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מטרות פיתוח בר קיימא                                    

יעדים ה 17 מתוך 14 בהשגת חיסוניות על תפקיד המפתח של ו" למד
לפיתוח בר-קיימא.

להגן העוני, אתם יסיבשביל ל( SDG של יעדים לפיתוח בר קיימא )רשימה, מדינות אימצו 2015בספטמבר 
 שגשוג לכולם.הבטיחל, והפלנטהעל 

17 מתוך 14 תפקיד מכריע בהשגת ה הקניות הטובות ביותר בבריאות העולמית ויש לת אחהיא – חיסוניות
SDGs התערבויות הבריאותיות המרחיקות לכת, היא משקפת מקרוב את האתוס של ה-  מ.  כאחתSDG : 

”. “  אף אחד מאחור משאירים לא"

 



ע
ל

מנת למגר עוני – יש לחסן בני אדם. הגיוני ? שימו לב שמדובר על תזונה ראויה, כאילו היא קשורה לחיסוניות או חיסונים ומדובר על
מחלות שאת כולן – ניתן לרפא ללא חיסונים !

על מנת למנוע רעב – יש לחסן בני אדם  ? כמובן שלא. יש לתת להם מזון וזרעים וללמדם לשתול ולגדל בעצמם את המזון. מי שנותן
להם חיסונים, מעוניין להמשיך לייצר חיסונים, לא למגר רעב. שוב את המחלות האמורות, ניתן למנוע ללא חיסונים.

הערה – מי קבע שחיסוניות היא אחת הדרכים המשתלמות..? יצרני חיסונים ? 
אכן ביקור במרפאה יעניק הזדמנות לחברות תרופות למכור ולשווק מוצרים אבל אין בין חיסונים לרווחה ולבריאות, 

דבר וחצי דבר.



טיביות, זכרון, גורמים לליקויי למידה ועוד. מכאן שכל הסעיף הזה כמו סעיפיםיהערה – ידוע שחיסונים פוגעים בלמידה, יכולות קוגנ
אחרים, לא נשען על אמת אלא על שקר. בתי ספר הם ללמידה, הם לא פלטפורמה ל”הענקת” שירותי בריאות 

  וקל וחומר לחיסונים רעילים.

הערה – שוויון בין המינים זה טוב וראוי אבל בינו לבין חיסונים אין קשר, למרות שמנסים לכפות את הקשר הזה, הוא לא קיים !

הערה – על מנת לקבל מים נקיים יש צורך בחיסונים ? על מנת שתהיה סניטציה טובה יש צורך בחיסונים ? אני חושב שהתשובה היא
שלילי בשני המקרים!

בואו נתקן את המשפט – מים נקיים, תברואה והיגיינה, אכן הם הערבויות מוכחות למניעת מחלות שלשול...וכולי.



הערה – לא. אין קשר בין חיסונים ואנרגיה זמינה וירוקה למרות שזה נשמע טוב.

הערה- אולי לדירוג חברתי ולסיכוי להתקבל לעבודה חדשה יש קשר לחיסוני קורונה אבל בפועל, אין קשר בין החיסונים שלקחת, לסוג
 כי ככה זה עם חינוך מחדש.העבודה שלך. אף פעם לא היה אבל רוצים שתחשבו שיש, 

הערה – לא. אין קשר בין חיסונים לחדשנות אלא אם יצרני החיסונים מחפים חדשנות בייצור חיסונים. פיתוח תשתיוטת נוספות לייצור
וכפיית חיסונים ולייצר תעשיה חדשה של דרכים לכפות חיסונים.



שוב כאמור, אין קשר בין בריאות טובה יותר לחיסונים, כלומר יש, הוכח שילדים לא מחוסנים בריאים הרבה יותר מאלו המחוסנים. אין
בין זה לבין שוויון שום קשר.

 של ערים,בריאותערים בריאות יותר ? את מי זה מעניין ? הבריאות היא לא של בניין או רמזור אלא של בני אדם ואין קשר בין 
לחיסונים – דבר. מלבד מה שיצרני החיסונים ומהנדסי התודעה החדשה רוצים שתחשבו.

רוצים לעזור לאקלים ? תתחסנו. רוצים להפחית "התחממות גלובלית"? תתחסנו. הגיוני, נכון ?



מיותר כבר לשים הערה.

 ומטרות לפיתוח בר קיימא הן לדחוף לגוף שלכם ובעיקר של הילדים שלכם21שיווק שיווק שיווק – מטרת אג'נדה 
זריקות רעילות שישאירו אותם תלויים ועבדים נרצעים של מערכת פשיסטית של תאגידים תאבי בצע.


