
Preklad rozhodnutia rabínskeho súdu odsudzujúceho očkovanie aj jeho reklamu 

Official translation of the Halachic delineation 

Z milosti Všemohúceho 26. marca 5782, (1. novembra 2021) Oficiálny preklad halachického 

vymedzenia vydaný a podpísaný 22. marca 5782 (po ôsmich hodinách výpovedí odborníkov a ďalších 

svedkov), s čiastočným dodatočným vypracovaním: My, nižšie podpísaní, sme sa zišli, aby sme 

vyniesli rozsudok týkajúci sa novej "vakcíny Covid 19" (ktorú budeme odteraz nazývať "injekcia", 

"vakcína" alebo "mRNA", hoci naším zámerom je zahrnúť aj vakcínu "Adenovírusový vektor DNA"), a 

vypočuli sme si svedectvá odborníkov, ktorých odbornosť sa týka tejto oblasti. Vypočuli sme si aj 

lekárov, ktorí vynašli a vyrobili mRNA, ktorí vypovedali o jej funkcii (väčšina lekárov v lekárskej praxi 

vôbec nie je odborníkmi v týchto záležitostiach a z našich skúseností a ako je známe, iba preberajú 

informácie, ktoré im poskytol NIH, CDC atď.) Ukázali nám, aké veľké nebezpečenstvo a škodu táto 

nová technológia predstavuje. Ukázali nám, ako vládne agentúry a farmaceutické spoločnosti túto 

skutočnosť popierajú a ako zatajujú údaje, čím sťažujú verejnosti uvedomenie si závažných 

nežiaducich reakcií a úmrtí, ktoré postihli toľko ľudí, ktorí dostali injekciu. Taktiež sme boli 

oboznámení s tým, ako rôznymi spôsobmi zatajujú uvedené informácie, čím zabraňujú tomu, aby sa 

zranenia a úmrtia zverejnili v médiách alebo na internete, ako je známe. Vypočuli sme si aj svedectvá 

našich židovských spoluobčanov, ktorí utrpeli zranenia, ba dokonca aj horšie, a tiež to, ako táto 

injekcia škodí plodnosti a reprodukcii. A čo je najdôležitejšie - počuli sme, ako existujú overené a 

jednoduché lieky, ktoré úspešne liečia túto chorobu, no vládne agentúry to popreli, a dokonca 

uvedené lieky zakázali, pričom robili všetko pre to, aby podporovali strach, nie zdravie - napriek 

tomu, že sami vedeli, že tieto lieky fungujú. A teraz schválili mRNA aj pre deti - o ktorých je 

všeobecne známe a je akceptovaným faktom, že táto choroba nepredstavuje žiadne riziko 

nebezpečenstva - a ich zámerom je nariadiť injekciu pre deti ako podmienku pre navštevovanie ješív 

a náboženských dievčenských škôl, nedajbože. Predložené dôkazy, ktoré zahŕňajú správy o 

zraneniach skutočne spôsobených vakcínou alebo o dôvodných podozreniach, že sú spôsobené 

vakcínou, ako aj vedecké poznatky, ktoré naznačujú, že vakcína spôsobí alebo možno dôvodne 

predpokladať, že spôsobí poškodenie (kým sa primeraným testovaním nepreukáže opak), poskytujú 

úroveň obáv, ktorá presahuje halachické normy. Preto týmto vyjadrujeme naše rabínske rozhodnutie 

v súlade s učením našej svätej Tóry - definitívne halachické rozhodnutie: 1) Je absolútne zakázané 

podávať alebo dokonca propagovať túto injekciu deťom, dospievajúcim, mladým mužom alebo 

ženám; aj keby to znamenalo, že im vláda nepovolí navštevovať ješivu alebo seminár alebo študovať 

v zahraničí atď. Je výslovnou povinnosťou protestovať proti tomuto mandátu a každý, kto môže 

zabrániť tomu, aby sa injekcia vnucovala našej mládeži, to musí urobiť, a to otvorene a dôrazne. 

Uvedené napomenutie dopĺňa inak halachicky odsúdeniahodnú povahu injekcie: 1) kvôli jej 

halachicky problematickým zložkám; 2) kvôli tomu, že nikto nie je zodpovedný za prípadné škody 

spôsobené injekciou, na rozdiel od väčšiny iných súčasných lekárskych zákrokov a terapií; a 3) pretože 

podanie injekcie svojmu dieťaťu pomáha vláde nútiť aj iné deti, aby ju užívali. 2) Zdá sa, že v dôsledku 

injekcie vzniká veľa škôd tehotným ženám (možno v dôsledku protilátok, ktoré si telo vytvorí proti 

bielkovine nazývanej Syncytin-1, alebo z SM102, alebo z mikrotrombov spôsobených injekciou. 

Spoločným menovateľom je, že je to pre tehotnú ženu škodlivé a že sa to môže považovať za 

porušenie zákazu sterilizácie alebo zabránenia plodnosti). Ako taká je pre ne zakázaná táto injekcia. 

Patria sem aj všetci zdraví dospelí, ktorí sú v plodnom veku - aj oni by sa mali od uvedenej injekcie 

držať ďalej. (Existuje mnoho správ o ženách, ktoré v dôsledku užitia injekcie neprestali krvácať 

mnoho mesiacov, čo im znemožňuje dosiahnuť rituálnu čistotu, nedajbože. A v prípade mužov 

existuje mnoho správ o tom, že injekcia vedie k nedostatkom potencie, nebesá chránia). významné 

následné potvrdenie: Boli sme upozornení, že na etikete výrobku Pfizer injekcie sa uvádza: "Dostupné 

údaje o COMIRNATY podanej tehotným ženám nie sú dostatočné na informovanie o rizikách 



spojených s očkovaním v tehotenstve." Taktiež sme boli informovaní, že CDC vykonáva štúdie, v 

ktorých je "naliehavo potrebné" skúmať účinok vakcín v tehotenstve. Ďalej sme boli informovaní, že 

na etikete výrobku spoločnosti Pfizer sa uvádza, že vakcína "nebola hodnotená z hľadiska potenciálu 

spôsobiť karcinogenitu, genotoxicitu alebo poškodenie mužskej plodnosti". Domnievame sa, že riziká 

obsiahnuté v týchto vyhláseniach sú z halachického hľadiska neprijateľné. 

3) V prípade starších dospelých a starších ľudí je potrebné ďalšie objasnenie (ako však bolo uvedené 

vyššie, existujú snahy o zahmlievanie údajov a v súčasnosti je ťažké dosiahnuť presné objasnenie). 

Prakticky sme však zaznamenali prelomové prípady, ktoré naznačujú, že medzi tými, ktorí dostali 

mRNA, a tými, ktorí ju nedostali, nie je podstatný rozdiel. Počet pacientov s liekom Covid je v oboch 

demografických skupinách približne rovnaký, porovnateľne. o tom sme sa dozvedeli aj vďaka 

svedectvu právnika, ktorý pozorne sleduje šírenie dezinformácií a ktorý nám ukázal, ako z 

poskytovaných údajov interpretovať skutočnú realitu a frekvenciu zranení a úmrtí. Malo by byť 

známe, že veľká časť údajov, ktoré vládne agentúry uvádzajú, je klamlivá. Napríklad úmrtie na 

Covid, ktoré nastalo u osoby po podaní injekcie, ak sa stalo do štrnástich dní od podania injekcie, sa 

uvádza ako "neočkované" úmrtie. V záujme stručnosti nebudeme uvádzať ďalšie podrobnosti, ale 

nech nám stačí, že príkladov tohto hrubého zavádzania je viac. Aby sme zistili pravdu a dospeli k 

presným zisteniam, musíme túto záležitosť naozaj ďalej skúmať - podľa svojich možností. prípadne 

existuje mnoho zranení a rizík, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že boli spôsobené injekciou 

aj u dospelých a starších občanov, pretože sme boli svedkami mnohých starších ľudí, ktorí zomreli 

krátko po podaní mRNA. Preto - je lepšie byť opatrný a zdržať sa podania injekcie, než ohrozovať 

svoj život vykonaním činnosti, ktorá môže spôsobiť okamžité a priame poškodenie. Najmä preto, že 

existujú iné lekárske postupy, ktoré fungujú, ako bolo uvedené, a ktoré nie sú škodlivé. (Je tiež 

vhodné zdôrazniť význam veľmi skorého použitia liečby, ktoré preukázateľne zvyšuje jej účinnosť. 

Okrem toho nemôžeme podceňovať význam toho, aby sme sa viac vzdelávali o skutočných faktoch - 

napríklad sledovaním svedectiev - a tak zmiernili strach, ktorý mnohých ovládol). 4) Počuli sme 

svedectvá jednotlivcov a odborníkov z oblasti medicíny, podľa ktorých môže byť pre tehotné ženy 

nebezpečné byť v blízkosti ľudí, ktorí injekciu podstúpili. Môže to byť spôsobené javom nazývaným 

"vylučovanie", ktorý sa týka niektorých typov očkovania a génových terapií, ako sa uvádza v 

usmernení FDA o vylučovaní z génových terapií. Nie je jasné, či sa to vzťahuje len na génový produkt 

(proteín hrotu) alebo aj na genetickú správu (mRNA alebo adenovírusový vektor). Nie je jasné, ako 

dlho môže vylučovanie prebiehať - t. j. ako dlho môže príjemca injekcie ovplyvňovať tehotnú ženu 

tým, že je v jej blízkosti. Preto je najlepšie byť opatrný - odporúča sa minimálne vzdialenie sa od 

tehotnej ženy aspoň na dva týždne po podaní injekcie (hoci niektorí naznačujú, že účinok môže trvať 

až desať mesiacov alebo môže byť dokonca neurčitý). 5) Zákaz (3 Moj 19,14) klásť pred slepú osobu 

prekážku - t. j. napomáhať alebo umožňovať osobe porušenie priestupku - zahŕňa slovné 

povzbudzovanie, ponúkanie peňažných stimulov alebo iných úplatkov, slovný nátlak alebo skutočné 

vyhrážanie sa, aby boli zamestnanci nútení prijať mRNA atď. Vo všetkých uvedených prípadoch sme 

brali do úvahy len tragédie, ktoré už postihli členov našej komunity - nie dlhodobé následky, 

predtuchy a desivé prognózy vyjadrené v mnohých svedectvách, ktoré sme si vypočuli. Nech nás 

Všemohúci zachráni. Nech Ten, ktorý pri stvorení sveta povedal "dosť" - povie "dosť" aj nášmu 

utrpeniu. 
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Menachem - Monsey, NYHarav Doniel Yonoson Green, Dayan a Moreh Tzedek* Rav, riaditeľ 

Keystone Jewish Center, komunitný sprievodca a aktivista, inštruktor talmudu - Crown Heights, NY * 

Halachická autorita, člen rabínskeho súdu. 
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