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Bill Gates, Tedros Adhanom, Anthony Fauci ja Mark Zuckerberg voidaan 

tuomita kuolemaan Intiassa, jos suuri rikosjuttu heitä vastaan onnistuu, 

heidän vastuustaan pandemiaan. 

 

Intian Asianajajaliitto kirjoitti Intian pääministerille Shri Narendra Modille ja 

sisäasiainministerille Shri Amit Shahille, kehottaen heitä ottamaan huomioon kanteen DHLTH / e / 

2021/09973, joka on päivätty 1.heinäkuuta 2021, ja jonka ihmisoikeusneuvoston (HRSC ) 

pääsihteeri MA Shaikh jätti, Maailman terveysjärjestön (WHO) päätieteilijää Soumya 

Swaminathania ja muita vastaan. 

Kanteessa vaaditaan välittömiä toimia syytettyjä vastaan ja asianmukaisten ohjeiden antamista 

oikeusviranomaisille tapauksen tutkimiseksi ja välittömiin toimiin ryhtymiseksi. Tämä johtuu 

kahdesta muodollisesta ilmoituksesta, jotka Intian Asianajajaliitto (Iba) lähetti WHO: lle (Tri 
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Soumya Swaminathania ja Tedros Ghebreyesusta vastaan) ja joista eivät ole toistaiseksi saaneet 

vastausta. 

132-sivuinen kanne kehottaa ministereitä pohtimaan pikaisesti tilannetta ja erityisesti 

”vakavuutta”tai” äärimmäistä vakavuutta”. Nyt esitetään kysymyksiä, jotka koskevat paitsi Intian 

kansalaisia, myös koko ihmiskunnan turvallisuutta, selviytymistä ja hyvinvointia. 

”Tämä ilmoitettu ja odotettu kanne ottaa tarkasteluun ne tekijät, joilla epidemian hallintaan 

vastataan, sekä eri lääketieteellisten yhdistysten (FLCCC, AFLDS, IHU) julkaisut varhaisen hoidon 

puolesta, jotka ovat vaihtoehto massarokotuksille”, sanoo Pierre Kory. 

Tätä tukee palaute monien intialaisten lääkäreiden kokemuksista osavaltioissa, jotka ovat panneet 

täytäntöön terveysministeriön ohjeet ivermektiinistä ja hydroksiklorokiinista. Tässä valtavassa 

maassa pystyimme seuraamaan massarokotusten sekä kansalaisten varhaisen ja ennaltaehkäisevän 

hoidon vaikutusta epidemian hallitsemiseksi paremmin. 

Intialaiset kärsivät samoista sensuurin, ”narratiivin” ja tieteellisen tiedon tukahduttamisen 

vaikutuksista kuin muissa maissa. El pináculo (”Minareetti”, ”Torni” tms) on alueellinen 

terveysvirasto (dghs), joka lakkautti varhaiset hoidot, kun se ei ollut koskaan ennen ilmaissut 

mielipidettään tästä asiasta, osoittaen tiettyjen viranomaisten todennäköisesti vastaanottaneen 

ulkopuolisia vaikutuksia. 

Terveysministeriö on suosituksissaan säilyttänyt varhaisen hoidon ja on ainoa toimivaltainen. 

Toisin kuin Ranskassa, terveysviranomaiset (ministeriö) ovat kahdesti puolustaneet kantaansa 

varhaisen hoidon puolesta kyseenalaistaen WHO: n näkemykset asianajajaseurueiden edessä, joiden 

rahoittajia ei ole tunnistettu. 

Kanteen soveltamisala ja vaatimukset on esitetty selkeästi: 

1) Välitön päätös parlamentaarisen komission 72. raportin täytäntöönpanosta ja suositukset 

tutkimuksesta ja oikeuskäsittelystä, koskien ”philanthropist toxic” – toimiston jäseniä ja Bill & 

Melinda Gates Foundation of the Union of Vaccines (Gavi) – ja Intian lääketieteellisen tutkimuksen 

neuvoston (ICMR) asianomaisten virkamiesten osalta, jotka tuomittiin kahdeksan tytön kuolemasta 

luvattomien, laittomien ja hyväksymättömien rokotteiden käytön seurauksena; 

(Huomautus: Bill Gatesin Säätiö todettiin syylliseksi parlamentin valiokunnassa 72, joten heidät 

voidaan tuomita uudelleen ja tuomioistuimet voivat tuomita heidät todisteiden ja tutkintaraporttien 

perusteella. HRSC ja IBA ovat kehottaneet viranomaisia ryhtymään asianmukaisiin toimiin 

parlamentaarisen komitean 72. raportin havaintojen seuraamiseksi johtopäätöksiä varten.) 



2) Välitön ohje Keskusrikospoliisille (CBI) ensimmäisen raportin informaation rekisteröintiin (FIR) 

tutkimusta-ja tarkkoja toimia varten. (artiklojen nojalla 115, 109, 302, 307, 304, 419, 420, 471, 474 

, 188, 505, r / w 120 (B) ja 34 IPC ja osat Disaster Management Act, 2005 ja muut säännökset 

erityistoimista vastaan kaikkia elementtejä, vastoin kansallista etua, ihmiskuntaa, ja bioterroristeja), 

koskien ” Pharma Group”, ”Tech Group” ja ”Cyber Harceleurs”, jotka osallistuvat kansanmurhaan 

johtaviin rikoksiin koko ihmiskuntaa vastaan, aiheutuneet heidän tekemistä 

toimeksiannoista/toimistaan ja laiminlyönneistä Covid-19-pandemiaan liittyen. 

3) Määräykset, jotka tulevat välittömästi voimaan asianomaisille viranomaisille: 

1. Julkaista poliisin ilmoitukset säilöönotosta ja pidätysmääräysten antaminen syytetyistä, joiden 

osallisuudesta on alustavaa näyttöä; 

2. Panna vireille kaikkien syytettyjen vangitseminen ja heitä koskevan kanteen nostaminen ja 

heidän yritystensä; 

3. Aloittaa vangittujen vastaajien kuulustelut; 

4. Suorittaa valheenpaljastustesti, aivojen kartoitustesti, huumetesti kaikille tärkeimmille syytetyille, 

kuten tohtori Soumya Swaminathan, tohtori Randeep Guleria, Arvind Kejriwal, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Anthony Fauci, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ja muut. 

4) Välittömät direktiivit kaikille viranomaisille: 

1. Tutkitaan vakavasti amerikkalaisten etulinjan lääkäreiden (AFLDS) valkoista kirjaa Covid-19:stä 

ja kokeellisista rokotteista. 

2. Olla pakottamatta ketään rokotettavaksi ja noudattaa tiukasti korkeimman oikeuden ja eri 

korkeimpien tuomioistuinten päätöstä jokaisen kansalaisen perusoikeudesta valita hoitonsa. 

3. Yleisölle tiedottaminen rokotteen todellisista vaaroista. 

4. Tiedottaa yleisölle muista todistetuista, turvallisista ja tehokkaammista lääkkeistä. 

5. Älä kylvä pelkoa uudesta aallosta varmistamatta tieteellistä näyttöä. 

6) Asiantuntijakomitean pääministerin kanslialle toimittaman raportin mukaan asianmukainen 

direktiivi, jossa suositellaan, ettei Covid-19-tartunnasta toipuneille ja vasta-aineita kehittäneille 

henkilöille anneta rokotteita. 

7) Välittömät direktiivit suojellakseen kaikkia ilmiantajia ja heidän todistajiaan, jotka ovat jo 

paljastaneet ja tuomitsevat edelleen syndikaatin, joka koostuu toimijoista: Big PHARMA, BIG 

TECH ja BIG SCIENCE. 

8) Ohje erillisen tutkintakomitean perustamiseksi koskien äkillistä paniikki tuulta toisen 

koronaviruksen aallon aikana Intiassa, jota oli ruokittu alituisilla media raporteilla hapen puutteesta. 

Ja miksi tällainen hype katosi heti, kun Delhin poliisi aloitti tutkinnan ”työkalupakista”. 



Pääsyyte salaliitosta syytettyä vastaan 

Kanne (kappale 26) on kaikkia vastaajia vastaan, joiden on vastattava pääsyytteeseen asiakirjojen ja 

merkittävien todisteiden perusteella: 

Pääsyytetty Bill Gates ja hänen liittolaisensa Gavissa (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization) juonivat juonen luodakseen kiinteät markkinat rokotteilleen ja muille lääkkeilleen, ja 

tässä juonessa he liittyivät muihin syytettyihin. 

Muut ovat Dr. Anthony Fauci, lääketieteellinen johtaja ,Yhdysvaltain presidentin neuvonantaja, Mr. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, pääjohtaja WHO, Dr. Soumya Swaminathan, tieteellinen johtaja 

WHO, Mark Zuckerberg, toimitusjohtaja Facebook, Jack Dorsey, toimitusjohtaja Twitter, Steve 

Chen, Chad Hurley, ja Jawed Karim, YouTube (Google), Arvind Kejriwal, Chief Minister, 

Delhi ja muut nimetty liitteessä T13 tai ne, joita voitaisiin syyttää täyden tutkimuksen jälkeen. 

Kohdasta 26.3 voimme lukea, että vastaajat syyllistyivät julkiseen tekoon salaliiton mukaisesti. 

Heitä syytetään tekojen toimeksiannoista ja laiminlyönneistä joita ovat: 

1. Loi vääriä tietoja; 

2. Todelliset tiedot hävitettiin ja peitettiin epärehellisesti; 

3. Vääristeltyjä aineellisia tosiasioita; 

4. Loi kerronnan ja juonen; 

5. Toteuttaa ”harkittuja” käytäntöjä YouTubessa, Twitterissä, Facebook, jne.; tukahduttaa 

totuus ja estää todellisen tiedon levittäminen; 

6. Tukahduttaa alkuperäistä ja tieteellistä tietoa alustoilla, kuten YouTube, Twitter ja muut 

perusteella ”vääriä käytäntöjä ja termejä”, jotka ovat vastoin tiedettä; 

7. Kulkaisi vääriä ja sponsoroituja ”faktantarkistuksia”, jotka olivat ristiriidassa totuuden 

kanssa ja siten sekoittivat yleisön mielet; sen tarkoituksena oli lannistaa ihmisiä, tiedemiehiä 

ja lääkäreitä, joilla on tieteellistä tietoa; 

8. Onnistui ”sitouttamaan” monien maiden valtion terveysviranomaiset laatimaan politiikkaa ja 

sääntöjä niiden myöhempien tavoitteiden mukaisesti; 

9. Johtaa ihmisten kuolemaan varmistamalla, että he eivät saa tai saa helposti saatavilla olevia, 

turvallisia ja edullisia lääkkeitä, kuten ivermektiiniä, hydroksiklorokiinia, D3-vitamiinia 

jne.ja Ayurvedisiä ja naturopaattisia hoitoja; 

10. Se loi pelkoa ihmisten mielissä, että rokote voitaisiin esittää ainoana vaihtoehtona hoitaa ja 

siten pelastaa ihmisiä; näin helpotetaan tietä kohti emergency use authorisation (USA) 

hyväksymättömän rokotteen; 

11. Poistettu tiedot rokotteen vaarallisista vaikutuksista sekä monien sen vaikutuksia peittävien 

”ad hoc” – lääkkeiden käytöstä; 



12. Harhaanjohtavat, salatut tai karsitut tiedot rokotteen tehottomuudesta ja monien ihmisten ja 

monien lääkäreiden kuolemasta. Tämä on saanut ihmiset eksymään ”olkimiehen” 

harhaanjohtavuuden takia; 

13. Ei raportoi rokotteiden aiheuttamista kuolemista, jonka avulla sääntöjen luominen heille 

sopivaan aikaan; 

14. Yritti retoriikan avulla toimia todellista tiedettä vastaan, toisin sanoen, valetiedettä käytettiin 

”olkimiehen” harhaanjohtavuuksien, älyllisen epärehellisyyden ja näennäistieteellisien 

salaliittoteorioiden kautta; 

15. Lisäksi salaliiton päämies ja Rokoteliiton johtaja Bill Gates on aiemmin tuomittu laittomista 

ja luvattomista rokotuskokeista sekä kahdeksan tytön kuoleman aiheuttamisesta. Intian 

Rajya Sabhan parlamentaarinen komissio suositteli jo 72. raportissaan 28.08.2013 

oikeustoimia Bill & Melinda Gatesin säätiön hallituksen jäseniä, ICMR: n virkamiehiä ja 

muita henkilöitä vastaan syyttäen useita virkamiehiä näistä hirvittävistä rikoksista 

ihmisyyttä vastaan; 

16. Kaikki syytetyt olivat ja ovat tietoisia siitä, että he aiheuttavat tehtäviensä ja 

laiminlyöntiensä kautta miljoonien viattomien ihmisten kuoleman. He valitsivat kuitenkin 

rahan inhimillisten arvojen sijaan. He ovat ihmiskunnan rikollisia. He ovat syyllistyneet 

kansanmurhaan. He tekivät kylmäverisesti joukkomurhia; 

17. He veivät tavallisen ihmisen elannon ja muuttivat köyhien elämän helvetiksi. Salaliittojensa 

vuoksi monet ihmiset, jotka selvisivät hengissä ottamalla myrkyllisiä lääkkeitään, kärsivät 

nyt vakavista sivuvaikutuksista, jotka ovat tehneet heidän elämästään kurjaa. 

18. He eivät ansaitse myötätuntoa eivätkä hemmottelua. Muuten se on epäoikeudenmukaista 

kaikkia uhreja ja vääryyttä koko ihmiskuntaa kohtaan. 

Vähimmäisrangaistus tässä tapauksessa on: 

A. Kuolemanrangaistus 

sekä 

B. Kaiken irtaimen ja kiinteän omaisuuden takavarikointi ja sen oikeudenmukainen jakaminen 

kaikille maailman kansoille. 

Rikosilmoituksen 2. kohdassa mainitaan myös muita tärkeitä kysymyksiä, mutta ne noudattavat 

samoja perusteita, kuten PCR-testien kyseenalaistamista, sensuuria ja lääkäreiden 

mahdottomuudesta keskustella sosiaalisessa mediassa ilman sensuurin vaaraa. 

Rikosilmoitus jätettiin 1 päivänä heinäkuuta 2021, ja Intian Asianajajaliitto lähetti Dipali 

Ojhan allekirjoittaman edustuskirjeensä, jossa se pyysi Intian pääministeriä ja sisäasiainministeriä 

ryhtymään toimiin HRSC:n rikosilmoituksen johdosta. 

Koko täydellinen kanne on saatavilla PDF-tiedostona alla olevassa linkissä. 



UMV-Lehti, 16.7.2021 

Lähde: Alerta Digital 
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zuckerberg-podrian-ser-condenados-a-muerte-en-la-india-si-prospera-una-gran-demanda-penal-

contra-ellos-como-responsables-de-la-pandemia/ 

•  Viks_Ari 16.07.2021 14:26 
Kommentit: 463 

Mielenkiintoista, että juuri intialaiset olisivat haastamassa rokotusohjelman. Ehkäpä ei ole 

aiheetonta puhua salaliitosta. Bill Gates on jonkin sortin sosiopaatti, jolta kieltämättä voi 

odottaa mitä tahansa. 

 

 

•  Rainer16.07.2021 19:27 
Kommentit: 162 

Toivottavasti KAIKKI tämän korona tappo projektin takana olevat saadaan vastuuseen, tässä 

vaiheessa voi jo sanoa että kuoleman tuomio on aivan liian helppo ja kivuton rangaistus, siihen 

nähden miten helvetisti he ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat vielä kärsimystä ja kuolemia ympäri 

maailmaa. 
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