שלושים ואחד סיבות שבגללן אני לא לוקח את החיסון קורונה
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 2בפברואר2021 ,

 .1זה לא חיסון .חיסון מעצם הגדרתו מספק חסינות למחלה .זה לא מספק חסינות לשום דבר.
בתרחיש הטוב ביותר ,זה רק מקטין את הסיכוי לחלות במקרה חמור של נגיף אם חוטפים אותו .מכאן
שמדובר בטיפול רפואי ולא בחיסון .אני לא מעוניין בטיפול רפואי למחלה שאין לי.

 .2חברות התרופות ,הפוליטיקאים ,הממסד הרפואי והתקשורת חברו כוחות להתייחס לדבר באופן
אוניברסלי כאל חיסון כאשר הוא אינו כזה ,מתוך כוונה לתמרן אנשים להרגיש בטוחים יותר לגבי
טיפול רפואי זה .מכיוון שהם מתעתעים ,אני לא סומך עליהם ולא רוצה שום קשר לטיפול הרפואי
שלהם.

 .3היתרונות המשוערים של טיפול רפואי זה הם מינימליים ובכל מקרה לא יימשכו זמן רב .הממסד
מכיר בכך ,וכבר מדבר על זריקות נוספות ועל מספר הולך וגדל של "חיסונים" חדשים שיידרשו באופן
קבוע .אני מסרב להפוך את עצמי לחולה כרוני שמקבל זריקות של תרופות חדשות על בסיס קבוע,
פשוט כדי להפחית את הסיכוי שלי לחלות במקרה חמור של נגיף שזריקות אלה אפילו אינן מונעות.

 .4אני יכול להפחית את הסיכויים שלי לחלות במקרה חמור של נגיף הקורונה על ידי חיזוק טבעי של
המערכת החיסונית שלי .במקרה שאדבק בנגיף ,ישנם ויטמינים ותרופות מבוססות שהביאו לתוצאות
נפלאות בטיפול במחלה ,ללא הסיכונים והבלתי-ידועים של טיפול רפואי זה.

 .5בממסד מתעקשים כי טיפול רפואי זה בטוח .הם לא יכולים לדעת זאת ,משום שההשפעות ארוכות
הטווח אינן ידועות בכלל ,ולא יהיו ידועות במשך שנים רבות .הם עשויים לשער שזה בטוח ,אבל זה
מזלזל מבחינתם לטעון טענה כזו שאי אפשר לאמתה .מכיוון שהם מתעתעים ,אני לא סומך עליהם,
ואני לא רוצה לקחת שום חלק בטיפול שלהם.

 .6לחברות התרופות יש אפס אחריות אם משהו משתבש ,ולא ניתן לתבוע אותן .אותו דבר נכון לגבי
הפוליטיקאים שדוחפים את הטיפול הזה .לא אזריק לעצמי תכשיר רפואי ניסיוני חדשני כאשר
האנשים שמאחוריו אינם מוכנים לקבל אחריות או עונש אם משהו משתבש .לא אסכן את בריאותי
ואת חיי כאשר הם מסרבים לסכן דבר.

 .7ראש ממשלת ישראל הודה בגלוי כי העם הישראלי הינו המעבדה העולמית לטיפול ניסיוני זה .אני
לא מעוניין להיות עכבר מעבדות או לתרום את גופי למדע.

 .8ישראל הסכימה לשתף נתונים רפואיים של אזרחיה עם חברת תרופות זרה כחלק מהותי
בהסכמתה לקבל טיפול זה .מעולם לא הסכמתי לשתף את המידע הרפואי האישי שלי עם גורם כזה,
ואף לא התבקשתי .לא אתרום למפעל הזה.

 .9המנהלים וחברי הדירקטוריון בפייזר רשומים כאנשים שלא נקטו בטיפול זה בעצמם ,למרות כל
הרעש וההבטחות .הם טוענים שזה לא הוגן "לעקוף אחרים בתור" .זהו תירוץ עלוב ומגוחך ,ונדרשת
כמות חוצפה שלא תאמן אפילו לומר דבר כזה" .תור" כזה הוא פרי דמיונם; אם הם ישמרו לעצמם
כמה זריקות אף אחד לא יבכה .בנוסף ,מיליארדרים עם מטוסים פרטיים ואיים פרטיים אינם ידועים
כממתינים בתור עד שמאות מיליוני איכרים בכל רחבי העולם יילכו ראשונה דבר שמיליארדרים אלה
רוצים לעצמם.

 .10התקשורת הממוסדת קיבלה את התירוץ המגוחך הזה ללא שאלה או חשש .יתר על כן ,הם
משבחים את בכירי פייזר על ההקרבה העצמית שלהם כביכול בכך שלא נקטו טיפול ניסיוני משלהם
עד שננסה אותו אנחנו ראשונה .מכיוון שהם רואים בנו ככבשים טיפשים ,אני לא סומך עליהם ולא
רוצה את הטיפול החדש שלהם .הם מוזמנים לקבל את מקומי בתור .אני אלך לעמוד אחרון ,תודה.

 .11שלוש עובדות שיש לקחת בחשבון:

א .ביל גייטס מציג את החיסונים הללו כחיוניים להישרדות הגזע האנושי.

ב .ביל גייטס מאמין שבעולם יש יותר מדי אנשים וצריך "לאכלס" אותם.

ג .ביל גייטס ,אולי האיש העשיר ביותר בעולם ,גם לא לקח זריקה .אין מה למהר ,חביבי.

על כן ,לא תודה .אני אוותר על כל הטיפולים הרפואיים שהוא רוצה שאקח.

 .12הממסד היה בדעה אחת נחרצת בשבח הטיפול הזה .הפוליטיקאים והתקשורת קוראים לאנשים
לקחת את זה כחובה מוסרית ואזרחית כאחד .יתרונות הטיפול מוגזמים מאוד ,התקשורת מתעלמת
ומסתירה את הסיכונים ,הידועים ואת החששות הרפואיות .מכיוון שהם מתעתעים ומניפולטיביים ,אני
לא יהמר על רווחתי האישית כדי לרצותם.

 .13יש קמפיין תעמולה אינטנסיבי במיוחד לשכנע אנשים לנקוט בטיפול זה .פוליטיקאים וסלבריטאים
עושים תמונות סלפי של עצמן תוך שמזריקים להם )אולי במקרים מסוימים מעמידים פנים שזה
באמת חיסון( ,התקשורת מתייחסת לזה כדבר הכי מגניב ,חכם ,משמח ומהנה ביותר לעשות כיום.

זהו אולי קמפיין השיווק הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית .זה בכלל לא ראוי לעשות עבור טיפול
רפואי ,שלא לדבר על משהו חדש לגמרי ,וזה גורם לי להירתע.
 .14ההמונים הולכים שולל ,מפרסמים תמונות של עצמם מוזרקים בתרופה ,ומלבים את להבת הלחץ
החברתי ההמוני לעשות את אותו הדבר .יש בזה משהו מאוד מדאיג וחולני ,ואני לא רוצה שום חלק
בזה .מעולם לא לקחתי סמים רק בגלל ש"כולם עושים את זה "וזה מגניב .אני בהחלט לא מתכוון
להתחיל עכשיו.

 .15מי שמעורר דאגה או חשש מהטיפול הרפואי הזה מציקים לו ,משמיצים אותו ,לועגים לו ,מצנזרים
אותו ,מדיחים אותו ,מאיימים עליו ולאחרונה גם אולי מפטרים אותו מהעבודה .זה כולל אנשי מקצוע
בתחום הרפואי שיש להם דאגות מדעיות מבוססות לגבי התרופה ומטפלים שהיו עדים לאנשים
שבעקבות הטיפול סובלים מתגובות איומות ומוות זמן קצר לאחר הזריקה .כאשר הממסד מגנה
אנשים טובים המסכנים הכל פשוט כדי להעלות חשש בנוגע לטיפול רפואי חדשני  -אפילו אם הם לא
מתנגדים לו באופן מוחלט  -אני סומך על האנשים האמיצים האלה יותר מהממסד בהרבה .אני לא
יכול לחשוב על מקרה דומה אחד בהיסטוריה ,כאשר אמת ומוסר התבררו כנמצאים דווקא בצד של
הממסד.

 .16זהו הניסוי הרפואי הגדול ביותר בתולדות הגזע האנושי.

 .17בכוונה לא מציגים לנו את זה כניסוי הרפואי הגדול ביותר בתולדות המין האנושי ,והעובדה
שמדובר בכלל בניסוי רפואי מוסתרת מאוד.

 .18אם הם היו כנים עם ההמון ,מעטים מאוד היו מסכימים להשתתף בניסוי כזה .מניפולציה של
ההמונים להשתתפות בניסוי רפואי בתואנות שווא מפרה את יסודות האתיקה הרפואית והחוק
הדמוקרטי .לא אתן לאנשים לא מוסריים המתנהלים כך להזריק לי כלום.

 .19הממסד הרפואי אינו מודיע לאנשים על כל זה .הם הפכו לסוכני שיווק לתרופה ניסיונית,
המשרתים חברות ענק ופוליטיקאים שעשו איתם עסקאות .זהו אינטרס ישיר עם המנדט שלהם לדאוג
אך ורק לרווחתם של האנשים שבשליטתם .מכיוון שהממסד הרפואי הושחת ,והפך להיות לא יותר
מכלי ארגוני ופוליטי ,אני לא סומך על תרופת הניסוי שהם כל כך רוצים להזריק לי.

 .20לוחצים עלינו בדרכים שונות ומשונות 'לחסן אותנו' ,מה שמפר את האתיקה הרפואית ויסודות
החברה הדמוקרטית .הדרך הטובה ביותר לגרום לי לא לעשות משהו היא ללחוץ עלי לעשות את זה.

 .21הממשלה סיווגה את הפרוטוקול שלה הקשור לנגיף וטיפולים בו כמסווג ואסור לפרסום
התקשורת לשלושים שנה קדימה .זהו פרט מידע שיש לציבור זכות לדעת עליו ,ועל הממשלה מוטלת
האחריות לשתף אותו עמנו .מה יש להם להסתיר? האם הם באמת מצפים ממני להאמין שהכל כשר
למהדרין ,ושהם קודם כל דואגים לבריאות שלי? הפעם האחרונה שהם עשו דבר כזה היה עם פרשת

ילדי תימן .אם אינכם מכירים את הסיפור את זה ,חפשו ברשת .עכשיו הם מושכים את אותו שטיק
רקוב .הם לא הטעו אותי בפעם הראשונה ,והם בהחלט לא יטעו אותי הפעם.

 .22הממשלה יכולה לשתף את המידע הרפואי האישי שלנו עם תאגידים זרים ,אבל הם אינם מוכנים
לשתף אותנו בפרוטוקול שלהם בנושא? אני בחוץ.

 .23הממסד גייס רופאים ,רבנים ,כלי תקשורת והמונים בכדי להטריד אנשים שלא רוצים שיזריקו
להם תרופה חדשה .קוראים לנו בשמות גנאי מהגרועים ביותר .אומרים לנו שאנחנו מאמינים
בקונספירציות מטורפות ,שאנחנו נגד המדע ,שאנחנו אנוכיים ,שאנחנו רוצחים ,שלא אכפת לנו
מהקשישים ,וזו אשמתנו שהממשלה ממשיכה להטיל מגבלות דרקוניות על הציבור .הכל בגלל
שאנחנו לא רוצים להזריק לעצמנו טיפול ניסיוני ,בלי לשאול שאלות .אפילו אומרים לנו שיש לנו חובה
דתית לעשות זאת ,ושאנחנו חוטאים .הם אומרים שאם אנחנו לא מסכימים להזריק ,ניאלץ להישאר
בבתינו לנצח ולוותר על חיינו הציבוריים.

זה מחריד ,מגעיל ,סטייה מוחלטת מהשכל הישר ,המוסר והתורה .זה גורם לי להירתע מאוד ,ורק
מחזק עוד יותר את חוסר האמון שלי באנשים האלה ואת ההתנגדות שלי לקחת את התרופה
הניסויית שלהם .איך הם מעזים?

 .24ידוע לי על אנשים רבים שקיבלו את הזריקה ,אך איש מהם לא למד את המדע לעומק ,שקל
היטב את היתרונות הפוטנציאליים מול הסיכונים ,השווה אפשרות זו לחלופות אחרות ,קיבל תמונה
שלימה ,והחליט שטיפול רפואי זה הוא האופציה הטובה ביותר עבורם .נהפוך הוא ,הם הוזרקו בגלל
ההייפ ,התעמולה ,הלחץ ,הפחד ,האמון העיוור במה ש"רוב המומחים "האמינו לכאורה )בהנחה
שכולם למדו הכל לעומק והיו אובייקטיביים לחלוטין ,וזה מפוקפק ביותר( ,בחרו באמון עיוור במה
שרבנים בעלי השפעה מסוימת דחקו בהם לעשות )זאת לעיל( ,או מתוך פחד היסטרי שהחלופה
היחידה לזריקה הזו היא לחלות באופן קשה מהנגיף .כשאני רואה היסטריה המונית והתנהגות
דמויית כת סביב טיפול רפואי ,אני נמלא חשד וסלידה ונמנע מלהשתתף.
 .25לחברות התרופות ,היסטוריה ארוכה ומפוארת של גרימת טבח המוני באמצעות 'תרופות פלא'
שהן הטילו על אוכלוסיות תמימות ,גם לאחר שכבר נודע להם על בעיות חמורות .במקום ללחוץ על
כפתור ההשהיה ולעצור את שיווק התרופות הללו עד שניתן יהיה לחקור את הנושא כראוי ,חברות
התרופות עשו כל שביכולתן לדכא את תפוצת המידע 'האלטרנטיבי' ולהמשיך לדחוף את המוצרים
שלהן .כאשר חברות ואנשים הפגינו בעבר חוסר אכפתיות כה משוואת לחיי אדם ,לא אאמין להם
כאשר הם צצים עם תרופת פלא חדשה .זה לא המירוץ הראשון שלנו.

 .26ואכן ,סיפורי האימה כבר מציצים ברשת במהירות עצומה ,אך הפוליטיקאים לא כל כך מודאגים,
הממסד הרפואי מסווג אותם כלא קשורים לתרופה או זניחים ,התקשורת מתעלמת ,חברות התרופות
טסות קדימה במלוא המהירות .ומי שמניף דגל אדום ממשיך לחטוף הצקות ,צנזורה ועונשים .ברור
כשמש שחיי ורווחתי אינם הדאגה העיקרית שלהם .אני לא אהיה עכברוש הניסויים הבא שלהם .אני
לא אסתכן בלהיות ה"צירוף המקרים הבא".

 .27אף על פי שאנשים רבים מתו זמן קצר לאחר שהזריקו להם  -כולל צעירים בריאים לחלוטין -
איננו רשאים לרמוז שהזריקה קשורה לכך .איכשהו זה אנטי מדעי ויגרום ליותר אנשים למות .אני
מאמין כי הכחשת כל קשר אפשרי ,התעללות באנשים שחוששים כי ייתכן שיש קשר ,והפגנת חוסר
עניין ולו בכדי לבדוק אם יש קשר זה הדבר שהוא אנטי-מדעי ויכול לגרום למותם של רבים נוספים.
אותם אנשים מאמינים שגם אני מחויב להזריק את התרופה .לא תודה.

 .28אני נרתע מהפולחן הדתי ,הפולחני ,סביב מוצר תרופתי ,ולא ,לא אשתתף בטקס.

 .29בקופת החולים שלי ממשיכים ללחוץ עליי להזריק ,אך עם זאת הם לא נתנו לי שום מידע על
טיפול זה או על חלופות אפשריות .כל מה שאני יודע למדתי מאחרים ,מחוץ לממסד .הסכמה תמימה
הפכה להסכמה מדעת .אני מסרב.

 .30אני רואה את כל השקרים ,השחיתות ,התעמולה ,המניפולציה ,הצנזורה ,הבריונות ,הפרת
האתיקה הרפואית ,היעדר שלמות בתהליך המדעי ,דיכוי תגובות שליליות לא נוחות ,ביטול דאגות
לגיטימיות ,היסטריה ,התנהגות כמו פולחן ,בורות ,סגירות -מחשבה ,פחד ,עריצות רפואית ופוליטית,
הסתרת פרוטוקולים ,חוסר דאגה אמיתית לחיי אדם ,חוסר כבוד לזכויות אדם ולחירויות בסיסיות,
סטיית התורה והשכל הישר ,דמוניזציה של אנשים טובים ,הניסוי הרפואי הגדול ביותר של כל הזמנים
מנוהל על ידי אנשים חמדנים ,חסרי אמון ,חסרי אלוהים ,חסרי אחריות כלפי שנדרש ממנו לסכן הכל
 ...אני רואה את כל זה והחלטתי היא שהם לקבל את המקום שלי בתור .אני אשים את האמון שלי
באלוהים .אשתמש בשכל שהוא בירך אותי בו ואסמוך על האינסטינקטים הטבעיים שלי .מה שמוביל
לסיבה הסופית שמסכמת מדוע לא אתחסן.

 .31העניין כולו מסריח!

