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Generálny prokurátor Izraela Izrael Izrael minister zdravotníctva

Vec: Porušenie Norimberského kódexu izraelskou vládou a ďalšími stranami

V mene Združenia „Ľudia pravdy“ (ďalej len „Združenie“) sa toto oznámenie zasiela izraelskej vláde
vrátane členov Knessetu, ministrov, vysokých volených úradníkov, starostov a ďalších vládnych
úradníkov. „Asociácia“ je skupina občanov Izraela a ďalších osôb, vrátane právnikov, lekárov,
verejných aktivistov a širokej verejnosti, ktorí sa rozhodli uplatniť svoje demokratické právo
nedostávať experimentálne lekárske ošetrenie známe ako vakcína Corona / Covid19. Členovia
združenia „Združenie“ tvrdia, že na nich izraelská vláda, členovia Knessetu, ministri, vyšší volení
úradníci, starostovia a ľudia konajúci pod vedením izraelskej vlády sú pod silným a nezákonným
tlakom. (Ďalej súhrnne a nezávisle ďalej len „vláda“)

Fakty, na základe ktorých „združenie“ tvrdí, že kroky „vlády“ porušujú Norimberský kódex

(1 Vakcína Corona je inovatívna liečebná liečba, ktorá v Spojených štátoch získala len nedávno
Núdzové schválenie FDA, čo nie je konečné schválenie. Bolo uvedených 22 (22) vedľajších účinkov
vakcíny. Je nepochybné, že vakcína Corona vakcína nebola z dlhodobého hľadiska študovaná ani
klinicky testovaná
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Účinky vakcíny pri akomkoľvek vedeckom teste (pokus a výskum). Preto nie sú stále známe
dlhodobé účinky liečby a jej bezpečnosť pre príjemcov.

(2 Je dôležité si uvedomiť, že ľudské vakcíny sa nikdy nepodávali na celom svete pomocou tejto
lekárskej technológie (vloženie syntetickej M-RNA); všetky predchádzajúce vakcíny fungovali úplne
inak so zavedením zabitého alebo oslabeného vírusu / vírusu a prirodzenou stimuláciou imunitný
systém proti tomu.

(3 „Norimberský kódex“ – je kódex lekárskej etiky vydávaný na základe zákonov, podľa ktorých boli
nacistickí zločinci trestne stíhaní za príšerné lekárske experimenty uskutočnené počas druhej svetovej
vojny počas Norimberského procesu. Norimberský kódex neskôr vytvoril základ pre uzákonenie
Helsinskej deklarácie.

„Združenie“ má v úmysle predložiť dôkazy a dokázať, že členovia „vlády“ kolektívne alebo nezávisle
v štáte Izrael porušili Norimberský kódex trestným, do očí bijúcim a extrémnym spôsobom
opakovane počas časového obdobia, okrem iného aj obmedzené na roky 2021 a 2020.

A. Požiadavka informovaného súhlasu s účasťou na lekárskom skúšaní – Prvá zásada
Norimberského kódexu vyžaduje dobrovoľný a informovaný súhlas osoby s liečením a účasťou na
klinickom skúšaní. Osoba má právo na slobodnú voľbu bez zásahu do činov, ktoré vedú
k použitiu sily, podvodu, podvodu, vyhrážania sa, obťažovania alebo iného obmedzovania alebo
nátlaku.

Keď však minister zdravotníctva a predseda vlády Izraela predstavili vakcínu v Izraeli, aktívne sa
zasadzovali za to, aby si túto vakcínu vzali osoby v Izraeli, a zaočkovali obyvateľov Izraela, „vláda“

očkované osoby nikdy neinformovala, že sa skutočne zúčastňovali na lekárskom experimente a /
alebo že sa vyžadoval ich informovaný súhlas v súlade s Norimberským kódexom. Izraelský predseda
vlády podpísal dohodu so spoločnosťou Pfizer, táto dohoda nie je úplne verejne známa kvôli redakcii
(zatemňovaniu) mnohých jej obsahov. Obsah, ktorý nie je redigovaný, uvádza, že predseda vlády
súhlasil s uskutočnením lekárskeho experimentu na občanoch a / alebo obyvateľoch štátu Izrael.
V skutočnosti je to šokujúco podstata dohody. Je to v skutočnosti lekársky genetický experiment
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Ľudí, ku ktorému došlo bez informovaného súhlasu, čo predstavuje závažné a očividné porušenie
Norimberského zákonníka.

B. Požiadavka na uchovanie osobných lekárskych informácií v súkromí: Izraelský predseda vlády
podpísal zmluvu [dohoda so spoločnosťou Pfizer (výrobca vakcíny Covid19), ktorá zaväzuje
„vládu“ k prenosu osobných a lekárskych záznamov izraelských občanov a obyvateľov
spoločnosti Pfizer a pre izraelských občanov a obyvateľov, aby boli účastníkmi drog
v experimentálnom pokuse. Na oplátku dal Izrael prednosť pred ostatnými krajinami, aby dostali
obrovské množstvo vakcín. Izrael rýchlo prijal, dostal som milióny dávok vakcíny a prioritu pred
ostatnými krajinami.

Predseda vlády „Vláda“ súhlasil s tým, aby osobné a lekárske informácie, ktoré „vláda“ mala, boli
odovzdané spoločnosti Pfizer bez akýchkoľvek požiadaviek opísaných vo verejne známych /
neredigovaných častiach dohody medzi Izraelom a Pfizer, ktoré vedomosti alebo predchádzajúci
súhlas akejkoľvek osoby, ktorá je alebo bola predmetom lekárskych alebo súkromných údajov
poskytnutých spoločnosti Pfizer.

Upozorňujeme, že do súčasnosti je k dispozícii úplný a úplný obsah a podmienky

Dohoda medzi vládou “a spoločnosťou Pfizer, ktorú podpísal predseda vlády Netanjahu, nie je známa
z dôvodu redigovania alebo prečerpania mnohých zmluvných podmienok dokumentu obsiahnutých
v jej obsahu.„ Vláda “má a naďalej odmieta verejne odhaliť alebo zverejniť celú neredigovanú
zmluvu Pfizer / lsrael napriek mnohým požiadavkám verejnosti, aby tak urobili.

C. Požiadavka Norimberského kódexu na informovaný súhlas testovaných osôb zahŕňa aj
odporúčanie alternatívnych liečebných postupov – informovaný súhlas s lekárskym ošetrením na
základe Norimberského kódexu vyžaduje, aby bol pacient informovaný a boli mu ponúknuté
alternatívy liečby. Každá alternatíva liečby musí obsahovať: podrobnosti popisujúce lekársky

proces; podrobnosti popisujúce výhody, nevýhody, výhody a riziká každej liečby, aby pacient
mohol urobiť informované a osobné rozhodnutie.

Je potrebné, aby sa pacient rozhodol o svojej liečbe bez vyvíjania akéhokoľvek tlaku a akéhokoľvek
typu. . . .rozhodnutie musí byť urobené slobodne a nie pod akýmkoľvek nátlakom alebo nátlakom
vyvíjaným na pacienta. V rozpore s touto požiadavkou Norimberského kódexu však „vláda“
nepredložila
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Širokej verejnosti uznané alternatívy na prevenciu a / alebo zmiernenie závažnosti koronovej
choroby, napriek tomu sa tieto alternatívne terapie ukázali ako účinné a s malými a nie
nebezpečnými vedľajšími účinkami. V dôsledku toho „vláda“ vytvorila atmosféru strachu a nátlaku,
ktorá tlačí verejnosť, aby prijala vakcínu Corona a stala sa testovanou osobou. Norimberský kódex
bol opäť porušený dokumentom

„Vláda.“

D. Norimberský kódex vyžaduje, aby sa lekársky experiment uskutočňoval spôsobom, ktorý zabráni
utrpeniu alebo fyzickému zraneniu. Je známe, že liečba spôsobila smrť mnohých osôb a zranenia
(vrátane zdravotného postihnutia a paralýzy) po podaní vakcíny. Napriek tomu „vláda“
nenariadila žiadne vyšetrovanie veci. Je zaujímavé poznamenať, že ministerstvo zdravotníctva
otvorene pripustilo, že 41% policajných, vojenských, školských a zdravotníckych pracovníkov,
ktorí vakcínu dostali, trpelo závažnými a / alebo život ohrozujúcimi vedľajšími účinkami. Je tiež
zarážajúce poznamenať, že neexistujú úplné a verejné oficiálne správy o počte úmrtí alebo
zranení osôb, ktoré podali experimentálnu vakcínu v štáte Izrael.

E. Norimberský kódex nariaďuje, aby sa experiment nemal uskutočňovať, ak existuje dôvodná
domnienka, že dôjde k skutočnej smrti alebo zraneniu. Porušenie tejto zásady nájdete v položke
„D“ vyššie. My verejnosť počúvame iba ústne, na sociálnych sieťach (od priateľov, susedov alebo
príbuzných), a nie v bežných médiách z oficiálnych vládnych zdrojov. Namiesto toho nám
„vláda“ naďalej hovorí, prosí za nás a hanbí nás, aby sme dostali experimentálnu vakcínu Corona.

Norimberský kódex vyžaduje, aby osoba zodpovedná za lekársky experiment tento proces zastavila
v ktorejkoľvek fáze, ak existuje dôvodný dôvod domnievať sa, že pokračovanie lekárskeho
experimentu povedie k zraneniu, invalidite alebo smrti účastníka experimentu. Už sa preukázalo, že
veľa príjemcov očkovacích látok zomrelo na liečbu alebo bolo zranených, postihnutých
a paralyzovaných, izraelská vláda však naďalej ukladá a propaguje a vedie kampaň za tento
nebezpečný experiment pre izraelských občanov.

„Asociácia“ uvádza nasledujúce kroky „vlády“, ktoré podľa nás porušujú Norimberský kódex (ako
bude pripojené ďalej v dodatkoch):
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Vyvíjanie ekonomického tlaku:

.1 Združenie výrobcov, podporené právnym názorom, hrozí vylúčením každého, kto nebude
očkovaný.

.2 Minister zdravotníctva Yuli Edelstein sa usiluje prijať zákon, ktorý zabráni neočkovaným osobám
vstúpiť na pracovisko.

.3Hrozba odmietnutia podpory v nezamestnanosti.

Vyvíjanie sociálneho tlaku:

.1Hrozba zabránenia vstupu na miesta zábavy, voľného času a prijímania služieb od komunity.

.2 Požiadanie celebrít, mienkotvorných osôb (vplyvných osôb), ako aj volených funkcionárov, ktorí sa
zasadzujú o verejný tlak na prijatie experimentálnej vakcíny a sú na ňu nátlakom. Použitie týchto
verejných činiteľov a členov „vlády“ na propagáciu a agresívne a urážlivé vyhrážanie trestami
a sankciami pre osoby, ktoré nebudú súhlasiť s lekárskym experimentom. Príklady takýchto osôb sú
MK Ayelet Shaked, MK Smotritz, minister zdravotníctva Yuli Edelstein, MK Bennett, Avri Gilad,
moderátor ranného programu, spevák Yehoram Gaon, Judy Nir Mozes a ďalší. (

.3Používanie vozidiel s reproduktormi na cestovanie po izraelských mestách a obciach, vyzývajúce
obyvateľov, aby očkovali.

.4 Občania a obyvatelia, ktorí prijímajú opakované agresívne hovory a správy zo zdravotných fondov
a dokonca si dohodnú stretnutia pre poistencov, bez akéhokoľvek povolenia alebo žiadosti
o vymenovanie vakcíny.

.5Finančné stimuly pre príjemcov experimentov s vakcínami, zakázané pre odmietateľov vakcín:

a.

Získanie noci v hoteli, pracovného voľna a ďalších dní, ktoré majitelia rôznych spoločností
ponúkajú svojim zamestnancom.

.2Zľavy v rôznych súkromných a verejných podnikoch, ako aj karta finančných výhod propagovaná
vládou.

Kroky „vlády“ sú v rozpore s izraelským zákonom navyše v Norimbergu

Zákonníka

Predseda vlády Izraela už viackrát vyhlásil, že občania Izraela sa zúčastňujú na vyššie uvedenom
lekárskom experimente v prospech všetkých občanov
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Svetove, zo sveta. Zdá sa, že občania sveta sa s experimentálnym núdzovým použitím lekárskej
starostlivosti neponáhľajú a ich oči sú uprené na izraelský experiment.

Dohoda medzi Izraelom a Pfizerom, výrazne „redigovaná / začiernená“ „vládou“, vyvoláva ďalšie
podozrenia a otázky týkajúce sa správania sa „vlády“, bez ohľadu na to, či existujú ďalšie porušenia
Norimbergu, ako aj ďalšie porušenia.

Týmto sa zdôrazňuje, že opatrenia, ktoré občania v súčasnosti používajú, vrátane návrhov právnych
predpisov proti tým, ktorí neboli očkovaní, sú v rozpore nielen s Norimberským kódexom
a autonómiou jednotlivca, ale aj s existujúcimi právnymi predpismi v krajine, vrátane základného
zákona o ľudskej dôstojnosti a slobode „Zákon o rovnakých pracovných príležitostiach, zákaz
diskriminácie vo výrobkoch,

Služby a prístup k zábave a verejným miestam a ďalšie izraelské zákony.

Preto vo svetle vyššie uvedeného požadujeme nasledovné „Vláda:

.1 Okamžite zastavte lekársky experiment s vakcínami Corona a zastavte podávanie vakcín populácii
izraelských občanov a obyvateľov.

.2 Príkaz „Vláda“ zastaviť akékoľvek legislatívne alebo správne konanie, ktoré porušuje požiadavku
dobrovoľného a informovaného súhlasu osoby / príjemcu

Liečba vakcínou Corona, okrem iného vrátane:

a) Vydanie alebo uznanie zelenej značky alebo pasu;

b) Prenos akýchkoľvek a všetkých súkromných lekárskych údajov, okrem iného vrátane stavu
očkovania alebo anamnézy, miestnym orgánom alebo iným verejným alebo súkromným
podnikom alebo organizáciám alebo ich agentom;

c) Upustiť od prijímania alebo schvaľovania akýchkoľvek budúcich právnych predpisov, krokov
alebo nariadení, ktoré porušujú norimberské zákony a / alebo izraelské zákony; zabrániť svojim
vládnym orgánom akýmkoľvek verejným / obchodným / zamestnaneckým subjektom, ktoré
porušujú izraelské zákony týkajúce sa diskriminácie v zamestnaní a rovnakého prístupu
k verejným a súkromným službám a / alebo výhodám na základe štatútu vakcíny Corona.

Poradenstvo
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„Asociácia“ informuje „vládu“, že kópia tohto dokumentu sa zašle mediálnym kanálom po celom
svete na podporu a uznanie globálneho významu univerzálneho významu Norimberského kódexu.
Národy sveta musia byť upozornené, že izraelská „vláda“ úmyselne a zreteľne porušila ľudské práva
izraelského ľudu.

1. Januára 2021 Európsky parlament nariadil svojim členom, aby všetky európske úrady nevyvíjali
na ľudí, aby si vzali vakcínu Corona, žiadny nátlak ani nabádanie. „Asociácia“ sa preto domnieva,
že Izrael sa musí riadiť pokynmi EÚ, pretože je legálne, morálne správne a vyžaduje sa podľa
norimberského kódexu a demokratického izraelského práva.

