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 המחיר שחושפי האמת משלמים  -איומים, הפחדות והיעלמויות 
 

משלמים, ביניהם ברנדי ווהן ז"ל וד"ר סקוט  בן סוואן מספר על המחיר שחושפי האמת 

 ג'נסן 

 

 שהייתה כפי שהזכרתי תומכת עוצמתית, (, Brandy Vaughan) בואו נחזור לנושא של ברנדי ווהן 

 .  שדיברה כנגד חובת חיסונים בכל רחבי המדינה

  " באירוע במקסיקו שנקרא " אנרכאפולקו למעשה, ברנדי ווהן היא אישה שפגשתי לפני כשנתיים,

(Anarchapulco  .) .היא נאמה שם, וגם אני 

. על ורצתה לדבר על הבעיה שיש לרבים מהתומכים עבור חינוך לחיסונים  אחרי שדיברתי היא נגשה אלי

 . שנפטרו לפתע ובמסתוריות, כולל אלו שהתאבדו חיסוני חובה, כל כך הרבה רופאים שהתבטאו כנגד 

 ".הם הולכים לטייל ואז פתאום מחליטים להתאבד בזמן שהם יצאו "  כפי שהיא אמרה לי,

שרק לפני שנה היא כתבה  , היא היתה מאוד מודאגת מהנושא זה. למעשה, היא היתה כל כך מודאגת

מעולם לא היתה , לא אובדנית, שבו היא מסבירה לאנשים שהיא, לא משנה מה יגידו עליה פוסט בפייסבוק 

 .ואם בשלב כל שהוא היא מתה, צריך לחקור את זה.  ואין לה אקסים שרודפים אותה אובדנית

 ציטוט הפוסט:  

 . אפילו לפני שהיה לי את הבן שלי"  "מעולם לא היו לי מחשבות להתאבד אפילו לא פעם אחת,

  מאוד קשה ומפחיד, אני לעולם לא אתאבד."  גם כשהם עושים את זה "יש לי משימה ענקית בחיים האלה,

 "בסטיאן הוא הכל בשבילי ולעולם לא אעזוב אותו, נקודה." 

 .לעולם לא אחשוב על לעזוב אותו לשנייה"   "יש לי משמורת בלעדית והוא זקוק לי כמו שאני זקוקה לו,

אל תאמינו לזה אם אי פעם    "מעולם לא השתמשתי בתרופות נוגדות דיכאון ולא אובחנתי כדיכאונית,

 תשמע דבר כזה." 

 

בתור מישהו שדיברתי איתה באופן אישי על   אני מוצא את זה מאוד מעניין  . הפוסט שלה ממשיך משם

 . הנושא הזה

ברנדי היתה מודאגת מאוד ממיעוט דיווחי המוות  של רופאים ותומכי חיסונים אשר נעלמו בתנאים מוזרים  

 מאוד.

 ובכן, אנחנו עכשיו צריכים לציין כי מותה של ברנדי עצמה נחקר על ידי לשכת השריף של סנטה ברברה.

כי היא חוקרת את מותה הפתאומי של  ציטוט מכתבה: "לשכת שריף של מחוז ברברה הודיעה ביום שני 

ותומכת בטיחות חיסונים, שנפטרה ב 7   ברנדי ווהן, חושפת שחיתויות ידועה היטב כנגד הפארמה

לדצמבר. דובר מלשכת השריף אמר כי החוקרים  לא יקבעו את הגורם המוות של ווהן,  עד לסיומו של  

 תהליך סינון רעילות,  תהליך שלוקח בין ארבעה עד שישה שבועות." 

 

אך רבים מחבריה ופעילים משותפים  , מותה של ברנדי דווח במקור כתוצאה מסיבוך של כיס המרה

החשדות התחזקו בעקבות גל מקרי מוות מסתוריים, רבים  . בתנועה לבטיחות החיסונים חושדים ברצח 

 . בקרב רופאים אלטרנטיביים ואינטגרטיביים בשנים האחרונות, מהם אלימים

בתגובה למתרחש, פרסמה ברנדי פוסט בפייסבוק  כמעט שנה בדיוק לפני מותה ובו אמרה, ש" אם יקרה לי 

 משהו ארגנתי קבוצה קרובה של חבריי לשכור צוות חוקרים פרטים כדי להבין את כל הפרטים" .

היא היתה תומכת . אבל כמו שציינתי, העבודה שלה היתה ידועה מאוד  אני לא הכרתי את ברנדי אישית,

שכמובן נמצאים ,  ודיברה כנגד חובת חיסונים חזקה בבטיחות חיסונים, בהשכלה טובה יותר לאנשים

 בכותרות כרגע.  

 .התרענו מזה חודשים שהם בדרך, עכשיו אין כל ספק בזהשהנושא של חיסונים חובה 

גם אם אתה מדבר בהגיון כנגד כל מה   הבעיה היא כמובן שברשתות החברתיות אתה מהר מאוד מצונזר, 

 .שקשור לנושאים הללו
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 .הוא ד"ר סקוט ג'נסן ממדינת מינסוטה  מישהו שיודע את זה יותר טוב מכל אחד אחר,

ובוודאות מה קורה עם התגובה לחיסון   על המתרחש ברחבי המדינה הוא דיבר בפומבי ונגרם לו נזק מכך,

 לאחרונה בפודקסט בשם " No BS".  הקורונה,

 

 .התקפות שהוא חווה כתוצאה ממה שהוא אמר דיברתי עם דר' ג'נסן על כך ועל התגובה שהוא חווה, 

 

 סקוט: טוב שאתה כאן, אני חייב להגיד לך.  אתה מפרסם את סרטוני הפייסבוק הללו, שבהם אתה מסביר

כי אני חושב שהסיפור שלך הוא סיפור כל כך   את המצב שלך ומה קורה איתך. אני משתף אותם כל הזמן

 . חשוב שאנשים ישמעו

עקב  הועמד פעמיים לבחינה בפני וועדה רפואית  אתה רופא, ותתקן אותי אם אני טועה בזה, הרישיון שלך

 התגובות שהשמעת בנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, אני צודק? !

 זה נכון! : ד"ר ג'נסן

 ספר לי מה היו התגובות שהשמעת שדווחו, מה אמרת?: סקוט

בראשונה הואשמתי בהפצת מידע מוטעה כי השוויתי  את נגיף הקורונה לשפעת, באופן דומה  : ד"ר ג'נסן

לזה שד" ר פאוצ'י ודר' מייק אוסטרולם ממינסוטה עשו. אני נדהמתי מכך. הואשמתי גם במתן עצות חסרות  

אחריות.  זה היה בסוף יוני ואז זה בוטל בסוף יולי . באוגוסט נפתחה חקירה נוספת ובאותה העת זוהיתי 

כ" סכנה לבריאות הציבור", כי לקחתי את מגיפת שפעת החזירים ב 2009  וניסיתי  לערוך השוואה בינה 

לבין המצב הנוכחי שלנו, ביחס למגוון תכונות: עונתיות, משך הזמן, איזה סוג של אמצעים מקלים נוסו  

בשנת 2009 לעומת 2020. לכן הוגדרתי כ" סכנה לבריאות הציבור" , וזה בוטל באוקטובר. כרגע אני שמח  

 שאני לא תחת חקירה.

אם אתה אומר משהו הפוך ממה שחברות המדיה החברתיות קבעו כמקובל, אם אתה אומר משהו  : סקוט

שמנוגד לנגיף הקורונה , אתה לא רק מצונזר מיידית,  אלא גם מאוים על היכולת שלך להתפרנס ולעסוק 

ברפואה. אנחנו שומעים כל כך הרבה דיבורים היום על לעמוד כנגד הפשיזם,  זה נראה כמו רעיון כל כך  

 פאשיסטי.

אני חושב במרץ הותקפתי על ידי ביורוקרטים.  הם אמרו .  אני לא יכולתי להסכים איתך יותר: ד"ר ג'נסן

ש" אני ממזער את ההשפעה של נגיף הקורונה", בעוד שרק ניסיתי לשים דברים בפרופורציות . במדינה כמו  

שלנו, אני חושב שהרבה אנשים לא מבינים,. יש לנו כמעט 10,000 איש מתים מדי יום בארצות הברית.  

 אחד מתוך מאה אנשים, בארצות הברית מת כל שנה. יש לנו אוכלוסייה המונה יותר מ- 300 מיליון איש , 

 זאת לא הצהרה זורעת בהלה, אלה לא הצהרות קונספירציה, . אבל שלושה מיליון אנשים מתים בכל שנה

 אלה עובדות!

כיצד להשלים , ובאפריל ראיתי את העצה המזויפת שנתנו לנו כשהתחילו למתוח עלי ביקורת במרץ

 תעודות פטירה - אני אמרתי, זה מטורף!  ואז בחודש מאי ספגתי ביקורת על ידי כמה מעמיתיי בסנאט,

אני לא מנסה למזער, אני רק מנסה לספק פרספקטיבה ". כי הם הרגישו ש" אני ממזער את המצב הנוכחי

  הגיונית. 

 .ואז ביולי-אוגוסט-ספטמבר ביליתי בהגנה על הרישיון שלי

 וזה מדהים. אני חייתי את התנועה לזכויות האזרח בשנות השישים,. אני לא חושב שיש כאן אי הסכמה

 .אני חייתי את הסכם השלום עם וייטנאם, זה מדהים באמת

 . ובכנות, אני חושב שאחד ממקורות האשמה הבולטים שייכים לרופאים 

מדע זה רק שלושה דברים: ההתבוננות, מדידה . אני לא חושב ששמנו את המדע ברמה שהוא ראוי לה

והשערה. ליצור השערה שתסביר את מה שראית ומדדת ואז לפתח ניסוי כדי לאשר או להכחיש את  

 ההשערה שלך, ולבקש ממדענים אחרים לעשות אותו הדבר - בנקודה הזאת יש לנו מדע.

הכל השתנה  ,  ומסתכל על מה שאנחנו עושים עכשיו אם אתה באמת מסתכל על מה שעשינו בשנת 2009

 .ברגע, לפני כארבע או החמישה חודשים 

 .סקוט: אתה מדבר על שפעת החזירים? לא היה ניסוי אקראי מבוקר

 . נכון, אני מדבר על זה: ד"ר ג'נסן
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 תראה מה שעשינו ב 2009 עם שפעת החזירים  ותראה מה אנחנו עושים עכשיו ביחס למדיניות המקלה. 

ב 2009 לא סגרנו בתי הספר ולא סגרנו הכל באופן טוטאלי.  לא השתגענו מערך המסכות, לא עשינו שום 

 דבר מהדברים האלה בשנת 2009.  

 לא כי היה לנו מדע טוב, ניסוים אקראיים מבוקרים,  , הכל התהפך לפני כארבעה או חמישה חודשים 

היה לנו פשוט הרבה מאוד פאניקה ופחד . היה לנו  , אלא כי מחקרי סמיות כפולה, מחקרי ביקורת עמיתים 

 ואנחנו רק ביררנו ובחרנו, וכולם היו בהלם וצעקו " השמיים נופלים . הרבה ג'יבריש והרבה ניסיונות וניחושים 

 ". אנחנו חייבים לעשות משהו אז... נחייב מסכות 

אבל אני חושב שאם יש לנו אנשים פגיעים שחושבים  שהם עושים את מה שהם צריך , אני לא אמות מזה

 לעשות על ידי עטיית מסיכה, אנחנו פוגעים בהם, כי למעשה אנחנו מרחיקים אותם מטיפול פוטנציאלי. 

עשות, הם אלו שיקבלו י שם הסגרים צריכים לה  איך להגן על האנשים הפגיעים,צריך לשים את הדגש על 

 .הכי הרבה תמיכה

 .זה להפוך את הכל ,מה שאנחנו עשינו

בלי בית ספר, בלי   " .ונכניס אותם לסגר , 30עד  0גילאי   -הכי פחות פגיעה  האוכלוסייהקח את ינ" אמרנו 

 .לדבר ולכתוב, בלי ילד בן שש או בן שבע עם מורה שאין לו מסכה, פונטיקה, בלי יכולת ללמוד

 . אנחנו נשלם במשך עשורים שנים על מה שעשינו

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knowheretoknow.com/
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKNOWHERE_Telegram
tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FKNOWHERE_Telegram

