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Av Greg Hunters USAWatchdog.com Saturday Night Post) 

 

Den världsberömda mikrobiologen och virologprofessorn Sucharit Bhakdi MD har vunnit många 

medicinska och vetenskapliga utmärkelser och har mer än 300 peer reviewed forskningsartiklar. Dr. 

Bhakdi var en av de första globala läkarna som varnade för de dödliga och försvagande effekterna 

av CV19 vax. Han hade rätt. Dr. Bhakdi säger att det finns bevis för att om injektionerna når hjärtat 

eller hjärnan kommer de att skadas omöjligt att reparera. Dr. Bhakdi tar upp en obduktion som fann 

detta och förklarar, "I flera delar av hjärnan hos den här avlidne mannen hittade läkaren samma 

sak. . . . Han hittade de förbannade spikproteinerna i hjärnans minsta kapillärer. . . Det finns ingen 

reparation eftersom det doktorn fann var att dessa små kärl attackerades av immunsystemet och 

förstördes. Den här stackarn dog för att hans hjärnceller höll på att dö. . . . Samma patient som 

dog. . . . hade denna multifokal, vilket betyder på många olika platser, nekrotiserande, vilket betyder 

döende, encefalit. . . . Han hade typiska saker som sågs nu i folk post vax. De tappar sin 

personlighet. De tappar förståndet. De tappar sin förmåga att tänka. De blir dementa. De kan inte 

höra. De kan inte prata. De kan inte se. De är inte längre de människor som de var. De är förstörda 

människor. Deras hjärnor är förstörda. Läkaren hittade något så hemskt att han var tvungen att 

publicera direkt.  Detta publicerades 1 oktober 2022 i "Vaccine", som är en ledande vetenskaplig 

tidskrift. Den har granskats av fackmän, och den accepterades direkt. . . . Den kan läsas av vem som 

helst. Jag ber dig att läsa den själv. Läkaren som gjorde obduktionen fann förutom att dessa hemska 

saker hände med hjärnan, samma saker hände i hjärtat. Det hände i hjärtat av samma patient. Han 

såg samma förbannade djävulsdesignade spikproteiner. Det betyder att genen som förövarna 

injicerade i miljarder människor når hjärnans och hjärtats kärl. De dödar människor. De dödar 

människor på det mest fruktansvärda, skrämmande och plågsamma sätt.” 

 



Dr Ryan Cole, Dr Mike Yeadon och jag sjunger alltid samma sak. Du måste inse att vi inte kände 

varandra förrän Covid kom, och det finns så många andra. De är inte dumma, och de är underbara 

och intelligenta människor, och om alla säger samma sak måste du börja tänka att vi kan ha rätt. Om 

vi har rätt, och jag säger att det inte är jag, är jag en av tusentals, och dessa tusentals har kanske 

rätt, du dödar dig själv och dina barn och dina nära och kära. Varför gör du det här? Varför?" 

Dr. Bhakdi hävdar att världen borde stoppa injektionerna nu. . . . och Covid är en "kriminell bluff." 

Avslutningsvis säger Dr. Bhakdi: "Jag är rädd för att säga det, men fram till för ett och ett halvt år 

sedan var jag vetenskapsman. Nu ser jag vad som händer. Jag måste erkänna att mina kollegor och 

vänner som har sagt till mig att detta är folkmord kan ha rätt. Jag vet inte, men jag känner att det inte 

kan finnas någon annan agenda. Det finns ingen annan förklaring. Det finns ingen annan förklaring 

eftersom det är uppenbart att dessa genbaserade vacciner inte behövs eftersom vi inte har att göra 

med ett mördarvirus som förstör mänskligheten. Alla som säger något annat ljuger uppenbarligen dig 

upp i ansiktet. För det andra är det uppenbart att dessa så kallade vacciner aldrig någonsin skulle ha 

kunnat skydda mot infektion. . . . För det tredje, och det värsta, dessa genbaserade vacciner är de 

mest fruktansvärda instrument som någonsin har introducerats i människokroppen för att förstöra 

människor. . . . 

Det finns mycket mer i den 53 minuter långa intervjun. https://rumble.com/v1qhs6k-cv19-vax-

destroys-hearts-and-brains-of-billions-of-people-dr-sucharit-bhakd.html  

Efter intervjun:    

Dr. Bhakdi säger att den tyska regeringen förföljer honom med totalt falska anklagelser om 

antisemitism, men han straffas verkligen för att ha uttalat sig mot CV19 vax. Tidigt sa han till folk 

att inte ta CV19-injektionerna. Om han döms, säger Dr. Bhakdi att han riskerar 5 års fängelse. Hans 

rättegång pågår till 2023. 
 


