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Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ , ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ,  ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 
SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus)

-2003 παραγωγὴ Sars-CoV-1 
(βλ. ἀριθμ. πρώτης πατέντας)

-2011 παραγωγὴ Sars-CoV-2
(βλ. ἀριθμ. δεύτερης 
πατέντας)

-2015 παραγωγὴ Covid-19 μὲ
εἰσαγωγὴ στὸ γονιδίωμα τοῦ
Sars-CoV2 τεσσάρων 
ἀλληλουχιῶν RNA τοῦ ἰοῦ
τοῦ AIDS.
Ἀπελευθερώθηκε στὴν Wuhan 
χωρὶς ἐπίγνωση τῶν Κινέζων…
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Στὴν περίληψη τῶν πατεντῶν κατασκευῆς τῶν τεχνητῶν κοροναϊῶν Sars-CoV1
(2003) καὶ Sars-CoV2 (2011)  φαίνεται ἡ ἀπόδειξη τῆς σκοπιμότητας 
κατοχυρώσεως τῆς μελλοντικῆς κατασκευῆς τῶν ΤΕΣΤ  καὶ τῶν ΕΜΒΟΛΙΩΝ



Στὴν περίληψη τῆς πατέντας κατασκευῆς τοῦ τεχνητοῦ κοροναϊοῦ
Sars-CoV1 φαίνεται ἡ ἀπόδειξη τῆς σκοπιμότητας κατοχυρώσεως τῆς
μελλοντικῆς κατασκευῆς τῶν ΤΕΣΤ καὶ τῶν ΕΜΒΟΛΙΩΝ



Στὴν περίληψη τῆς πατέντας κατασκευῆς τοῦ τεχνητοῦ κοροναϊοῦ
Sars-CoV2 φαίνεται ἡ ἀπόδειξη τῆς σκοπιμότητας κατοχυρώσεως τῆς
κατασκευῆς τῶν ΤΕΣΤ καὶ τῶν ΕΜΒΟΛΙΩΝ (ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἴδιο)



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  JENNER

Ἀπὸ τὸν Κοροναϊὸ Covid-19 πᾶμε
στὸ Ἐμβόλιο ChAdOx1 nCoV-19
μὲ γονίδιο-μεταφορέα Χιμπατζῆ
(Sanofi)   ΚΑΙ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ
Νανοσωματιδίων ἀνιχνεύσεως
μέσα στὸ ὑγρὸ τοῦ φιαλιδίου 
(βλ. ἀριθμὸ πατέντας τῆς
Microsoft τοῦ Bill Gates).
Τὰ Νανοσωματίδια θὰ
χρησιμεύσουν στὴν ἀνίχνευση
(ἐνεργοποίηση) τῶν σωματικῶν
δεδομένων κάθε ἀνθρώπου
κατὰ τὴν μελλοντικὴ ἐφαρμογὴ
τοῦ νέου  Ψηφιακοῦ
Νομισματικοῦ Συστήματος 
(μέσῳ 5G καὶ δορυφόρων)



Χρησιμότητα  τῶν Νανοσωματιδίων :  Ὁ  ἐμβολιαζόμενος καθίσταται  
ἀνιχνεύσιμος ὡς πομπὸς καὶ δέκτης  στὸ μελλοντικὸ Κρυπτονομισματικὸ
Σύστημα (…μετὰ τὴν μέσῳ Lockdown κατάρρευση τῶν Οἰκονομιῶν τῶν Κρατῶν)



ΚΥΡΙΑ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΕΜΒΟΛΙΟΥ Sanofi-AstraZeneca:   ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ  
(COVID-19)  +  ΙΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  (ChAdOx1 ἀδενοϊός) (…ἡ Pfizer βάζει 
λιπίδια μεταφορᾶς) +  ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  +  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ



+ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ :  4 ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ  ΙΟΥ  AIDS + DNA 
ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ  ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ  +  τὰ 157  θραύσματα  DNA στὸ RNA τοῦ
τεχνητοῦ Ἰοῦ Sars-CoV2 (+ τὰ ἀπαραίτητα Νανοσωματίδια τοῦ ὑγροῦ)





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
-- Γιὰ τὸν πλήρη ἔλεγχο καὶ ὑποδούλωση τοῦ παγκόσμιου 
πληθυσμοῦ (μέσῳ χειραγωγήσεως καὶ ἀποδυναμώσεως) οἱ
ἡγέτες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων βρῆκαν τὸ κατάλληλο 
«ὅπλο»: τὸ ΕΜΒΟΛΙΟ !... 
Γιὰ νὰ φθάσουν σ’ αὐτὴν τὴν ἐπιτυχία, ἔχουν κάνει ποικίλους 
πειραματισμοὺς στὴν γενετικὴ σύσταση τοῦ γονιδιώματος τοῦ
φυσικοῦ κοροναϊοῦ Sars-CoV, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὶς ὀξεῖες
ἀναπνευστικὲς ἐπιδημίες τῆς Ἀσίας.
-- Ὁ Covid-19 εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν Sars-CoV2 (ἐνῷ αὐτὸ
μᾶς τὸ ἀποκρύπτουν)!   Ἡ τελικὴ κατασκευὴ εἶναι ἀποτέλεσμα
τριῶν σταδίων, ποὺ περιγράφονται σὲ ἀντίστοιχες
δημοσιευμένες πατέντες τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ. 



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  (συνέχεια)
-- Στὸ γονίδιό του ὁ Covid-19 φέρει, ἐκτὸς τῶν ἄλλων
συμφορῶν , 4 θραύσματα RNA ἀπὸ ἰὸ HIV (τὸν ἰὸ τοῦ AIDS), 
ὥστε κάθε  ἐμβολιαζόμενος (…σταδιακά)  νὰ παθαίνει 
ἀνοσοανεπάρκεια!   Ἐπίσης φέρει καὶ θραύσματα DNA τοῦ
παρασίτου τῆς Ἑλονοσίας (malaria)!
-- Πρέπει ὅλοι νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ φυσικὸς κοροναϊὸς
Sars-CoV δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα, ἐνῷ ὁ 
τεχνητὸς Covid-19 προκάλεσε μιὰ ἔκρηξη ψεύτικης πανδημίας 
καὶ συνακόλουθου φόβου, μὲ στόχο νὰ ἀποδεχθοῦμε τὸν
ἐμβολιασμό μας (…τρομοκρατία μὲ ἀναξιόπιστα τέστ + ἀπαγόρευση φαρμάκων)
-- Ἔχουν προστεθεῖ Νανοσωματίδια ἀνιχνεύσεως μέσα στὰ
φιαλίδια παρασκευῆς τοῦ τελικοῦ Ἐμβολίου (ChAdOx1 nCoV19).



ΠΟΙΟΣ  Ο  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΟΥΣ   (συνέχεια μεταφράσεως)
-- Μὲ τὸν Ἐμβολιασμὸ οἱ πλασιὲ τοῦ Covid-19 
ἐπιτυγχάνουν:

1) Ἔλεγχο τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ κατόπιν 
ἀναπτύξεως τῆς τεχνολογίας  5G μέσῳ τῶν
Νανοσωματιδίων, ποὺ θὰ ἐπιτρέπουν τὴν Ταυτοποίηση 
καὶ τὸν διαρκῆ Ἔλεγχο τῶν ἐμβολιασθέντων.

2) Ἀπομείωση τοῦ παγκόσμιου  πληθυσμοῦ (…διὰ τῶν
ἐπακολουθούντων ἀθρόων θανάτων  λόγῳ σταδιακῆς
ἀνοσοανεπάρκειας μετὰ τὸν ἐμβολιασμό)



Ἐδῶ κατονομάζεται  καὶ ὁ  ἐφευρέτης τοῦ ἰοῦ Covid-19



Ἡ  πρώτη  του  ἐφεύρεση ἀναλυτικά (περιεχόμενο + ἀρ. πατέντας)





Ἡ  δεύτερη  ἐφεύρεση μὲ ἴδιο περιεχόμενο + ἀρ. πατέντας
(βλέπουμε τὰ 157  πρόσθετα  DNA  μέσα  στὸν φυσικὸ ἰό)



Ἡ  τρίτη  ἐφεύρεση (μὲ κρυφὸ περιεχόμενο ποὺ ἀνιχνεύθηκε κατόπιν 
ἐρεύνης ἀνεξάρτητων – καὶ τίμιων – εἰδικῶν ἐπιστημόνων)



Στὴν τρίτη  ἐφεύρεση συνέβαλε ἀποφασιστικὰ ὁ  εἰδικὸς στὸν ἰὸ τοῦ AIDS
τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ  (συμμετεῖχε ἐξ ἀρχῆς στὴν ὁμάδα τοῦ Fred. Tangy)





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
-- Ὁ Sars-CoV-2 , μὲ ἀριθμὸ πατέντας US 8.343.718 B2, εἶναι τεχνητὸς
κοροναϊὸς RNA μέσα στὸ γονιδίωμα τοῦ ὁποίου ἔχουν εἰσαχθεῖ
ποικίλα θραύσματα (ἀλληλουχίες) DNA
(ἀλλὰ δὲν ἔχουν προστεθεῖ ἀλληλουχίες RNA).
-- Προσφάτως ὁ Καθηγητὴς Luk Montagnier μαζὶ μὲ μιὰ ὁμάδα Ἰνδῶν
ἐπιστημόνων ἀνέλυσαν καὶ ἀποκάλυψαν τὸ πλῆρες γονιδίωμα
τοῦ Covid-19 . 
Βρῆκαν λοιπόν:   Θραύσματα (ἀλληλουχίες RNA) τοῦ ἰοῦ HIV  καὶ
θραύσματα (ἀλληλουχίες DNA) τοῦ παρασίτου τῆς Ἑλονοσίας!...
Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ δημοσιεύτηκαν καὶ ἐπιβεβαιώθηκαν ἀπὸ τὸν
Ρῶσο Καθηγητὴ Μικροβιολογίας Peter Chumakov, καὶ ἐπίσης ἀπὸ τὸν
Ἰάπωνα νομπελίστα  Καθηγητὴ Tasuku Honjo .



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (συνέχεια)

-- Ἐφόσον δὲν ὑπῆρχε θραῦσμα (ἀλληλουχία)  RNA στὸν
Sars-CoV2  (σύμφωνα  μὲ τὴν περιγραφὴ μέσα στὴν
δημοσιευμένη  πατέντα του),  αὐτὴ ἡ  ἀνάλυση τῶν
Καθηγητῶν ἀπέδειξε ὅτι ὁ  COVID-19  εἶναι  ἀποτέλεσμα
γενετικῆς ἐπεμβάσεως πάνω  στὸν SARS-CoV2 ἀπὸ Γάλλους  
ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ !



Ἄρα μᾶς λέγουν ψευδῶς ὅτι ὁ ἰὸς τῆς ἀσθένειας Covid-19 εἶναι ὁ ἰὸς Sars-CoV2, 
καὶ πὼς πρόκειται γιὰ φυσικὸ ἰό, ποὺ ἀνακαλύφθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2019… 

…ἐνῷ ἔχει κατασκευασθεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ 2015 !



Ἐδῶ ἔχουμε ΟΜΟΛΟΓΙΑ τοῦ ἴδιου τοῦ κατασκευαστῆ τοῦ ἰοῦ
Covid-19 ,  τοῦ Dr. Fred. Tangy ,  γιὰ τὴν συνταγὴ ἑνὸς ΕΜΒΟΛΙΟΥ…



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

-- Πλήρης καὶ ἀναλυτικὴ «συνταγή» παρασκευῆς ἐμβολίων Covid-19 δόθηκε 
σὲ συνέντευξη τοῦ Δρ. Fred. Tangy, τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀνάπτυξης Ἐμβολίων
τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ (Ἀπρίλιος 2020).
-- «Ἡ γλυκοπρωτεΐνη τῶν ἀκίδων τοῦ ἰοῦ Covid-19 (ποὺ περιέχει τὶς 4 
ἀλληλουχίες τοῦ ἰοῦ HIV), ἀποσκοπεῖ νὰ προκαλέσει ἀνοσία στὸ ἐμβόλιο, 
λειτουργῶντας σὰν ἀντιγόνο (ἐρέθισμα) μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὸ γονιδίωμα
τοῦ ἀποδυναμωμένου ἰοῦ τῆς ἱλαρᾶς» .
[γιατὶ ἀνέφερε τὸν ἰὸ τῆς ἱλαρᾶς; ἐπειδὴ τὸν χρησιμοποιοῦν στὸ Παστὲρ ὡς
φορέα  μεταφορᾶς-εἰσαγωγῆς ἄλλων ἰῶν – θὰ τὸ δοῦμε ἀμέσως μετά…]
-- Ἀλλά, προφανῶς, δὲν μᾶς λέει ὅτι, τὰ νουκλεϊνικὰ ὀξέα (RNA) τῶν ἰῶν
εἰσερχόμενα στὸ γονιδίωμα τοῦ ἀποδυναμωμένου ἰοῦ τῆς ἱλαρᾶς, εἶναι αὐτὰ
τοῦ ἰοῦ HIV (AIDS). Καὶ ἐφόσον δὲν ὑπάρχουν στὸν Sars-CoV2, 
άναρρωτιόμαστε:   Ποῦ βρέθηκαν ;
(Ἡ συνέντευξη τοῦ Tangy δόθηκε λίγες μέρες πρὶν τὸν Montagnier)



Ἐδῶ βλέπουμε δημοσιευμένη ἐργασία τοῦ F.Tangy (2005) γιὰ τὸ ἐμβόλιο τοῦ ἰοῦ
τῆς ἱλαρᾶς (MV) ὡς ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ γιὰ παρασκευὴ πολυδύναμου ἐμβολίου, μὲ

εἰσαγωγὴ ἰοῦ τῆς ἀνοσοανεπάρκειας (HIV), ἤ ἑνὸς φλαβοϊοῦ ἤ ἰοῦ ἑλονοσίας…





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

-- Ἐδῶ εἶναι ἄλλη μία  ἀπόδειξη τῆς κατασκευῆς τοῦ τεχνητοῦ
ἰοῦ, τοῦ ὑπεύθυνου γιὰ τὴν ἀσθένεια Covid-19, ἀπὸ τὸ
Ἰνστιτοῦτο Παστέρ, πρὶν ἀπὸ τὸ 2015 :

Τὸν Ὀκτώβριο 2020 (;) μιὰ ὁμάδα Γερμανῶν Ἰατρῶν
ἀνακάλυψε τὴν ὕπαρξη πατέντας  γιὰ τὸ ΤΕΣΤ  Covid-19 (US 
2015 / 622.407 P), τοῦ Richard  Rothschild  (ἀρχειοθετημένη
μὲ ἡμερομηνία 13  Ὀκτ. 2015)



Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ ἄλλη ἀπόδειξη ὅτι ὁ  ἰὸς COVID-19  κατασκευάστηκε  ἤδη πρὶν
ἀπὸ τὸ 2015,  ἀφοῦ ἔχουμε τὴν πατέντα γιὰ τὸ ΤΕΣΤ αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ τὸ 2015 !



Η  ΠΑΤΕΝΤΑ  
ΤΟΥ  ΤΕΣΤ ΓΙΑ  ΤΟΝ  
ΙΟ  COVID-19
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ



Οἱ ἀριθμοὶ πατέντας  γιὰ τὸ ΤΕΣΤ τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τὸ 2015 καὶ ἐφεξῆς (2016, 
2017, 2019, 2020)  …πάντα  στὸ ὄνομα ROTHSCHILD…





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Τὸ 2017  ἀρχίζει ἡ  πώληση  τῶν ΤΕΣΤ  Covid-19

-- Τὸ Ἰνστιτοῦτο Παστέρ, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (Π.Ο.Υ.), 
ὅλα τὰ Ἐθνικὰ Ἱδρύματα Ὑγείας τῶν Δυτικῶν Κρατῶν καθὼς καὶ οἱ
Κυβερνήσεις τους, καὶ οἱ Φαρμακευτικὲς Ἑταιρεῖες, μετέχουν ὡς ἐκ
τούτου στὸν ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ τῆς Ἐπιδημίας Covid-19 πρὶν ἀπὸ τὸ 2015, 
ἀφοῦ τότε  καταχωρίστηκε ἡ πατέντα τοῦ ΤΕΣΤ γιὰ πρώτη φορά.

Τὰ ΤΕΣΤ  μαθαίνουμε  μάλιστα  ὅτι πωλήθηκαν  τὸ 2017  σὲ μεγάλο  
ἀριθμὸ Κρατῶν, μὲ κόστος  ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 10  δίς $.



Ἐδῶ οἱ Χῶρες παραγωγῆς (καὶ ἐξαγωγῆς)  τῶν ΤΕΣΤ Covid-19  τὸ 2017



ΕΔΩ  Η  ΑΓΟΡΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ  ΤΟ  2017
(…ἐπὶ Τσίπρα) 
ΤΩΝ  ΤΕΣΤ  COVID-19
(…500 ἑκατομμύρια $)
Διακρίνονται  ἀναλυτικὰ τὰ
ποσὰ καὶ οἱ προμηθεύτριες  
Χῶρες (τὰ στοιχεῖα εἶναι ἀπὸ
τὴν Παγκόσμια Τράπεζα)





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
-- Ἡ ἐκπληκτικὴ ἀνακάλυψη γιὰ τὴν ὕπαρξη πατέντας γιὰ ΤΕΣΤ Covid-
19 ἀπὸ τὸ 2015 μᾶς δεικνύει τὴν μὴ ἀνάμειξη τῆς Κίνας στὴν
προέλευση τῆς ἐπιδημίας, ὅτι τάχα ἐπρόκειτο γιὰ ἀτύχημα διαφυγῆς
τοῦ ἰοῦ ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο P4 τῆς Wohan.
-- Τὸν Φεβρουάριο 2017 ταξίδεψε στὴν Wuhan μιὰ ἀντιπροσωπεία
Γάλλων κυβερνητικῶν καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ, γιὰ νὰ
ἐγκαινιάσουν τὸ νέο ἐργαστήριο P4. Ἔδωσαν εὐρέως τότε στὴν
δημοσιότητα τὴν συνεργασία Κινέζων ἐπιστημόνων μὲ τὸ Παστέρ. 
Στὴν πράξη δὲν πραγματοποιήθηκε ποτὲ αὐτὴ ἡ συνεργασία.
-- Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἤξεραν ἀπὸ τὸν Φεβ. 2017 ὅτι ὁ ἰὸς γιὰ τὴν
ἀσθένεια Covid-19 ἦταν ἤδη κατασκευασμένος ἀπὸ τὸ Παστέρ (πρὶν
ἀπὸ τὸ 2015). Ἡ ἐπίσκεψη στὴν Wuhan εἶχε ἀκριβῶς ἕναν σκοπό:
Να κατηγορηθεῖ ψευδῶς ἡ Κίνα γιὰ τὸν ἰὸ καὶ τὴν ψεύτικη πανδημία…





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ

--Στὴν πατέντα τῆς Microsoft (Bill Gates) (US WO2020 / 060606 A1) τὰ
Νανοσωματίδια περιγράφονται ὡς αἰσθητῆρες , ποὺ πρέπει νὰ
εἰσαχθοῦν στὸ Σῶμα τοῦ ἐμβολιασθέντος προσώπου, ὥστε νὰ
δύνανται νὰ τὸν ἀνιχνεύουν!
--Εἰσάγονται πρῶτα μέσα στὸ Φιαλίδιο τοῦ ἐμβολίου, καὶ κατόπιν 
εἰσέρχονται στὸ Σῶμα μαζὶ μὲ τὸ Ἐμβόλιο διὰ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.
--Ἅπαξ καὶ γίνει ἡ εἰσαγωγή, δὲν μπορεῖς πλέον νὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ
αὐτά, ἐνῷ ἀντιθέτως ἕνα ψηφιακὸ Μικροτσὶπ μπορεῖς νὰ τὸ βγάλεις…
--Τὰ φορητὰ Τηλέφωνα συνδέονται κατόπιν στὸ Ἴντερνετ μὲ 5G καὶ
Δορυφόρους.
--Οἱ ἐμβολιασθέντες θὰ ἔχουν χάσει  τότε  ἀνεπιστρεπτὶ κάθε 
προσωπικὴ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !...  (εἶναι τὸ «τσιπάρισμα»  χωρὶς τὸ τσιπάκι
ποὺ περιμέναμε  καὶ φοβόμασταν)





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  (…ἡ  βιασύνη τοῦ Ἐμβολιασμοῦ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ: 15  ΕΤΗ ἐλάχιστον
-- Περίοδος Ταυτοποιήσεως τοῦ Ἰοῦ : 1 ἔτος
-- Ἀνάπτυξη Ἐμβολίου : 8 ἔτη
-- Προκλινικὲς δοκιμὲς ἐπὶ ζώων : 1 ἔτος
-- Μελέτες ἐπὶ ἀνθρώπων : 

Φάση  Ι :  1 ἔτος
Φάση  ΙΙ :  1-2 ἔτη
Φάση  ΙΙΙ : 2 ἔτη

Ἀπαγορεύεται ἀνάπτυξη νέας  Φάσης πρὶν ἐξαχθοῦν τὰ
ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν προηγούμενη  Φάση.





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ  SANOFI - ASTRAZENECA  ChAdOx1 nCoV-19
-- Βάσει τῶν πληροφοριῶν μας ἀπὸ τὸν Π.Ο.Υ καὶ τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα
Ὑγείας (τῆς Ἀμερικῆς) , ἀναπτύσσονται συνολικὰ 160  ἐμβόλια γιὰ τὸν
COVΙD-19.  Ἀλλὰ μελετῶντας τὶς Φάσεις Ι, ΙΙ, καὶ ΙΙΙ τῶν κλινικῶν
δοκιμῶν, τῶν ὁποίων τὰ Πρωτόκολλα ἐμφανίζονται στὸ Ε.Ι.Υ. , 
διαπιστώνουμε ὅτι τὸ μόνο Ἐμβόλιο ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ καὶ
κατασκευαστεῖ ἤδη (Αὔγουστος 2020) εἶναι τὸ ChAdOx1 nCoV-19 , ἐνῷ
ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἁπλῶς «λαγοί». 
(…ἀλλὰ τελικὰ πρόλαβε  καὶ ἡ  Pfizer καὶ ἡ Moderna μὲ mRNA).
-- Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ παρασκευάζεται  μὲ συνεργασία  τοῦ
Ἰνστιτούτου Pasteur (Sanofi) μετὰ τοῦ Ἰνστιτούτου Jenner
(AstraZeneca)!





ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ  SANOFI – ASTRAZENECA  (συνέχεια…)

-- Ἔχει παρασκευαστεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο 2018 , διότι 
τότε ἀρχειοθετήθηκε ἡ πατέντα  τῆς Microsoft γιὰ τὰ
Νανοσωματίδια !
-- Ἀκολουθεῖ εἰκόνα ὅπου ἡ AstraZeneca παρουσιάζει (πρὶν
ἀπὸ τὸ 2020) τὸν τρόπο παρασκευῆς του σὲ σχεδιάγραμμα.
-- Μένουμε ἐμβρόντητοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἐμβόλιο αὐτό, 
ποὺ ὑποτίθεται προκύπτει ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ εἰσαγωγῆς τοῦ
γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars-Cov2 στὴν πλατφόρμα μεταφορᾶς
τοῦ ἰοῦ ChAdOx1 (ἀδενοϊὸς Χιμπαντζῆ)  ὀνομάζεται
ChAdOx1 nCoV-19 , ἀντὶ νὰ ὀνομάζεται ChAdOx1 Sars-CoV2 !...



Τὸ σχεδιάγραμμα τῆς εἰκόνας εἶναι σκοπίμως παραπλανητικό, ἐπειδὴ τὸ Ἰνστιτοῦτο
Παστὲρ θέλει νὰ ἀποκρύψει τὴν εἰσαγωγὴ ἰοῦ AIDS μέσα στὸν ἰὸ Sars-CoV2, πρᾶγμα τὸ
ὁποῖο ἔχει ἐπιτευχθεῖ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 2011 καὶ 2015.
Ἀληθῶς, ἡ εἰσαγωγὴ 4 θραυσμάτων RNA τοῦ HIV στὸ γονιδίωμα τοῦ Sars-CoV2 ὁδηγεῖ
στὴν κατασκευὴ τοῦ κοροναϊοῦ Sars nCoV-19, ὅπου ὁ ἀριθμὸς 19 δεικνύει ἀκριβῶς τὸ
ἔτος ἐκκινήσεως τῆς ψευτο-πανδημίας !





ΠΟΙΑ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΤΟΥ  ΙΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ  
ΜΕ  ΦΑΡΜΑΚΑ ;  ΚΑΙ  ΓΙΑΤΙ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΑΝ ;



ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  COVID-19 ΜΕ 
ΥΔΡΟΞΥΧΛΩΡΟΚΙΝΗ ΚΑΙ  ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ

(ἤ  μὲ Ἀντιβιωτικὰ π.χ.  Τετρακυκλίνη)



Ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιατὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας ΑΠΗΓΟΡΕΥΣΕ
τὴν συνταγογράφηση Ὑδροξυχλωροκίνης

-- Διότι  γνωρίζοντας  τὴν ὕπαρξη τοῦ παρασίτου  τῆς Ἑλονοσίας
μέσα  στὸν ἰὸ Covid-19, ἡ  ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας μὲ τὸ

φάρμακο  αὐτὸ θὰ σταματοῦσε τὴν νόσο  καταστρέφοντας  τὸν ἰό !



ΤΕΛΙΚΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΕΥΛΟΓΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
• Ὑπῆρξε Σχεδιασμὸς καὶ Μεθόδευση  τῆς «ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ»  COVID-19 ;  ΝΑΙ

• Εἶναι  ὑπαρκτὸς ὁ  ἰός ;  ΝΑΙ

• Ἔχει ταυτοποιηθεῖ ὁ  ἰός ; ΝΑΙ

• Εἶναι  τεχνητὸς ὁ  ἰός ; ΝΑΙ

• Ἀπὸ πότε  ὑπάρχει ὁ  ἰός ; Ἀπὸ τὸ 2015

• Εἶναι  ἐπικίνδυνος ὁ  ἰός ;  ΝΑΙ , διότι περιέχει dna Ἑλονοσίας , καὶ προκαλεῖ
ἀνοσοανεπάρκεια σὰν AIDS (ΟΧΙ ὁ κοροναϊὸς Sars-CoV2 αὐτὸς καθ’ αὑτός)!

• Ὑπάρχει θεραπεία  τῆς νόσου  Covid-19  μὲ Φάρμακα ; NAI

• Πότε  κατασκευάστηκαν  τὰ διαγνωστικὰ ΤΕΣΤ  Covid-19 ;      Ἀπὸ τὸ 2017

• Τὶ περιέχουν τὰ Ἐμβόλια γιὰ τὸν Covid-19 ;  Τὸν Covid-19 + Νανοσωματίδια

• Ποιὸς ὁ ἀληθινός (κρυφός) σκοπὸς τοῦ ἐμβολιασμοῦ ; Μείωση  τοῦ
παγκόσμιου  πληθυσμοῦ + πλήρης   Ἔλεγχος τῶν ἐπιζησάντων


