
30 октомври, 2021г. 
Здравейте родолюбци, 

 
Имам полезна информация за вас. Аз съм Петър Михайлов, работя 
като интернист и ревматолог в Германия с прекъсвания от 2007 г. 
Последните две години живея сред престъпници и озверели 
ненормалници и преживявам ужасите на вaкcинациoнния ад. 
Последствията за хората са кошмарни. 
Мероприятието по изтреблението започна с прицелна група – 
старческите домове. В течение на няколко месеца „напълно 
вaкcиниpaнитe“ измряха 80-90%. Появиха се няколко мижави сводки в 
лекарските издания, с „половин уста“ и статистически хитро скопосани 
„относно смъртността, в сравнение с други години“, от което нищо не 
стана ясно, освен че „е необходима трета доза“. 
Личните лекари печелят по 400 Евро за поставена „вaкcина“. Това се 
изчислява така: един вaкc-ден се заплаща 1200 евро и се счита за 
изпълнен ако има ПОНЕ ТРИМА убодени. Естествено, ако са повече, 
лекарите губят приходи, затова записват за следващите дни. 
Гнусна, отвратителна работа! Когато личните лекари НАКРАЯ 
РАЗБРАХА, че избиват и разболяват пациентите си, които напълно им 
се доверяват, се отказаха един по един от престъплението, с „чисти 
ръце“ и кървавите пари в джоба. Нещата поеха професионално 
изпечени мошеници, вaкc-координатори, които назначиха СТАЖАНТИ 
по мобилни пунктове. Те буквално удрят инжекцията и бягат с 
надника. Страшно е! 
Когато докладвам за тежките случаи след вaкcина (винаги писмено!), 
никой не реагира. Тези, които са прибрали значителни суми, са 
напълно безотговорни. Никой не се обади да попита „ей, човече – ама 
верно ли“? Знаят мръсниците! Но продължават да убиват! Получавам 
преки заплахи да ми бъде отнета правоспособността! 
На ден минават през кабинета ми 20-25 човека. ВСЕКИ ТРЕТИ нов 
пациент е с увреждане след „вaкcинa“ – това са пристъпи на 
основното заболяване, които не се повлияват почти от нищо, 
новонастъпили автоимунни нарушения, мозъчни кръвоизливи, 
слепота, тежки алергии, тромбози, пристъпни синроми (Щил), дебют 
на мултиплена склероза и колагенози и какво ли още не! На седмица 



научавам поне от двама-трима пациенти, че техен близък е починал 
след „вaкcинa“. 
Зловещо мракобесие! Изключително показателен за „целите на 
западната демокрация“ експеримент. Фашистки геноцид! Ступор и 
ужас сред населението – пир за кукловодите! 
Моля Ви, борете се и заради мен, както аз се боря и заради Вас. Поне 
българите да бъдат пощадени, за немците няма надежда – тук 
принципните професионалисти сме единици, нашият глас е в пустиня 
– пропагандата напълно го заглушава с тъпани, народът се е 
примирил с участта си. 
Борете се! 
Можете да публикувате писмото по Ваша преценка. 
Д-р Петър Михайлов 
(Dr. Peter Michaylov) 
SOGZ München 
 


