]

BR: To jest [śmiech]. . . to jest czwarty lub piąty raz, kiedy wspominałaś bombę nuklearną
w Berlinie. Czy moi przyjaciele w Berlinie powinni się tym martwić? [śmiech]

JB: Nie, nie, nie! Po prostu myślę, że gdybym była nimi, zdałabym sobie sprawę. . . wiesz. . .
oni naprawdę muszą stawić stawkę.

BR: To jest coś, co muszą zrobić. Tak.

JB: Muszą naprawdę odejść od zwykłej bomby, czy coś w tym rodzaju. Muszą naprawdę
iść na poważną rzecz.

BR: Tak.

JB: I myślę, że muszą pojechać do Europy. Muszą spróbować zmusić UE do walki na
Bliskim Wschodzie, przeciwko Rosji lub przeciwko Chinom. . . no wiesz. . . i przynieść na-
prawdę duże bloki władzy. . .

BR: Tak.

JB: . . .do gry. Eurazja, Chiny, cokolwiek. . . i muszą to zrobić szybko. I nie widzę, jaka jest
inna opcja, która jest ważna. . . no wiesz. . . ataki bomb nuklearnych w Europie lub Stanach
Zjednoczonych.
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BR: To dość strategicznie sprytne. Mogę całkowicie zrozumieć twoją logikę.

JB: Tak, więc to może nie być Berlin. Ponieważ Berlin, wiesz, może być dobrym miejscem,
pomyślałabym.

BR: Może być. Mam na myśli...

JB: Nie sądzę, że to będzie Wiedeń, bo tam połowa z nich to. . . iluminaci z Habsburgów. . .
wiesz?

BR: [śmiech]

JB: Ale może być. . . no wiesz. . .

BR: Zostań w Wiedniu, będziesz tam bezpieczna! Ale tak naprawdę to, co właśnie mówisz,
to że mogą to zrobić. . . czy sądzisz, że może być gdzieś w Europie wydarzenie pod fałszywą
flagą, aby zmobilizować Europejczyków, ponieważ nie są jeszcze właściwie zmotywowani.

JB: Myślę, że przez świńską grypę zawsze liczyli na to, że Europejczycy będą postępować
w ten sposób. . . wiesz?. . . I będą ignorantami. A teraz zdali sobie sprawę, że w europejskiej
populacji panuje ogromny sceptycyzm. Nawet żandarm nie przyjmie szczepionki przeciw
świńskiej grypie.

BR: Tak.

JB: Tracą kontrolę nad Europą i będą pytać, jak odzyskać tę kontrolę. Czy operacja fał-
szywej flagi wzrośnie ze strachu? Czy będą w stanie wprowadzić Europejczyków w tryb
strachu? Czy zaakceptują rządy totalitarne na tej podstawie, że zostali zaatakowani? Wiesz?
Nie sądzę, Bill.

BR: Też tak nie uważam.

JB: Naprawdę tak nie uważam. Myślę, że nie jest to już wystarczająco prawdopodobne.

BR: Mam na myśli, że jest ogromna liczba Europejczyków. . . zwyczajnych Europejczyków. . .
którzy patrzą za Atlantyk na Amerykę i nie kupują historii z 11 września.

JB: Och tak, tak!

BR: Więcej Amerykanów kupuje rządową teorię spisku z 11 września, ponieważ jest to ich
teoria spisku.

JB: Tak, tak.

BR: . . . zamiast tego, co się stało. Ale w przypadku osób spoza Ameryki wszystko to wygląda
bardzo przejrzyście.

JB: Och, absolutnie.

BR: Został przedstawiony w głównych mediach, w programach telewizyjnych w całej Euro-
pie i na całym świecie.

JB: Tak.

BR: Ludzie naprawdę wiedzą o tym. Więc mają trochę roboty, prawda?

JB: Tak. Mam na myśli. . . Myślę, że do niedawna Europejczycy uważali, że Europa jest
inna, a UE inna. . . bla, bla. Teraz zdają sobie sprawę, że jest kontrolowana przez praktycznie
tę samą grupę. Wiesz.

BR: Hmm.
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JB: Myślę więc, że mają duży problem. Jeśli armie nie chcą walczyć, jeśli najwyższy po-
ziom wojska nie chce dać swoim ludziom szczepionki przeciwko świńskiej grypie. . . żan-
darmi nie zamierzają ich brać. . . armia francuska jest przeciwko temu. . . jak zamierzają ich
zmusić. . . no wiesz. . . do samobójstwa i zniszczenia, w zasadzie w jakiejś wojnie na Bliskim
Wschodzie, którą wyprodukowali?

Myślę więc, że spróbują wszystkiego. Ale myślę, że zdali sobie sprawę z tego, że to panto-
mima. . . teatr. . . coraz więcej.

BR: Grypa pantomimiczna.

JB: Tak.

BR: To byłby dobry tytuł książki.

JB: Tak. [śmiech] Dobrze ... dobrze.

BR: [śmiech] Tak. OK. . . cudownie.

JB: OK.

BR: Dziękuję bardzo. To był świetny wywiad audio z tyłu wywiadu wideo tutaj. Jestem za-
chwycony.

JB: Tak.

BR: Jest tu dobry materiał, który udostępniasz ludziom. To jest bardzo ważne.

JB: Tak, tak.

BR: To bardzo ważne.

JB: Zobacz. . . jak zwykle nie pojawiło się o Traktacie Lizbońskim w prasie głównego
nurtu. Ale akurat go śledziłam, ponieważ ...

BR: Z powodu twojego irlandzkiego połączenia?

JB: . . . z powodu mojego irlandzkiego związku.

BR: Tak.

JB: I zdałam sobie sprawę, że jedynym blokiem we wdrażaniu Traktatu Lizbońskiego było
to głosowanie w Irlandii. A gdyby rok temu głosowali na „Tak”, bylibyśmy już objęci Trak-
tatem Lizbońskim. Nigdy nie dotarłbym do momentu, w którym mógłbym założyć swoją
stronę internetową.

Wiesz, istnieje policja UE, która może przyjść i aresztować cię w dowolnym kraju, w którym
jesteś. I nawet nie muszą podawać powodu sędziemu.

BR: Naprawdę ?!

JB: Tak, tak. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Jest policja UE, która może przyjść,
zapukać do drzwi w środku nocy, zabrać cię, zabrać, gdziekolwiek zechcesz. I nie muszą
nawet zgłaszać tego lokalnej policji na mocy Traktatu Lizbońskiego.

BR: Pod dowolnym pretekstem podejrzeń lub czegoś, co mówią. . .

JB: Tak, niezależnie od tego, jakie mają prawo.

BR: Hmm.
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JB: Nie muszą nawet podawać miejscowej policji uzasadnienia, dlaczego cię aresztowali.
Działają całkowicie niezależnie. I zostało to ustanowione na mocy Traktatu Lizbońskiego.

Możesz być pewien, że rok temu zaczęliby go już wdrażać. Ale oczywiście wszedł on w ży-
cie dopiero w grudniu, po głosowaniu Irlandczyków. . . właśnie w tym momencie, gdy cała
opinia publiczna Europy zwraca się przeciwko rządom i UE.

UE uregulowała Europejską Agencję Leków, która w dwóch trzecich jest finansowana przez
firmy farmaceutyczne i podporządkowana Komisji Biznesowej. . . Komisji Gospodarczej Unii
Europejskiej.

Nie komisja zdrowia. . . ale komisja biznesu. . . była jednym z głównych sprawców tego prze-
stępstwa. . . możesz to nazwać. . . ponieważ pozwolili na wprowadzenie szczepionek na ry-
nek i obejście wszystkich badań klinicznych pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności. Są
absolutnie w 100% zaangażowani w całość. . . i można wykazać, że to robią. . . że unijny or-
gan nadzoru wydał pozwolenie na te szczepionki. A zatem będzie to miało wpływ na całą
UE.

BR: To właściwie ważny pakiet informacji dla wszystkich europejskich widzów i słuchaczy,
którzy naprawdę mogą wziąć sobie do serca, że muszą się głęboko w to zagłębić. Więc dzię-
kuję za to.

JB: Tak.

BR: To było coś, o czym nawet nie wiedziałem, że będziemy rozmawiać, i to jest fascynujące.

JB: Tak.

BR: Więc to jeszcze nie koniec. . .

JB: Nie, nie.

BR: Niezupełnie! [śmiech]

JB: Myślę, że to naprawdę kwestia mobilizacji świadomości publicznej na najbliższe mie-
siące, Bill. Myślę, że jeśli dotrzemy do czerwca bez poważnej katastrofy. . . we wrześniu, my-
ślę, że świadomość była tak gwałtowna, że nie ma możliwości, aby cokolwiek zrobili.

BR: Tak. . . jeśli uda nam się przetrwać w tym roku, chyba wyjdziemy z lasu.

JB: Oczywiście! Po prostu czuję, że będzie nam o wiele łatwiej. Już jesteśmy. . . wyjdziemy
z lasu.

BR: Wiele osób, które tego słuchają, również będzie coraz bardziej świadoma, że muszą coś
zrobić sami. Są tu również z jakiegoś powodu. Muszą zmobilizować się w odpowiedni dla
nich sposób.

JB: Oczywiście.

BR: To dla nich jest moja wiadomość.

JB: Tak, tak.

BR: Wspaniała robota, którą wykonujesz. Dziękuję raz jeszcze za wszystko, co tutaj zrobiłaś,
aby podnieść świadomość społeczną i upewnić się, że te rzeczy więcej się nie zdarzą.

To dlatego wszyscy tu jesteśmy, wiesz? Dlatego wszyscy tu jesteśmy. . . aby to zrobić.
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