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DDrr ..  RRuusshhiidd  BBuuttttaarr   ddiinn  SS..UU..AA..  ––  ddeezzvvăălluuiirr ii   șștt ii iinnțții ff iiccee  
ddee  vvaallooaarr ee  iinneesstt iimmaabbii llăă  

 

Este vorba despre un medic de urgență, care îl torpilează pe Bill Gates cu privire la datele 

statistice false referitoare la pandemie, care ridică semne de întrebare acum când economia se 

prăbușește. Dr. Rushid Buttar a absolvit Universitatea Washington, cu o dublă specializare: 

biologie și teologie; înainte de a frecventa Facultatea de Medicină de la Universitatea de Medi-

cină Osteopatică și Științe ale Sănătății, Colegiul de Medicină și Chirurgie s-a instruit în chirur-

gie generală și în medicina de urgență. A ocupat funcția de chirurg de brigadă și director al me-

dicinei de urgență în timpul serviciului militar din armata terestră a S.U.A. 

Este specializat în toxicologie metalică și medicina preventivă. Este specializat în medicina 

de urgentă și a reușit performanța să fie membru al trei Asociații Medicale distincte. În prezent 

el ocupă funcția de Director Medical în Centrul pentru Medicină Avansată din clinicile din Cali-

fornia și Carolina de Nord. 

Aceste clinici sunt specializate în nevoile pacienților cu disfuncții imune și probleme de 

toxicitate, care se manifestă de obicei în diverse afecțiuni, cum ar fi cancerul, bolile cardiace și 

autismul. De peste 20 de ani el a fost clasat ca unul dintre primii 50 medici din S.U.A. Prima sa 

carte: „Cei 9 pași cu care să ții medicul departe” a devenit un best-seller pe Wall-Street Journal, 

USA Today și Amazon. Acum este un best-seller la nivel internațional, fiind tradus în mai multe 

limbi. Săptămâna aceasta dr. Rashid a realizat un videoclip în care a demascat frauda care este 

perpetuată în întreaga lume de Organizația Mondială a Sănătății (OMS),  C.D.C. (Centrul pentru 

Controlul Bolilor), de Bill Gates, de statul paralel, de mass-media oficială. 

- Domnule doctor, acum trei săptămâni ați catalogat această situație (legată de pandemie) 

ca fiind o conspirație. Ați declarat că această isterie este perpetuată pentru a speria populația 

globului, bazându-se pe date false.  

Săptămâna aceasta a fost rândul lui Jerome Adams, Chirurgul General al S.U.A. și rândul 

Administrației Trump să fie de acord cu dvs., când au anunțat că ei renunță la modelul O.M.S. și 

C.D.C. și că acum lucrează cu date statistice reale. 

Acest document este emis chiar de Casa Albă. Este vorba de Biroul Purtătorului de Cuvânt. 

Marți, Casa Albă a publicat acest comunicat de presă, solicitând ca O.M.S. să fie declarată res-

ponsabilă pentru starea creată, luându-și angajamentul sa investigheze răspunsul, declarațiile 
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false și mușamalizările. De aceea, explicați-ne ce anume v-a dus la această descoperire și cum 

datele statistice nu au sprijinit niciodată declarațiile O.M.S.-ului, ale C.D.C.-ului. 

- Gary, practic am pacienți de pe tot globul. Pacienții au fost preocupați de treaba aceasta 

și mi-au pus întrebări. Mi-am publicat răspunsurile pe rețelele de socializare. O să fac un video-

clip despre aceasta. M-am așteptat ca unii oameni să-mi răspundă. Am avut, cred, vreo 700-800 

de răspunsuri în acest an. „Da, vă rugăm, dați-ne aceste informații." 

De aceea, m-am întrebat și eu, căci se aud lucruri despre tot felul de conspirații. Aceste 

clipuri pe care le-am uploadat pun întrebarea: Conspirația COVID-19? cu semnul întrebării.  Pe 

măsură ce am început să analizez situația... pur și simplu, ce am aflat nu avea niciun sens. 

Oricum, am avut de-a face cu ceea ce era mai greu în ceea ce privește situația medicală.  

Așa că nu a fost o mare problemă. Îmi amintesc doar că atunci când am auzit despre detaliile 

legate de virusul Corona a existat o anumită componentă pe care o foloseam des pe cale intra-

venoasă în clinica noastră. M-am asigurat că avem de 10 ori mai mult decât cantitatea normală 

necesară. Asta a fost tot. Nu a fost mare lucru. Nu m-a preocupat. Totuși, pe măsură ce am înce-

put să analizez aceste informații, mi-am dat seama că este de fapt o versiune „himerică” a ceva 

ce a fost dezvoltat aici, în Statele Unite ale Americii.  

În anul 2015 a fost publicat un articol în revista „Nature”, care afirma că această versiune 

a fost dezvoltată la Universitatea North Carolina din Chapel Hill, unde s-au făcut toate studiile 

inițiale de cercetare „himerică”, în ciuda faptului că exista un Moratoriu al Guvernului S.U.A., 

care interzicea orice cercetare „himerică.”  

Cercetarea „himerică” înseamnă luarea unei substanțe care apare în mod natural, un virus 

în cazul nostru, și apoi, provocându-i niște mutații, modificându-l genetic, schimbându-i confi-

gurația morfologică, să se obțină o anumită funcție. Este denumit: „Studiu pentru obținerea unei 

funcții", „o cercetare pentru a obține o funcție." 

Practic, ei fac ceva ce poate avea deja un anumit potențial de a provoca daune, făcându-l 

însă mult mai dăunător, mai virulent, mai rezistent. Iată ce am descoperit: ei au luat tulpina 

SHC014 a virusului Corona, componentă a antigenului de suprafață, au adus coloana vertebrală 

a virusului SARS Corona, le-au pus împreună și apoi au introdus gene ortologe de HIV și MERS  

în mod suplimentar, pentru a crea un virus mai virulent, mai dăunător.  

- Domnule doctor, cred că dvs. vorbiți aici despre Moratoriul care a fost creat și apoi... 3, 7 

milioane de dolari americani au fost transferate de la Institutul Național de Sănătate în China, 

pentru ca ei să poată continua această cercetare, chiar dacă exista acest Moratoriu, practic s-a 

externalizat această cercetare în China.  
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- Exact. Totul a început în anul 2014. Guvernul S.U.A. a decis, a da acest Moratoriu, ba-

zându-se pe părerea anumitor virusologi din acea vreme, care spuneau: „nu există nicio justifi-

care pentru acest gen de cercetare”, „există un pericol de a crea daune, a crea pandemii”, „deci nu 

avem nicio justificare pentru ca noi să facem acest tip de cercetare.” Deci Guvernul a aprobat un 

Moratoriu în 2014. 

Dr. Anthony Fauci a aprobat însă bugetul pentru a se continua aceste cercetări. A aprobat 

ca bugetele să fie... ca banii să fie alocați pentru acest tip de cercetări. De fiecare dată când mă 

gândesc la aceasta devin atât de frustrat, pentru că sunt atât de furios... El, practic, a încălcat le-

gea. El a făcut și mai mult decât să încalce legea: a creat întreagă această cascadă de evenimente 

pe care le vedem.  

Blocarea întregii lumi a fost determinată de acest aspect inițiat atunci. Fauci a încălcat le-

gea. A acționat împotriva Moratoriului Guvernului. A luat banii contribuabililor și a finanțat cer-

cetările care au dus acum la apariția Covid-19.  

În anul 2017, Fauci a fost filmat la Universitatea Georgetown spunând că va exista o pan-

demie, că acest președinte (Trump), în mandatul lui se va confrunta cu așa ceva. De unde știa el, 

încă din 2017, ce anume se va întâmpla în 2018, în 2019, în 2020? Nu poți anticipa cu trei zile în 

avans ce se va întâmpla azi în piața de capital. Cum de a știut el că va fi o pandemie?  

Atunci când anumite persoane încep să facă aceste tipuri de declarații, iar apoi ele sunt 

implicate în încălcarea legii, pentru finanțarea unor cercetări plătite cu banii contribuabililor 

americani, este grav. Iar apoi s-au dus în Wuhan și acum încearcă să creeze aceste diversiuni, 

spunând că de vină este China. Dumnezeule, nu știu dacă virusul a venit din China, dacă a fost 

lansat în China sau a fost lansat deja aici. Este irelevant.  

Importantă este complicitatea în ceea ce se întâmplă acum, fie dacă virusul a fost eliberat 

în China sau dacă era deja aici, indiferent cum s-a întâmplat, iată sistemul din S.U.A. a permis 

aceasta, a profitat de ea în mod oportunist, închizând economia.  

Ei știu, de fapt, că nu există nicio bază de susținere. Nu există niciun virus care sare 

1, 8 m sau 3, 6 m. Acum ei spun că sare 4 m. Este o dezinformare crasă.  

Chirurgul General al S.U.A. a spus că de fapt modelul lui Bill Gates, modelul lui Fauci, 

modelul O.M.S. nu vor mai fi utilizate și că vor utiliza datele statistice reale, însă mass-media 

oficială nu a dat niciun răspuns la aceasta. Tot ce au spus a fost că se pare că va trebui să aș-

teptăm până în anul 2022 înainte ca oamenii să se poată aduna împreună. Aceasta este tot ce a 

spus postul ABC, dar și FOX News. New York Post a spus că se pare că cei 1, 8 metri de distan-

țare socială nu vor fi suficienți.Trebuie să crească la 4 metri. Însă vă spun din nou: nu există 
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virus sau bacterie care să sară 4 metri, de la un om la altul. Pur și simplu se sfidează fiecare 

aspect logic al științei și al medicinei.  

Ceea ce mă enervează la culme este că sunt mii, zeci de mii de medici și oameni de știință 

care știu că acest lucru este o escrocherie, dar nu spun nimic. Fie sunt speriați de ostracizarea 

socială, pentru că vor fi declarați mincinoși sau sunt speriați de rușinea socială sau le este frică 

de faptul că își vor pierde dreptul de liberă practică. În numele lui Dumnezeu, este vorba de 

schimbarea întregului pământ! Fiecare om de știință, fiecare medic care știe că aceasta este o 

fațadă trebuie să deschidă gura și să vorbească. Fiecare element al științei a fost literalmente 

luat, aruncat în WC și apoi s-a tras apa. Este ca și cum toată lumea ignoră aceste lucruri.  

Elementul fundamental al modului în care funcționează sistemul imunitar uman este ig-

norat. Fiziologia este... pur și simplu aruncată la gunoi. Fiecare aspect al virusologiei și al bolilor 

infecțioase este ignorat. Postulatele lui Koch au fost ignorate. Fiecare dintre ele. Avem rezultate 

fals-pozitive provenind de la testări despre care știm că nu sunt adecvate. Apoi testele pe care 

ei le fac, RT-PCR, testele de reacție de polimerizare în lanț în timp real, au fost deja dovedite... 

De fapt omul care a dezvoltat acest test, în anii ΄80 (Kary Mullis) a spus că nu poți fo-

losi această testare în scopuri de diagnosticare. 

Trebuie să-l folosiți doar unde ceva are o secvență genomică deja identificată. Nu poți să-l 

folosești pentru diagnosticare, dar ei totuși îl folosesc pentru diagnosticare. Și când acestea nu 

sunt suficiente pentru a justifica numărul de decese, pentru care ei au creat această pandemie, 

i-au pus pe medici și pe asistentele medicale să se întoarcă și să schimbe certificatele de deces, 

să spună: „COVID-19 este prima cauză de deces”, iar ca și cum nu ar fi fost suficient, acum sunt 

trimise mandate în fiecare stat, fiecărui medic, din fiecare asociație medicală statală, spunând 

că nu este necesară testarea. Am primit și eu o scrisoare de genul acesta. Dacă au simptome, să 

îi trimitem acasă și apoi avem obligația de a trece drept cauză a decesului virusul COVID-19.  

Mass-media difuzează imagini din spitale, dintr-o țară sau din alta, folosind ace-

leași imagini. Se arată aceeași persoană care moare de mai multe ori, folosind manechine 

ca să arate faptul că oamenii mor și totuși nici măcar nu pot arăta ambulanțele, pentru că ele 

nu fac nimic. Ele stau de pomană. Oamenii joacă șah, cărți, nu fac nimic. Asistentele medicale 

sunt concediate chiar acum, pentru că nu este nevoie de ele. Dar ei împing agenda aceasta 

a fricii. Frica! Frica! Discursul alarmist în sine va crește nivelul de secreție a adrenalinei, va 

provoca mai mult stres, mai multe tulburări emoționale. Elementul emoțional prezentat de 

mass-media reprezintă o fațetă, pentru a speria pe oameni.  

Va urma... 


