Pracujeme i s vašimi hezkými náměty v rámci
samostatného zpravodajství zde na facebooku:
Námět s výrokem Billa Gatese nám e-mailem zaslal: Čenda Jistý
Děkujeme !

Bill Gates, nebo nebyl Gates?

Když nejvýznamnější soukromý světový propagátor očkování, Bill Gates, vystoupil na veřejném fóru TED Talks (2010)
s prezentací na téma energie a klima, nestačila se část publika divit. Bill Gates totiž doslova prohlásil: „Dnes je na světě
6.8 miliardy lidí, což se zvedne na zhruba 9 miliard. Když se nám bude dařit vyvíjet nové vakcíny, zlepšovat
lékařskou nebo reprodukční péči, mohli bychom to číslo snížit tak o 10 až 15 procent.“
Bill Gates přiznal, že vakcíny a celosvětové očkovací programy jsou určeny k masové depopulaci. Depopulace a ochrana
zdraví – to nejde příliš k sobě. Obhájci očkování ihned přispěchali s vysvětlením. Zlepšení zdraví dětí a snížení dětské
úmrtnosti přinesou nižší porodnost. Všichni křováci a také bushmani si údajně uvědomí, se už nepotřebují tolik množit,
protože jim kvůli očkování více děti přežije do dospělosti. Lepší zdraví jejich dětí údajně přivede k omezení sexuálních
aktivit dospělce v celé Africe, Asii a Jižní Americe. Důsledkem bude právě nižší porodnost, a proto nenásilná depopulace.
Redakce KOČKODANu však oslovila jiné odborníky, kteří mají na věc odlišný názor.
Dr. Humphry Britt tvrdí, že i kdyby byla pravda, že nižší úmrtnost dětí povede k omezení sexu a porodnosti v zemích
třetího světa, je to v principu jen přírodní kompenzační mechanismus. Má zajistit rodinám právě potřebný počet dětí. Ne
více a ne méně. Proč by kompenzace měla přivést rodiny až k depopulaci, to se s logikou přírody už nepotkává. Něco
jiného je samozřejmě zvýšení životní úrovně, která porodnost opravdu snižuje. Záchrana života však nikomu v Africe a
v Asii životní úroveň nezvýší. Dr. Humphry Britt však nevylučuje, že Bill Gates přeprogramoval přírodě procesor.
Také polská kapacita profesor Jacek Maczek má jiný názor. Podle něj plošné očkovací programy skutečně zapříčiní
depopulaci, ale tragickou cestou. Problém, se podle něj skrývá v ekonomice. Maczek spočítal, že pokud se humanitární
pomoc od dárců „spotřebuje“ na provádění očkování, především se nedostanou tyto prostředky na rozvoj zemědělské a
hospodářské soběstačnosti zemí třetího světa. Tyto humanitární peníze si rozeberou na své platy pracovníci humanitárních
organizací, lobbisté, politici a samozřejmě také výrobci a distributoři vakcín a s nimi hromada lokálních šmejdů. Populace
tak dostane jen miliardu píchanců. Nevypadne z toho ani jeden chleba a ani jeden kohoutek s čistou vodou. Bude pouze
vyšší hlad, protože bude vyšší počet pro hlad očkováním „zachráněných“ hladových krků. Maczek nám také prozradil, že
ne náhodou je ředitelem pro způsob využití humanitární pomoci v Nadaci Billa a Melindy Gatesových česká pornostar Robert Rosenberg. Jeho úkolem je veškerou humanitární pomoc pro země třetího světa pokud možno nějak proje..t.
Zcela jiný názor zastává i docent Alfonz Výmrla z Akademie věd ČR. K depopulaci plošnými očkovacími programy
v zemích třetího světa i podle něj dojde. Je však pravdou, že očkování přeci jen - alespoň dočasně - chrání očkované proti
určitým nemocem. Činí tak ovšem za cenu trvalého narušení jejich imunitního systému. Ten pak s odstupem času selhává
a je příčinou narůstající nemocnosti a mortality na úplně jiná onemocnění, proti kterým se neočkuje. Podle Výmrly dnes
nikdo nesmí studovat, jak zavádění plošných očkovacích programů zvýšilo nemocnost a mortalitu na jiná (neočkovatelná)
závažná onemocnění právě v zemích třetího světa. Je to mj. dále důvod k tomu, proč další část humanitární pomoci
směrovat a investovat do nákupu a dovozu léčiv a nikoliv do vnitřní ekonomiky, sanitace a rozvoje infrastruktury. Výmrla
v roce 2015 údajně podal grantový projekt, ve kterém chtěl tyto souvislosti studovat. Byl však donucen 68 stran své
projektové žádosti před komisí Ministerstva zdravotnictví ČR potupně sníst. „Nechali mne to jenom dvakrát zapít.“, plakal
před námi Výmrla. Na naši otázku, KDO je vlastně onen největší očkovací zabiják a depopulátor na světě, nám ale bázlivý
vědec Výmrla neodpověděl. Respektive, sdělil nám, ať si tuto otázku položíme anglicky. Redakce KOČKODANu bohužel
nepochopila, jak může být stejná otázka položená v jiném jazyce odpovědí na otázku samotnou.
Na názor jsme se zeptali také známého kreslíře, humoristy a zpěváka - Honzy Vyčítala. Ten nám sdělil, že celý systém
humanitární pomoci dělá hlavně organizační předvoj pro infiltraci a následné strategické ovládnutí zemí třetího světa a
jejich surovinového bohatství. Na populaci v těchto zemích přitom nikomu až tolik nesejde. Je to jen uměle vytvořený
problém k zamaskování de facto vojenských a nepřátelských cílů. Naši otázku, kdo by něco takového zemím Afriky a Asie
chtěl provádět, nám ale Honza Vyčítal nevyčítal. Jen nám zazpíval tu svou: „S tanky a děly, na džípech bílý hvězdy měli…“
Shrnuto slovy Tomáše Garrigua Masaryka: „Řekni mi, co očkuješ, a já ti povím, co jsi nečetl...”

Naleznete nás na facebooku ve veřejné
skupině: KOČKODAN: Redakce + Archiv
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