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Niet alleen honden gemarteld; Fauci
financierde dodelijke experimenten met

honderden AIDS weesjes

—————————————————————————————————————————————–

Experimenten waren voorloper van het grootste medische experiment aller tijden met miljarden
mensen (Covid gentherapie injecties 2021)

—————————————————————————————————————————————–

Nadat eerst bekend was geworden dat Anthony Fauci (‘Dr. Death’) een experiment had gefinancierd
waarin honden werden gemarteld en vermoord, is nog een groter schandaal aan het daglicht gekomen.
In het begin van deze eeuw deed hij namelijk hetzelfde met honderden AIDS weesjes in New York.
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) eist inmiddels het ontslag van de 21e eeuwse dr.
Mengele, alsmede ook dat van alle NIH bestuurders. ‘NIH zit diep in de modder van bad science…
Misbruik en junk science schijnen het enige te zijn dat dit instituut kent.’ Fauci-NIH is tevens één van
de grote drijvende krachten achter de corona plandemie / Covid gentherapie injecties.

PETA verwijst hierbij vooral naar het beruchte experiment met puppy’s wier koppen langzaam werden
‘opgegeten’ door zandvliegjes:

In zeven US National Primate Research Centers worden nog altijd apen onder erbarmelijke
omstandigheden gevangen gehouden, gebruikt voor experimenten, en daarna gedood (indien ze die
experimenten al overleven):
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omdat zij zelfs in hun eigen partijen niet meer zijn gewenst (kijk naar Pieter Omtzigt)). Zij waren bereid
een boekje over te doen over de ernstige misdaden tegen de menselijkheid die het NIH – vooral onder
Fauci – al tientallen jaren begaat.

‘Voor Fauci zijn mensen enkel nuttig om mee te experimenteren’

Uit tal van documenten en interviews met kinderen en verplegers van het ICC die deelnamen aan het
door Fauci gefinancierde onderzoek komt een afschuwelijk beeld naar voren. De meesten kregen pas
in de gaten wat er gebeurde toen er tal van kinderen doodziek werden en stierven, zowel tijdens als na
de experimenten.

‘Het natuurlijk is meer dan waarschijnlijk dat Fauci wist wat de risico’s waren,’ schrijft Mike Adams
(Natural News). ‘Voor hem betekent het menselijke leven echter niets. Het is enkel nuttig om mee te
experimenteren voor ‘research’ doeleinden.’

Toen een paar honderd kinderen, nu de hele mensheid

‘Destijds werden ‘slechts’ een paar honderd kinderen beschadigd door Fauci’s geschifte sciëntisme (=
blinde verering van de wetenschap als feitelijk de enige echte religie die zelfs boven menselijke en
morele waarden staat). Vandaag wordt de hele wereld geïnjecteerd met experimentele gifstoffen,
waarvan de volledige gevolgen nog zichtbaar moeten worden’ (1).

Als de circa 50.000 officiële (en minstens 600.000 officieuze) in het Westen gevallen Covid
vaccinatiedoden in amper 10 maanden tijd een indicatie zijn, zoals veel onafhankelijke wetenschappers
en experts vrezen, dan zouden die gevolgen de komende maanden en jaren wel eens gruwelijker en
bloediger kunnen zijn dan alle eerdere slachtpartijen die de mensheid ooit heeft meegemaakt bij elkaar
opgeteld. Dan hebben we mede dankzij Fauci niet alleen met een vaxxicide (vaccinatie-genocide) te
maken, maar met een nieuw soort Holocaust die in het slechtste geval zelfs op een E.L.E. (Extinction
Level Event) kan uitlopen.

 

Xander

(1) Natural News

Eerdere artikelen over dr. Fauci:

01-09: Anthony Fauci (‘Dr. Death’) wil verplichte Covid injecties voor alle kinderen van alle leeftijden
01-07: Wat heeft Covid-19 gemeen met de Spaanse Griep, de Mexicaanse griep, HIV en polio
vaccins?
05-06: Fauci Files: Coronavirus al op 11 maart 2020 intern een opzettelijk gemaakt ‘biowapen’
genoemd

Zie ook o.a.:

28-10: Nieuw Pfizer / FDA document: Injecteer alle kinderen, maar pas over 5 jaar bekend of dat veilig
is
24-10: Arts in open brief aan Diederik Gommers: ‘Waar ben je in hemelsnaam mee bezig?
22-10: 90% zieken UMC Washington is gevaccineerd – Wereldwijde pandemie van vaxxers begonnen
15-10: Cijfers Public Health England?: Totaal falen immuunsystemen alle 30+ vaxxers in maart 2022?
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(Het blijft overigens bijzonder bevreemdend en ook wel beangstigend dat veel mensen wel (terecht)
verontwaardigd raken door bovenstaande foto’s, maar hun schouders ophalen over de voor ieder
verifieerbare minimaal 50.000 medemensen, waaronder steeds meer jongeren en kinderen, die
officieel reeds zijn gestorven als gevolg van de Covid injecties.)

Honderden doden tijdens en na experimenten op AIDS weesjes

Op foto’s is onder andere te zien hoe een zwart jongetje in een ziekenhuis in New York wordt
geïnjecteerd met een onbekende stof. Het jongetje was één van de honderden slachtoffers van dit Big
Pharma-overheid experiment dat onmiddellijk doet terugdenken aan het ‘Tuskegee’ schandaal. 25
minderjarigen stierven tijdens het onderzoek, en nog eens 55 overleden in pleeghuizen of – gezinnen.
In de loop van de tijd volgden daarna nog eens honderden doden.

‘In 2005 schakelde New York het VERA instituut in om een rapport op te stellen over de
medicijntesten,’ aldus een uitgebreide videodocu van onderzoeksjournalist Liam Scheff met daarin een
ICC (Incarnation Children’s Center) interview tussen Liz Brown en Mimi Pascual. ‘VERA kreeg geen
toegang tot de medische dossiers van deze kinderen die in deze testen waren gebruikt.’

‘Hun rapport werd in 2008 gepubliceerd. 25 kinderen waren tijdens de medicijntesten gestorven, nog
eens 55 na afloop (in pleegzorg). Volgens Tim Ross, directeur van het Child Welfare programma van
VERA (vanaf 2009), is 29% van de overgebleven 417 kinderen gestorven (van de totaal 532 waarvan
is toegegeven dat ze werden gebruikt).’

Toch nog een paar mensen met een geweten

Zoals altijd kregen de overlevende kinderen geen enkele vorm van compensatie, noch hun ouders. Ze
waren slechts proefkonijnen voor Fauci’s experimenten, waar hij tot op de dag van vandaag mee door
kan gaan omdat niet één president – zelfs Donald Trump niet – de wil of moed had hem te ontslaan.

Nu lijken er bij de Amerikaanse overheid toch nog een paar mensen met een functionerend geweten te
werken of te hebben gewerkt (wat net als in Nederland een hoge uitzondering is geworden, mede

ICC interview with Lizz Brown and Mimi PascualICC interview with Lizz Brown and Mimi Pascual
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14-10: ‘Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’
13-10: Ook uitvinder mRNA tech in Covid vaccins maakt openlijk vergelijking met de Holocaust
11-10: Canadese ER arts neemt ontslag: ‘Minstens 80% patiënten is volledig gevaccineerd’
10-10: Opgenomen gesprek ministers Israël bevestigt kwaadaardige intenties Covid vaccinaties 
08-10: European Journal Epidemiology studie in 68 landen: Meer vaccinaties = meer Covid-19
30-09: Update officiële EU cijfers Covid injecties: Ruim 26.000 doden en 1,17 miljoen met ernstige
gezondheidsschade
19-09: Artsen bevestigen bij FDA adviescomité openlijk gigantisch aantal doden en zieken door Covid
injecties ( / Amerikaanse vaxxers krijgen als ‘bijwerking’ 71 keer meer hartaanvallen)
22-09: Naast duizenden miskramen nu ook zieke en dode baby’s door met vaccins besmette
moedermelk
21-09: Overheidsmedicus in geheime Project Veritas opnames: ‘Covid vaccins zijn complete rotzooi’
22-08: Studie Erasmus en Radbouw researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE
reacties door Covid injecties
19-08: Nederlandse zorgverzekeraar bevestigt dat Covid injecties medisch experiment zijn waarvan
schade niet wordt vergoed
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in
gevaccineerden
04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Staat is criminele organisatie; vaxxers hebben nog
maximaal 5 jaar te leven’ 
01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan
aantonen dat de aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en
sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
29-06: Professor Bhakdi: ‘Onderzoek bewijst dat 30% tot 40% gevaccineerden bloedpropjes krijgen’
28-07: Eminente pro-vaccinexpert eist onmiddellijke stop vaccinaties vanwege ontstaan ‘super
varianten
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
21-06: Utopia: Film uit 2019 voorspelde pandemie en vaccins waarmee wereldbevolking heimelijk
wordt gesteriliseerd
15-06: Ex-VP Pfizer beschuldigt regeringen en hun wetenschappelijke adviseurs van massamoord
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout
gemaakt, we injecteren mensen met gif’
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare
aantallen’ vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid
vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen
vaccinaties
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te
noemen

2020:

02-12: Universitair team VS waarschuwt dat veranderen DNA grote gevolgen kan hebben, maar
vaccins komen er toch aan
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid
vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
19-10: Hoogleraar Capel: ‘Vaccin is genetische modificatie en brengst SARS-CoV-2 eiwit permanent in
uw lichaam
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen
omkomen door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te

praten.
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