
We For Humanity 
We are an international association of lawyers, doctors, scientists, journalists as 

well as representatives of other professions. 

We represent interests of all people in the world who aspire to live in freedom, 

self-determination, dignity and truthfulness. 

 

STOP HOLOCAUST 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Nós, os sobreviventes das atrocidades cometidas contra a humanidade durante a Segunda 

Guerra Mundial, sentimo-nos obrigados a seguir a nossa consciência e a escrever esta carta. 

É óbvio para nós que outro holocausto de maior magnitude está a ter lugar diante dos 

nossos olhos. A maioria da população mundial ainda não se apercebeu do que está a 

acontecer, pois a magnitude de um crime organizado como este está para além do seu 

âmbito de experiência. Nós, no entanto, sabemos. Lembramo-nos do nome Josef Mengele. 

Alguns de nós têm memórias pessoais. Vivemos um déjà vu que é tão horrível que nos 

levantamos para proteger os nossos pobres semelhantes. Os inocentes ameaçados incluem 

agora crianças, e mesmo bebés. 

Em apenas quatro meses, as vacinas COVID-19 mataram mais pessoas do que todas as 

vacinas disponíveis combinadas de meados de 1997 até ao final de 2013 - um período de 

15,5 anos. E as pessoas mais afectadas têm entre 18 e 64 anos - o grupo que não constava 

das estatísticas da COVID. 

Pedimos-lhe que acabe imediatamente com esta experiência médica ímpia sobre a 

humanidade. 

Aquilo a que chama "vacinação" contra a SRA-Cov-2 é, na verdade, uma invasão blasfémica 

da natureza. Nunca antes a imunização de todo o planeta foi realizada através da entrega de 

um mRNA sintético no corpo humano. Trata-se de uma experiência médica à qual deve ser 

aplicado o Código de Nuremberga. Os 10 princípios éticos deste documento representam 

um código fundacional de ética médica que foi formulado durante o Julgamento dos 

Médicos de Nuremberga para garantir que os seres humanos nunca mais serão sujeitos a 

experiências e procedimentos médicos involuntários. 

Princípio 1 do Codex de Nuremberga: 

(a) O consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente essencial. 

Isto significa que a pessoa envolvida deve ter capacidade legal para dar o 
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consentimento; deve estar situada de modo a poder exercer livremente o poder 

de escolha, sem a intervenção de qualquer elemento de força, fraude, engano, 

coacção, sobre-escuro, ou outra forma ulterior de constrangimento ou coerção; e 

deve ter conhecimento e compreensão suficientes dos elementos do sujeito 

envolvido, de modo a permitir-lhe tomar uma compreensão e uma decisão 

esclarecida. (b) Este último elemento exige que antes da aceitação de uma 

decisão afirmativa do sujeito experimental lhe seja dada a conhecer a natureza, 

duração e finalidade da experiência; o método e os meios pelos quais esta deve 

ser conduzida; todos os inconvenientes e perigos razoavelmente previsíveis; e os 

efeitos sobre a sua saúde ou pessoa que possam eventualmente advir da sua 

participação na experiência. 

(c) O dever e a responsabilidade de verificar a qualidade do consentimento recai 

sobre cada indivíduo que inicia, dirige, ou se envolve na experiência. É um dever e 

responsabilidade pessoal que não pode ser delegado a outro com impunidade. 

Re. (a): Não se trata de uma decisão livre. Os meios de comunicação social espalham o medo 

e o pânico e utilizam a regra da propaganda de Goebbels, repetindo inverdades até que se 

acredite nelas. Há semanas que eles apelam ao ostracismo dos não vacinados. Se há 80 anos 

atrás eram os judeus que eram demonizados como propagadores de doenças infecciosas, 

hoje são os não vacinados que estão a ser acusados de espalhar o vírus. A integridade física, 

a liberdade de viajar, a liberdade de trabalhar, toda a coexistência foi tirada às pessoas a fim 

de forçar a vacinação contra elas. As crianças estão a ser aliciadas a serem vacinadas contra 

o julgamento dos seus pais. 

Re (b): Os 22 terríveis efeitos secundários já enumerados na autorização de utilização de 

emergência da FDA não foram revelados aos sujeitos do ensaio experimental. Listamos os 

que se seguem, em benefício do público mundial. 

Por definição, nunca houve consentimento informado. Entretanto, milhares de efeitos 

secundários registados em numerosas bases de dados estão registados. Enquanto os 

chamados números de casos estão a ser divulgados em intervalos de 30 minutos por todos 

os meios de comunicação social, não há qualquer menção aos graves efeitos secundários 

adversos nem como e onde os efeitos secundários devem ser relatados. Tanto quanto 

sabemos, mesmo os danos registados foram eliminados em grande escala em todas as bases 

de dados. 

O Princípio 6 do Código de Nuremberga exige: "O grau de risco a correr nunca deve exceder 

o determinado pela importância humanitária do problema a ser resolvido pela experiência". 

A "vacinação" contra Covid provou ser mais perigosa do que Covid para aproximadamente 

99% de todos os seres humanos. Como documentado por Johns Hopkins, num estudo com 

48.000 crianças, as crianças estão em risco zero de contrair o vírus. Os seus próprios dados 

mostram que as crianças que não estão em risco devido ao vírus, tiveram ataques cardíacos 

após a vacinação; mais de 15.000 sofreram eventos adversos - incluindo mais de 900 

eventos graves. Pelo menos 16 adolescentes morreram após a vacinação nos EUA. Como é 

do seu conhecimento, apenas cerca de 1% estão a ser notificados. E os números estão a 

aumentar rapidamente à medida que escrevemos. Com os seus conhecimentos. 

Princípio 10 do Código: "Durante o decurso da experiência, o cientista responsável deve estar 

preparado para terminar a experiência em qualquer fase, se tiver motivos prováveis para 



acreditar, no exercício da boa fé, habilidade superior e julgamento cuidadoso que lhe é 

exigido, que a continuação da experiência é susceptível de resultar em lesão, incapacidade, 

ou morte do sujeito experimental". 

Alegadamente, cerca de 52% da população mundial recebeu pelo menos uma oportunidade. 

A revelação honesta do verdadeiro número de "vacina" feridos, feridos terminais, bem como 

de falecidos em todo o mundo, há muito que é esperada. Entretanto, estes são milhões. 

Forneça-nos agora o verdadeiro número de vítimas da vacina Covid. 

Quantos serão suficientes para despertar a sua consciência? 

Lista de efeitos adversos conhecidos da FDA antes da aprovação de emergência 

1. Síndrome de Guillain-Barré 

2. Encefalomielite aguda disseminada 

3. Mielite transversa 

4. Encefalite/encefalomielite/mening

oencefalite/meningite/encefolapat

ia 

5. Convulsões/preensões 

6. Stroke 

7. Narcolepsia e cataplexia 

8. Anafilaxia 

9. Infracção aguda do miocárdio 

10. Miocardite/pericardite 

11. Doença auto-imune 

12. Mortes 

13. Gravidez e resultados do 

nascimento 

14. Outras doenças desmielinizantes 

agudas 

15. Reacções alérgicas não 

anafilácticas 

16. Thrombocytopenia 

17. Coagulação intravascular 

disseminada 

18. Tromboembolismo venoso 

19. Artrite e artralgia / dores nas 

articulações 

20. Doença de Kawasaki 

21. Síndrome inflamatória 

multissistémica em CRIANÇAS 

22. Vacinação de doenças melhoradas. 

 

Assinado 

Sobreviventes do Campo de Concentração, seus filhos, filhas e netos, incluindo pessoas de 

boa vontade e consciência: 

De acordo com os consentimentos: 

Hagar Schafrir 

Sorin Shapira 

Moran Zelikovich 

Mascha Orel 

Stefanie Schruff 

Morry Krispijn 

Shimon Yanowitz 

Hila Moscovich 

Tamir Turgal 

Amira Segal 

Jacqueline Ingenhoes 

Andrea Drescher 

Karl Hilz 

Ariella Weisman 

Dr Rivka Berger 

Rob Gracie 

Eve Foley 

Vered Shomron 

Nina Moliver, Ph.D. 

Rabbi Hillel Handler 

Pazit Zaidenberg-Porat 

Sherry Ben Chetrit 

Aviva Kilemnik 

Hana Hagit  



Jayda Barkley 

Edgar Siemund, Esq. 

Hannelore Düerkop-

Gratzke 

Faina Stoliar Ben-David. 

Thomas Gloy 

Elisa Bertinato 

Heidi Stümges 

Helga Pulz 

Herrmann Pulz 

Josef J. Dohrenbusch 

Tanja.Laurent-

Ducroq@mnet-mail.de 

Tanami Yifat 

Edna Golan 

Dr. Daniel Langhans 

Pnina Rachmian 

Ilan Sharfer 

Sheryl Ben Chetrit 

Moshe Chekol 

Ouriel Zohar  

Dafna Karako-Rachmann 

Idit Sivan Handler 

Kelly Rubin 

Yael Gottlieb 

Galit Farhi 

Tali Gilad 

Tanami Yifat 

Henry Misservill 


