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Tri. Vladimir Zelenko’s todistaa COVID-19 -rokotuksista Ma’aleh Adumin'in rabbiiniselle oikeudelle
Jerusalemissa.
Todistuksessaan Zelenko sanoo, että 20. joulukuuta 2020 Israelissa aloitettiin joukkorokotus. World
OMeter -tilastot Israelille osoittavat COVID-19-kuolemien nopean nousun tuon päivämäärän
jälkeen.
Katso alla olevaa kuvakaappausta ja linkkiä alkuperäisiin tietoihin World OMeters'in ”Total
Coronavirus Cases in Israel” -grafiikassa.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Keskeneräisen transkription alku
“Tiimini on hoitanut suoraan onnistuneesti 6000 potilasta. Olen kouluttanut satoja lääkäreitä, jotka
nyt kouluttavat oppilaitaan ja kumulatiivisena ryhmänä olemme hoitaneet miljoonia potilaita
onnistuneesti. Presidentti Trump oli potilaani. Rudy Giuliani oli yksi potilaistani. [Rebhym
Kenesky] on ollut potilaani. Herra Nitzan, Israelin terveysministerinne, oli viime vuonna potilaani.
Kerron vain, ketkä ihmiset ovat ottaneet minuun yhteyttä koskien hoitoa, mukaan lukien Brasilian
presidentti Bolsonaro. Nyt on niin, että kokemukseni on antanut minulle hyvin ainutlaatuisen
näkökulman lähestyä covid-19-tautia, mikä pohjimmiltaan pitää ihmiset poissa sairaalasta.
Kohokohtia Dr. Zelenko’n todistuksesta
"... New England Journal of Medicine -lehden artikkelin mukaan - heidän alustavia tietojaan keskenmenojen määrä rokotetuilla naisilla ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana
nousee 10 prosentista 80 prosenttiin ..."
[Silti CDC on juuri suositellut raskaana olevien ”ihmisten” rokottamista.]
”… Näillä rokotteilla tehdyt eläintutkimukset osoittavat, että kaikki eläimet reagoivat hyvin ja
tuottivat vasta -aineita. Mutta kun ne altistettiin virukselle, jota vastaan ne oli rokotettu, suurin osa
kuoli. Ja kun asiaa tutkittiin, havaittiin, että niiden immuunijärjestelmä oli tappanut ne”…
”… (ihmiskokeita) ei tehty. Sinä olet koe juuri nyt. Pfizer'in toimitusjohtaja sanoi: ”Israel on
maailman suurin laboratorio”…
"… Luc Montagnier, joka sai lääketieteen Nobel-palkinnon HIV:in löytämisestä, sanoi, että tämä on
suurin vaara ihmiskunnalle ja suurin kansanmurhan vaara ihmiskunnan historiassa ..."
”… On varmaa näyttöä, että se vaikuttaa hedelmällisyyteen, vahingoittaa munasarjojen toimintaa ja
vähentää siittiöiden määrää. Numero yksi, se lisää varmasti autoimmuunisairauksien määrää.
Kuka tietää ajan mittaan, miten se lyhentää elinikää? Ja juuri viime viikolla ilmestyi artikkeli, joka
osoittaa, että se lisää syöpäriskiä… ”
”… Sellaisella, jolla on jo ollut COVID ja jolla on vasta-aineita, luonnollisesti aiheutunut immuniteetti
on miljardi kertaa tehokkaampi kuin keinotekoisesti rokotteella aiheutettu. Miksi? Miksi rokottaisin
jonkun myrkytyskuoleman pistoksella, joka tuottaa huonompia tai vaarallisia vasta-aineita, jos
minulla on jo terveitä vasta-aineita? ”…
"… Ja sitten jos katsot korkean riskin väestöä (vanhuksia), jonka kuolleisuus on 7,5 prosenttia.
Joten tiedostani, joka oli ensimmäinen maailmassa ja jonka julkaisin vertaisarvioidussa lehdessä,
on tullut pohja yli kahdellesadalle muulle tutkimukselle ja olen vahvistanut havaintoni, että jos
hoidat ihmisiä oikeaan aikaan, niin se vähentää kuolleisuutta 85 prosenttia.
Joten 600 000 kuolleesta amerikkalaisesta olisimme voineet estää 510 000 joutumasta
sairaalaan ja kuolemaan. Ja muuten, esitin nämä tiedot Benjamin Netanyahulle suoraan hänen
käsiinsä huhtikuussa 2020 ja informoin myös joka ainoaa terveysministeriönne jäsentä. ”…

"…Dr. Malone, joka keksi RNA -teknologian ja jolla on alkuperäiset patentit rokotteelle, sanoo:
”Älkää käyttäkö tätä. Hallitus valehtelee teille. Sivuvaikutukset ovat hirvittävät”…
”… On ollut hyvin koordinoitu pyrkimys tukahduttaa elämää pelastava tieto; sellaiset lääkkeet kuin
hydroksiklorokiini ja ivermektiini, jotka ovat lääketieteen historian turvallisimpia lääkkeitä; ne on
tukahdutettu. Ja niitä et voi edes saada Israelissa. ”…
”… Ja sitten kertokaa minulle, miksi on tämä uskomaton pakottaminen, psykologinen painostus ja
nyt voiman käyttö ihmisten pakottamseksi ottamaan pistos? Teidän pitäisi vastata tähän
kysymykseen, ei minun. Tässä tehdään koordinoitua työtä. Ja Israel näyttää tietä."
Rabbien paneeli: "Näyttää siltä, että Yhdysvallatkaan ei osoita mainitsemianne lukuja?"
Dr. Zelenko: “Nyt aloititte. On olemassa tietoja, jotka osoittavat tähän mennessä 11 000 kuollutta ja
450 000 haittatapahtumaa (Yhdysvalloissa). Ensinnäkin, eikö se riitä? Mikä on teidän
kuolemankynnyksenne?"
Paneeli: "Ei, vain yksi (kuolema)."
Dr. Zelenko: ”OK, VAERS myöntää jo sen; on olemassa CDC -ilmiantaja, joka sanoi juuri, ettei se
ole 11 000, vaan 45 000. Joko riittää?
"… Joten jos nyt kerron teille, että tämä on keinotekoisesti valmistettu bio-ase, salaliitto, ei teoria.
Kaikki ovat samaa mieltä, että tämä tauti on keinotekoinen.
Ja tiedän jopa tarkasti, milloin se tehtiin ja tiedän modifikaatioihin liittyvät patenttinumerot. Vuonna
1999 tohtori Ralph Barrett Pohjois -Carolinan yliopistosta muokkasi lepakoiden koronaviruksen
pintaproteiinin siten, että sen pitäisi tartuttaa ihmisiä. Sitten tämä tutkimus tuli laittomaksi
Amerikassa. Sitten se lähetettiin Yhdysvaltain veronmaksajien dollareilla ja Fauci'n toimesta
WUHANiin, missä tutkimusta jatkettiin, kunnes he keksivät tavan muokata tätä virusta, tehdä se
hyvin paljon tuhoisammaksi ihmisen keuhkoille ja verihyytymiä aiheuttavaksi
Joten he ottivat keinotekoisen, luonnossa esiintyvän viruksen ja vähitellen tekivät siihen kaksi
muutosta ajan myötä. Kesti 20 vuotta muokata sitä niin, että sen pitäisi tartuttaa ihmisiä ja sitten
kun se tartuttaa ihmisiä, niin, että sen pitäisi tuhota kudosta. Kukaan ei nyt sano, että olen
salaliittoteoreetikko. Ihmiset sanovat, että se on salaliitto. Se on salaliitto kansanmurhan
suorittamiseksi.
Onko se niin vaikeaa juutalaisille uskoa, että voisi olla joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita
tuhoamaan? Se on sota Jumalaa vastaan”…
”… Kerron teille CDC: stä. Presidentti Trump antoi toimeenpanomääräyksen, että jokaisella
amerikkalaisella pitäisi olla pääsy hydroksiklorokiiniin. Tuo määräys meni terveys- ja
henkilöstöministeri Geithner'ille ja lopulta päätyi CDC:hen tohtori Rick Bright'in toimesta. Ja
sitten tohtori Rick Bright sen sijaan, että olisi käyttänyt ”oikeutta kokeilla” -lainsäädäntöä, joka olisi
mahdollistanut tämän lääkkeen käytön jokaiselle amerikkalaiselle ja jokaiselle ihmiselle kaikkialla
maailmassa…He loivat johdon määräämän käyttövaltuutuksen, joka rajoitti pääsyn vain
sairaalahoitopotilaille, mikä tehokkaasti leikkasi sen pois kotona avohoidossa olevilta potilailta”…
”… Tohtori Rick Bright on dokumentoinut tämän itse dokumentissa nimeltä Totally Under Control.
Nämä eivät ole minun sanojani; ne ovat hänen."

"Lisäksi he ottivat pois hydroksiklorokiinin hätäkäyttöluvan ja käyttivät Lancet -tutkimusta,
joka osoitti, että hydroksiklorokiini tappaa ihmisiä. Tämän tutkimuksen ongelma oli, että se
oli petos ja heidän täytyi vetää takaisin tutkimus, koska se perustui tietoihin, joita ei ollut
olemassa.
Kuitenkin FDA ja CDC käyttivät kyseistä tutkimusta sen poisvetämisen jälkeen
hydroksiklorokiinin hätäkäyttöluvan kumoamiseksi.
Ja syy siihen on, että jos tuolla lääkkeellä on hätälupa, muilla lääkkeillä ei voi olla!
Ja kolme viikkoa myöhemmin Gilead Pharmaceuticals'in valmistama Remdesivir sai
hätäkäyttöluvan -- kolmen miljardin dollarin sopimus. Remdesivir ei osoittanut mitään
selviytymishyötyä. Se lyhensi sairaalassaoloa viidellä päivällä, mutta ilman selviytymishyötyä. Se
maksaa 3200 dollaria per potilas ja tiputuksen (IV). Minun käyttämäni kotihoidon lääkkeet
maksoivat 20 senttiä per pilleri ja vähensivät kuolemaa ja sairaalahoitoa 84 prosenttia.
CDC ei siis ole minulle auktoriteetti. Tiedättehän, että tällä hetkellä NIH:n mukaan sinun ei
oleteta hoitavan COVIDia, ellet ole sairaalassa ja happesi ole alle 92 prosenttia. Tämä on
hallituksen neuvo ja suositus, joka haluaa sinun kuolevan. 18 kuukauden ja kymmenien
tutkimusten jälkeen, jotka ovat osoittaneet 85 prosentin keskimääräisen hyödyn
sairaalahoidon ja kuoleman välttämisessä meillä on edelleen hallituksen virasto, joka
edelleen antaa tämän suosituksen.
He ovat täydellisesti menettäneet kaiken uskottavuuden. Hallituksemme ovat osallistuneet
salaliittoon.
Tiedättekö, jos minä järjestäisin tätä, tulisin maailmanjohtajan luokse. Tulisin Bibin tai
Bennett'in luokse ja sanoisin: "Kuulkaa, okei, tässä on viisisataa miljoonaa dollaria. Laitan
sen tilille, jota kukaan ei voisi jäljittää. Kuunnelkaa vain meitä. Jos ette, niin tapamme
perheenne".
(Pitkä hiljaisuus…)
Paneeli: “Okei”.
Tohtori Zelenko jatkaa: ”Muuten, jos luet Toista Mooseksen kirjaa… niin vain yksi kymmenestä
juutalaisesta lähti Egyptistä ja saapui Israeliin. Se tarkoittaa, että vain 10 prosenttia kansastamme
kykenee siirtymään psykologisesti orjuudesta lunastavaan ajatteluun.
Tässä se ongelma on. Se on kahden järjestelmän yhteentörmäys, joka ei voi esiintyä
rinnakkain – Jumalakeskeinen tietoisuus vastaan epäjumalanpalvelus. Ei mitään uutta auringon
alla. Se on kaikki sama asia. Vain taistelukenttä on nyt Covid-19”.
Paneeli: "Okei, kiitoksia paljon, tohtori. Haluan kiittää teitä henkilökohtaisesti, koska itse käytin
protokollaanne ja pystyin saamaan protokollan”.
Dr. Zelenko: "Olen iloinen, että paranitte. Toivon vain, että jokainen juutalainen voisi olla teidän
kaltaisenne”.

Paneeli [toinen jäsen]: ”Tiedän. Olen samaa mieltä. Minulla oli jonkinlainen flunssa - se toimi
neljässä päivässä. Kiitoksia tohtori."
Dr. Zelenko: "Olette tervetulleita. Mutta se ei riipu minusta. Kyse on ihmisistä. Miksi ei
jokainen juutalainen Israelin maassa (Eretz Israel) voi saada samaa hoitoa?

About Vladimir Zev Zelenko, M.D.
Tohtori Zelenko valmistui humanististen tieteiden kanditaatiksi arvosanalla summa cum laude
kunniamaininnoin kemiassa Hofstra'n yliopistosta. Saatuaan akateemisen apurahan käydä
S.U.N.Y. Buffalo'n lääketieteellinen koulu hän suoritti M.D. - tutkintonsa toukokuussa 2000. Tohtori
Zelenko suoritti perhelääketieteen residenssin Etelä -Nassaun yhteisöjen sairaalassa
Oceansidessa, NY, toukokuussa 2004. Tohtori Zelenko sai valmiiksi perhelääketieteen
residenssinsä Etelä-Nassau'n yhteisösairaalassa New York'in Oceanside'ssa toukokuussa 2004.
Siitä lähtien tohtori Zelenko on harjoittanut perhelääketiedettä New York'in Hudson Valleyssä.
Potilaat ovat kuvailleet häntä perheenjäsenenä tuhansille perheille ja hän on lääketieteellinen
neuvonantaja vapaaehtoisille ambulanssijoukolle New York'in Kiryas Joel'issa,.
Maaliskuussa 2020 tohtori Zelenkon tiimi oli yksi ensimmäisistä maassa, joka hoiti onnistuneesti
tuhansia Covid-19-potilaita esisairaala-ympäristössä (prehospital setting). Tohtori Zelenko kehitti
nyt kuuluisan ”Zelenkon protokollansa”, joka on pelastanut lukemattomia ihmishenkiä
maailmanlaajuisesti samalla, kun taisteli toistuvaa metastaattista sarkooma vastaan ja kävi läpi
avosydänleikkauksen ja aggressiivisen kemoterapian. Hän on myös sinnikkäästi vastustanut
median taholta tulevaa hellittämätöntä kunniansa loukkaamista ja uhkauksia persoonaansa
vastaan.
Tohtori Zelenko on uskontoaan noudattava ortodoksinen juutalainen, naimisissa, 8 lapsen isä ja
hän on kirjoittanut kaksi kirjaa nimillä: Metamorphosis ja Essence to Essence.
(Read More About Dr. Zelenko on Conservapedia).

