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(Steven Fishman, henrymakow.com) - Nevíme potvrdit, zda je to pravda nebo ne, ale v minulosti
poskytl Steve Fishman hodnověrné, zasvěcené informace. Nedávno se svěřil, že často dostává 
otázku: "Pokud jsem si dal píchnout tu" vakcínu ", jak dlouho budu žít?"

Předal tuto otázku svému příteli Dr. Mylovi Canderianovi, PhD. (Narozenému jako Milos 
Iskanderianos v řeckém Korfu, roku 1938), který v roce 2015 vyvinul oxid grafenu pro použití ve 
formě biologické zbraně, který si nechal patentovat. Jeho reakce byla vskutku překvapující.

Genocidní globalista dr. Canderian
Dr. Canderian je, při plné transparentnosti, tím, co bych nazval "genocidním globalistou", 

řídícím se desátým přikázáním georgijských poradních kamenů (Georgia Guidestones), o nichž se 
hovoří jen velmi zřídka.

To desáté přikázání říká: "Nebuď na Zemi rakovinou; nech prostor pro Přírodu. "

Dr. Canderian je lékařským přispěvatelem Světové zdravotnické organizace (WHO) a také velmi
podporuje Klause Schwaba a "Velký reset", ohlašující jeden svět digitální měny, který je 
sekundárním cílem i Světové zdravotnické organizace (WHO) pro rok 2022.

Dr. Canderian je toho názoru, že až 95% světové populace tvoří takzvaní "neužiteční jedlíci", jež 
třeba co nejdříve podrobit eutanázii.
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Georgijské poradní kameny

Georgijské poradní kameny (anglicky Georgia Guidestones, česky též Americké Stonehenge, ale tento 
název není jednoznačný) je velký žulový monument, který se nachází na kopci v regionu Elbert 
County ve státě Georgie ve Spojených státech amerických. Do velkých kamenů, které jsou šest metrů 
vysoké, je v osmi současných jazycích vytesán text, nazývaný „desatero přikázání“ nebo „deset zásad“, 
popř. stručně „poselství“. 

Poselství

Poselství je tvořeno deseti zásadami a je vyryto v osmi různých jazycích na čtyřech velkých svisle 
umístěných žulových deskách. Každá z osmi stěn obsahuje text v jiném jazyce. Ve směru hodinových 
ručiček kolem monumentu jsou to tyto jazyky: angličtina, španělština, svahilština, hindština, hebrejština, 
arabština, čínština a ruština, což odpovídá jazykům, které používá největší počet obyvatel Země.

•Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.

•Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.

•Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.

•Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.

•Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.

•Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.

•Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.

•Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.

•Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.

•Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.

Na obvodových stěnách svrchního kamene je ve čtyřech starých jazycích 
(babylonština, starořečtina, sanskrt a egyptské hieroglyfy) vytesáno

Nechť jsou toto poradní kameny Věku rozumu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Georgijsk%C3%A9_poradn%C3%AD_kameny 

"Podívejte se na centrum Chicaga, Baltimore nebo Los Angeles," uvedl,  "a jasně uvidíte, proč 
musí být neužiteční jedlíci usmrcení jako vzteklí psi."
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Vyjádřil své pohrdání "infekčními pedagogy" propagujícími kritickou rasovou teorii a je 
přesvědčen, že "vakcína" udělá konec "lidské rakovině na Zemi".

Dr. Canderian je horlivý podporovatel povinnosti a závazku zednářství zbavit svět "lidské 
pohromy".

Na osobní úrovni však máme oba vášeň pro stejné exotické jídlo, podávané v L'emince de veau v
Ženevě: krémovou kolibřičí polévku, po níž následuje jelení jazyk.

Oba jsme fanoušky šéfkuchaře Gastona sere de Rivieres, který je kulinářským géniem.

Vzorec pro délku dožití od dr. Canderiana
A tak jsem se Myla zeptal: "Jak mohou 'zaočkovaní' s jistotou vědět, jak dlouho budou žít po 

očkování?"

Seznámil mě s informacemi, zvanými "Vzorec pro konec cyklu".

A vysvětlil, jak snadno se počítá.

"Síla jednoduchosti," řekl.

"Od očkování po Konec cyklu (nebo také smrt) je maximální cyklus deset let,"vysvětlil."A je 
nesmírně lehké ho stanovit."

Každý hematolog to prý vidí během několika sekund pod mikroskopem, nebo ještě snadněji pod 
elektronovým mikroskopem.

"Procento krve poškozené (nebo také kontaminované) oxidem grafenu má souvislost s výpočtem 
Konce cyklu," prozradil.

Řečeno jinak, "naočkována" (jako nazývá každého, koho zaočkovali smrtící, injekčně podanou 
biologickou zbraní eugenické depopulace, schválenou na experimentální použití), který má v krvi 
20% -ní degeneraci oxidem grafenu, bude, vyjma všechny ostatní vstupní kritéria, žít 8 let [10 let 
minus 20%].

Ten, kdo má 70% degeneraci oxidem grafenu, nebude žít déle než 3 roky [10 let minus 70%].

Nedávno dr. Jane Rubyová poskytla interview Stewie Petersovi v jeho podcastu a ukázala 
příklady, jak vypadá zkažená krev při vystavení oxidu grafenu (v angličtině):
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Pro ty, kteří to nevědí, oxid grafenu je složka vakcíny vedle mediátorů RNA produkující hrotové 
proteiny, které se srdcem, plícemi, mozkem a krví bojují o kyslík.

Oxid grafenu je kyslíková houba, připravující tělo o tak potřebný kyslík a způsobující mnohé 
komplikace, mimo jiné například anafylaktický šok, toxickou srážlivost krve, fatální paralýzu plic a 
rakovinu endotelu.

Dr. Mylo Canderian má do značné míry podobný názor jako Klaus Schwab, Bill Gates a 
generální ředitelé Big Pharmy: NECHTE JE VŠECH ZEMŘÍT!

Poslední otázky dr. Canderianovi
Zeptal jsem se Myla, jaký účinek mají druhá a třetí dávka a opakované očkování a jak mění 

tabulku Konce cyklu.

Mylo odpověděl:

"Všechno je to měřitelné hematologickými testy. Čím více dávek a následných očkování ti 
imbecilové dostanou, tím horší bude vypadat jejich krev pod mikroskopem a tím rychleji se změní 
na hnojivo."

Nakonec jsem se ho zeptal, jak je možné, že taková skupina elit dokáže tak tajit plán na zabití 
tolika miliard lidí.

Jeho odpověď byla: "Ty toho o zednářství hodně nevíš, že Steve?"

A máte to.
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