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A felettébb fura "sertés" influenzavírusról, mely valójában soha egyetlen sertés szervezetét
sem támadta meg
, majd a cikk másik felében.
Elöször fókuszáljunk egy vélhetö elözményre, melyröl az igazság máig totális elhallgatás alatt
áll. 2009. február 24-én felettébb érdekes ausztriai hírt hoz le a Bloomberg hírügynökség...

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=aTo3LbhcA75I

Baxter Sent Bird Flu Virus to European Labs by Error (Update2)

´

Baxter International Inc. in Austria unintentionally contaminated samples with the bird flu virus
that were used in laboratories in three neighboring countries, raising concern about the potential
spread of the deadly disease. The contamination was discovered when ferrets at a laboratory in
the Czech Republic died after being inoculated with vaccine made from the samples early this
month

A Baxter nevü gyógyszeripari óriás madárinfluenza vírussal szennyezett oltóanyag-mintákat
küldött szét a bécsi telephelyéröl három Ausztriával szomszédos európai országba tesztelésre,
aggodalmakat váltva ki, hogy esetleg továbbterjeszthette volna a halálos madárinfluenzát (a
megfertözött emberek 60 százaléka ebbe korábban Ázsiában belehalt). A problémát

1/8

2009 a mesterségesen elöidézni próbált járványok éve volt
2010. november 30. kedd, 15:29

Csehországban fedezték fel a tesztelölaboratóriumban, aholis a Baxter (közönséges) influenza
elleni oltóanyagával beoltott állatkák megdöglöttek.

The virus material was supposed to contain a seasonal flu virus and was contaminated after
“human error,” said Christopher Bona, a spokesman for Baxter, in a telephone interview.

A Baxter szóvivöje szerint az oltóanyagnak csak a szokásos, gyengített influenzavírust kellett
volna tartalmaznia, ehelyett viszont "éles" madárinfluenzavírust kevertek bele "emberi hibából".

Ugye hogy milyen fantasztikusan hangzik? Hogy sokkilónyi, biológiai fegyvernek minösülö
gyilkos madárinfluenzavírus hogy kerülhetett bele a Baxter oltóanyagába, amikor ezen vírus
manipulálására a legszigorúbb, biológiai fegyverekre vonatkozó elöírások vonatkoznak?
Egyáltalán mit keresett sok kilónyi, biológiai fegyvernek minösülö éles madárinfluenzavírus a
Baxternél?!

Érdekes volt a Baxter kommunikációs stratégiája is. Mint ahogy a cseh Mladá Fronta Dnes c.
újság írja:
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http://zpravy.idnes.cz/unik-viru-je-obchodni-tajemstvi-odmita-firma-komentovat-unik-smrtelne-v
akciny-19i-/domaci.asp?c=A090217_224441_domaci_anv

Je to obchodní tajemství, odmítá firma komentovat únik smrtelné vakcíny

"Byla to procesní chyba, která se odehrála v naší pobočce, nemohu vám však sdělit
podrobnosti. Odhalil bych naše obchodní tajemství.

Elöször "üzleti titokra" hivatkozva utasították el annak alapos részletezését, miként kerülhetett
gyilkos madárinfluenza embereknek szánt oltóanyagba.

http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka-fmn-/domaci.asp?c=A09
0303_214331_domaci_abr

"Už to nikdy neuděláme"
Společnost Baxter však vyvrací, že by šlo o testování chřipkové vakcíny pro lidi. "Naše firma
poslala do české společnosti Biotest na výzkum čistý virus běžné chřipky a záměnou se stalo,

3/8

2009 a mesterségesen elöidézni próbált járványok éve volt
2010. november 30. kedd, 15:29

že poslala virus ptačí chřipky. Šlo o záměnu testovacího materiálu," říká zástupce rakouské
pobočky společnosti Baxter Richard Tischler.

Podle něj bylo riziko, že se ptačí chřipka dostane z laboratoří ven, velmi nízké. "Postup, který
byl použit k výrobě výzkumného materiálu, se už nikdy opakovat nebude," podotýká Tischler.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka-fmn-/domaci.asp?
c=A090303_214331_domaci_abr

"Už to nikdy neuděláme"
Společnost Baxter však vyvrací, že by šlo o testování chřipkové vakcíny pro lidi. "Naše firma
poslala do české společnosti Biotest na výzkum čistý virus běžné chřipky a záměnou se stalo,
že poslala virus ptačí chřipky. Šlo o záměnu testovacího materiálu," říká zástupce rakouské
pobočky společnosti Baxter Richard Tischler.

Podle něj bylo riziko, že se ptačí chřipka dostane z laboratoří ven, velmi nízké. "Postup, který
byl použit k výrobě výzkumného materiálu, se už nikdy opakovat nebude," podotýká Tischler.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka-fmn-/domaci.asp?
c=A090303_214331_domaci_abr

"Už to nikdy neuděláme"
Společnost Baxter však vyvrací, že by šlo o testování chřipkové vakcíny pro lidi. "Naše firma
poslala do české společnosti Biotest na výzkum čistý virus běžné chřipky a záměnou se stalo,
že poslala virus ptačí chřipky. Šlo o záměnu testovacího materiálu," říká zástupce rakouské
pobočky společnosti Baxter Richard Tischler.

Podle něj bylo riziko, že se ptačí chřipka dostane z laboratoří ven, velmi nízké. "Postup, který
byl použit k výrobě výzkumného materiálu, se už nikdy opakovat nebude," podotýká Tischler.

4/8

2009 a mesterségesen elöidézni próbált járványok éve volt
2010. november 30. kedd, 15:29

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rakouska-ptaci-chripka-sla-do-ceska-i-nemecka-fmn-/domaci.asp?
c=A090303_214331_domaci_abr

"Už to nikdy neuděláme"

Společnost Baxter však vyvrací, že by šlo o testování chřipkové vakcíny pro lidi. "Naše firma
poslala do české společnosti Biotest na výzkum čistý virus běžné chřipky a záměnou se stalo,
že poslala virus ptačí chřipky. Šlo o záměnu testovacího materiálu," říká zástupce rakouské
pobočky společnosti Baxter Richard Tischler.

Késöbb pedig a Baxter elkezdte "nagyon hihetöen" letagadni, hogy embereknek szánt fertözött
oltóanyagot küldtek szét tesztelésre, hanem hogy állítólag "kutatói influenzaminták" lettek csak
felcserélve. Erre valószínüleg azért volt szükség, mert a szakújságírók között kezdett
világossá válni, hogy az ún. "Biosafety 3"-as biztonsági szint
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_level#Biosafety_level_3
)
mellett, mely a Baxternél is alkalmazva van veszélyes baktériumokra/vírusokra,
gyakorlati lehetetlenség, hogy vegyifegyvernek minösülö vírus keveredjen oltóanyagba.

Az egyedüli magyarázat a keveredésre a szándékosság! Ennek ellenére senki ellen nem
emeltek vádat Ausztriában, söt, épp ellenkezöleg, az ügy el lett tussolva.
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A szomorú valóság valószínüleg az, hogy valakik madárinfluenzapánikot v. járványt igyekeztek
elöidézni Európában. Az ügy hírnevet szerzett az alternatív médiákban egy bizonyos Jane
Bürgermeister
nevü oknyomozó újságírónak, aki sokat foglalkozott az üggyel, nagy zajt csapott körülötte, majd
feljelentette a Baxtert, de az ügy nem lett komolyan kivizsgálva. Bürgermeister blogot is ír, bár
mára már nem foglalkozik annyit az üggyel:
http://birdflu666.wordpress.com

További információként a Baxterról esetleg még annyit, hogy tulajdonosát British Petroleumnak,
a BP tulajdonosát pedig Rothschild családnak hívják..

Figyelemreméltó az is, hogy alig két hónappal ezen ausztriai eset után tört ki Mexikóban a
sertésinfluenza, melyröl idöközben közismertté vált, hogy valójában nem fertözi meg a
sertéseket
, így tehát azt se tudni, hogyan
keletkezett ez a járvány, vagy hogy egyáltalán hogyan került a vírus Mexikóba, vagy hogy
esetleg miképpen állíthatták mesterségesen elö

2009 januárjában a következö hírt közli a Washington Times újság:

http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/19/al-qaeda-bungles-arms-experiment/
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An al Qaeda affiliate in Algeria closed a base earlier this month after an experiment with
unconventional weapons
went awry, a senior U.S. intelligence official said Monday. The official, who spoke on the
condition he not be named because of the sensitive nature of the issue, said he could not
confirm press reports that the accident killed at least 40 al Qaeda operatives, but he said the
mishap led the militant group to shut down a base in the mountains of Tizi Ouzou province in
eastern Algeria.

Egy titkos, nem konvencionális fegyverekkel kísérletezö "Al-Kaida" bázis lett lezárva a
cikk szerint valahol Algériában a sivatagban. Az újság amerikai hírszerzési forrása bár nem
tudta megerösíteni azon lapértesüléseket, hogy az Al-Kaida 40 embere halt meg
bubópestisben
(!) a bázison, azt viszont igen, hogy a bázis le lett zárva.

Tudjuk, hogy az "Al-Kaidát" valójában a nyugati titkosszolgálatok, ezen belül is föleg a Mosszad
legmegveszekedettebb frakciói müködtetik, így különösen aggasztó, hogy ezek az emberek
biológiai fegyverekkel is kísérletezhetnek mindenféle törvényi korlátozások nélkül, eldugva
valahol a sivatagban Észak-Afrikában. A Washington Times cikke szerint több ilyen titkos
"Al-Kaida" bázis is található Algériában.

Bizonyos meg nem erösített hírszerzési információk szerint egy ilyen biológiai
fegyverekkel kísérletezö "Al-Kaida" támaszponton lett összekotyvasztva a
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sertésinfluenza vírusa is valahol Algériában, majd libanoni "Al-Kaida" ügynökök jutatták el
Mexikóba Paraguay, Brazília és Argentína hármashatár övezetén keresztül, aholis a
legnagyobb arab közösség él Dél-Amerikában.

Így vagy úgy, hogy a sertésinfluenza körül valami nagyon fura volt, arra könnyü volt rájönni már
akkor, amikor a WHO David Rockefeller által kézivezérelt igazgatója, Margaret Chan, hatos
fokozatú pandémiás vészhelyzetet hirdetett a világban akkor, amikor már teljesen világos volt a
statisztikák alapján, hogy a sertésinfluenzában valójában a fertözöttek kevesebb mint 0.1
százaléka hal meg.... a mosszados fiúk az algériai laborban, úgy tünik, a vírus rekombinálását
elkúrták??
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