Pracujeme i s vašimi hezkými náměty v rámci
samostatného zpravodajství zde na facebooku:
Námět s odvoláním a profesní likvidací profesora Romana Prymuly ministrem
zdravotnictví S. Němečkem nám zaslal Sam Život.
Děkujeme, Same !

Proč a kdo sejmul Prymulu?

Zdá se to jako seznace pro kritiky očkování. Ano, profesor MUDr. Roman Prymula, předseda České vakcinologické
společnosti (ČVS), bývalý člen Národní imunizační komise (NIKO) a hlava či hybatel chapadel útvaru nazývaného mezi
informovanými lékaři již dlouho šeptem: „Chobotnice”, byl náhle odvolán ministrem zdravotnictví Svatoplukem
Němečkem z pozice ředitele fakultní nemocnice v Hradci Králové. Za odvoláním stojí desítky miliónů jeho příjmů, které
získal od společnosti BIOVOMED, s.r.o. své mladé dcery, která čile obchoduje s farmaceutickými společnostmi. Co
od nich získává je zcela evidentní. Co jim nabízí, to je opředeno mlhou nepoznání.
http://zpravy.idnes.cz/minist-odvolal-reditel-fn-hradec-kralove-roman-prymula-pgl-/domaci.aspx?c=A160630_145424_
domaci_hro
Odstoupivší ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta však důrazně varuje občany
před předčasným veselím. Je nutné si uvědomit, že informace použité nyní proti Prymulovi byly všeobecně známy již
mnohem dříve. Již v roce 2012 na těsné finanční vztahy mnoha předních očkovacích odborníků a farmaceutických výrobců
poukazovala ve své analýze Liga lidských práv (LLP). Prymula získával majetek podezřelým a prokazatelným způsobem již
nejméně od roku 2010. Co ale skutečně vedlo k politickému ataku, který začal interpelací poslanec Marek Černoch a kterou
mediálně dorazil Zdravotnický deník a bývalý honák ministra Julínka, pan Tomáš Cikrt, proti osobě profesora Prymuly?
Proč vše nastalo až nyní? Šlachta k tomu dodal, že takové „náhodičce” může uvěřit snad už jedině ředitel policie.
Tajný slovenský agent Kulk Vů-Šibab, upozorňuje, že profesor Prymula byl mezi jemu podobnými kmány ještě velmi
zdrženlivý odborník. Ve svých přednáškách se dokonce kriticky postavil vůči všeobecným oslavám očkování proti
pneumokokům. (Přednášky byly za pár dní staženy a znepřístupněny veřejnosti.) Vů-Šibab i Šlachta se domnívají, že
farmaceutičtí výrobci vakcín i jejich agresivní distributoři potřebují na klíčových pozicích větší parchanty. Prymula se již stal
překážkou brutálního rozvoje a rozmachu nucené vakcinance v ČR. Paradoxně tomu bránilo právě to, že měl svůj výnosný
byznys z BIOVOMEDU a možná tedy již uvažoval, k čemu se zkrátka už nezaprodat.
Vů-Šibab i Šlachta jsou přesvědčeni, že Prymula byl cíleně sejmut mnohem agresivnějšími zájmovými skupinami, aby
byl záhy nahrazen mnohem horšími vakcinologickými entitami. V ČVS údajně již vhodné charaktery dozrály. Nepůjde již
ale o suverénní kormidelníky české vakcinologie, ale v dané úrovni o intelektuální chabrusy a podprůměrné jedince. Tzv.
„užitečný idiot” mnohem lépe slouží komerčním zájmům. Takové unylé loutky provedou všechno, co se jim rozkáže
e-mailem nebo napíše fixem na trenýrky či na kalhotky. V České republice tak jedna z nejvyspělejších očkovacích diktatur
celé Evropy nyní naopak ještě přitvrdí a stane se brutální a barbarskou úplně na všech svých úrovních. Komerčně
iniciované sejmutí Prymuly si nakonec ještě děti i rodiče pěkně odskáčou.
A co je na tom humorné? Jedním z prvních opatření, které se již po sejmutí Prymuly chystá, je nová Vyhláška Ministerstva
zdravotnictví, podepsaná třiceti manažery výrobců a distributorů vakcín. Děti se podle ní budou očkovat už jedině do
zadečku. Proč? Aby si lidé v této zemi rychleji zvykli, že si z nich jisté zájmové skupiny budou po celý život dělat pr..l.

Naleznete nás na facebooku ve veřejné
skupině: KOČKODAN: Redakce + Archiv
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