
Konspirace? Lež? Pravda? K zamyšlení? K diskusi? 
Je to na čtenáři.

Za nepřesnosti nebo případné chyby se omlouváme. Za tuto práci nejsme placeni. 
Nejsme státními zaměstnanci, zaměstnanci ruské ani čínské ambasády ani jakékoli neziskovky.

Texty použijte dle úvahy. 

1. Proč je potlačena diskuse o účincích vakcín? 
2. Poslouchejte odborníky, Soňa Peková česká molekulární genetička. 
3. Poslouchejte odborníky, Jan Hnízdil český celostní a rehabilitační lékař. 
4. Poslouchejte odborníky, Jiří Šinkora český imunolog. 
5. Poslouchejte odborníky, Jiří Beran český vakcinolog. 
6. Chraňte ohrožené, zdravé nechte žít. 
7. Svoboda je závazek odpovědnosti za své rozhodnutí. 
8. Vakcína proti Covidu prý chrání zdraví. Je to bonus. Proč se tedy musí trestat ti, co ji nechtějí? 

Že by to nebyla úplná pravda? 
9. Posilujme svou imunitu zdravým životním stylem, ne chemikálií. 
10.Na začátku prý stačily dvě dávky vakcíny, pak jsou prý nutné tři. A nyní se tvrdí, že se bude 

muset očkovat každý půl rok? 
11.Když už dostaneš Covid, většinou jej zvládneš vyležet. Možná i umřeš. Když dostaneš vakcínu, 

možná tě ochrání před těžkým průběhem. Ale nemusí. Ale zcela jistě může mít spoustu 
vedlejších účinků. A stejně můžeš umřít. Měl bys mít možnost si vybrat, co je pro tebe 
výhodnější. 

12.Když mi někdo vyhrožuje proto, aby do mě píchl nějaký "experiment" pro mé zdraví, zdá se mi 
to značně podivné. 

13.Očkování nechrání mé zdraví. Zaručuje vstup do hospody. 
14.Mít očkování je pohodlné. Je to ale ke svému zdraví odpovědné? 
15.Kdykoliv mě někdo, prý v zájmu mého zdraví, nutí dělat něco, co se mi příčí, vždy přemýšlím, 

v čím zájmu to vlastně dělá. 
16.I očkovaný se může nakazit a může nákazu přenášet. Proč se tedy nemusí testovat? 
17.Kdo má zájem na rozmíchávání nenávisti mezi očkovanými a neočkovanými? 
18.Proč stát neručí za následky očkování? Toho, co nepřímo nařizuje? 
19.Prezident České lékařské komory Milan Kubek, v roce 2009, já bych se očkovat nenechal. 

Zdravotníci nebudou dělat někomu pokusné králíky. Firma, která vyrábí vakcínu odmítá převzít 
zodpovědnost za vedlejší účinky látky. Ministerstvu zdravotnictví to přijde jako naprosto 
standardní. Je to asi tak standardní jako byste vyráběl auta a negarantoval, že ty auta budou 
brzdit.

20.Prezident České lékařské komory Milan Kubek, v roce 2021, v budoucnosti bude muset být 
vakcína povinná. Než bude povinná, je třeba vyvíjet nátlak na neočkované, aby, když už ne 
dobrovolně, se aspoň pod tlakem naočkovat nechali. Kromě represí by stát mohl lidi k očkování
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motivovat i pozitivně, třeba finanční odměnou. Nemůže to být tak, že tu máme šest milionů 
zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat, a ti jsou rukojmími dvou milionů 
nezodpovědných, kteří se naočkovat nenechali. Jedině ve chvíli, kdy bude naočkováno dost lidí,
bude společnost moci udělat tu pověstnou tečku za koronavirem, kterou slibovala vláda v 
kampani. Očkování je nejúčinnější nástroj našeho souboje s covidovou nákazou. Očkování nás 
přibližuje bezpečným způsobem ke kolektivní imunitě, která je předpokladem k vytlačení 
koronaviru SARS-CoV-2 na 'okraj lidské společnosti'. Povinné očkování by bylo z lékařského 
hlediska ideální. Na neočkované je potřeba tlačit, jinak to slušní lidé zase odnesou. Jsem 
přesvědčen, že do budoucna bude minimálně v Evropě očkování povinné. Očkování bude v 
Evropě dřív nebo později povinné, když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Povinné 
očkování pro všechny. Co nejdříve by se mělo začít s dětmi, studie jsou hotové. Když může být 
povinné očkování proti hepatitidě B pro zdravotníky, proč ne proti covidu? Chtěl bych vyzvat 
všechny i ty, kteří už mají nárok na třetí dávku, aby s očkováním neváhali, protože imunita 
bohužel klesá rychleji, než jsme doufali. 

21.Miloš Zeman, v roce 2010, pokládám jakoukoli chřipku, ať už je to nemoc šílených krav, 
prasečí chřipka, mexická chřipka, ptačí chřipka za podvod zahraničních farmaceutických firem, 
které chtějí získat enormní zisky za patentované bezcenné léky, jako je třeba tamiflu. 

22.Václav Klaus, v roce 2010, vetuji možnost, že by se kvůli této potencionální chřipce mělo něco 
někomu nařizovat. To je pošlapávání elementární lidské svobody. Není to potřeba dělat. Toto 
není fatální nemoc.

23.Různé státy měly různou antiCovid strategii. Je ve výsledku rozdíl mezi Švédskem, Británií, 
Izraelem a Českem? 

24.Covid je politický, nikoliv zdravotní problém. 
25.Podle epidemiologa Jiřího Berana, v případě delta mutace, z výzkumů jednoznačně vyplývá, že 

kontrola lidí při cestování nemá vůbec žádný význam pro šíření viru. 
26.Když budeme dodržovat základní opatření v podobě pravidla 3R doplněného o rozum, k tomu 

sportovat a posilovat imunitu, tak je to podle Jiřího Berana to nejlepší, co můžeme udělat. 

27.Lékaři a odborníci jsou zděšeni následujícími fakty: 

• Rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření a 
laboratorního nálezu je diagnostikována „nemoc“ na základě jediného výtěru z 
nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. 

• Tato „nemoc“ je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze
plošně testováni, a to včetně dětí. 

• Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud 
nedokážou tzv. bezinfekčnost. A to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost 
prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní, aniž by 
byla jejich bezinfekčnost prokázána. 
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• Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. 
Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie. 

• Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy. Je vyvíjen tlak na nedodržování 
lékařského tajemství. Restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, 
lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit
včetně verdiktů soudu. 

• Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na 
vše spásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Politici si zčásti přisvojili 
kompetence k diagnostice, léčbě a prevenci. 

• Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na 
očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy. 

• Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií. 

28.Chřipku nepodceňujme, covid nepřeceňujme. 
29.Můžeme si být jisti, že očkování má jen pozitivní účinky a negativní neexistují? 
30.Jak lidstvo mohlo přežít do dnešních dnů, bez pravidelného očkování každého půl roku? 
31.Dostatečná hladina vitamínu "D" možná poskytuje porovnatelnou ochranu jako očkování proti 

Covidu a jak se ukazuje, nedá se vyloučit, že i větší. 
32.Víte, že řada odborníků považuje očkování proti Covidu za genovou terapii, u které není a ani 

nemohou být známy její dlouhodobé účinky? 
33.Máme věřit prof. MUDr. vrchnímu vakcinologovi Romanu Chlíbkovi, když při kampani 

"Udělejme tečku za koronavirem" mlčel a dnes je překvapen, že očekával účinnost očkování 
alespoň roční? 

34.Víte že antigenní testy fungují až při velké virové náloži a jejich plošné využívání postrádá 
smysl? 

35.Víte, že nevýhodou antigenních testů je menší přesnost a nevýhodou PCR testů, je jejich 
přehnaná citlivost?

36.Víte, že PCR testy mohou velmi často vytvářet chybnou iluzi o prodělání nemoci?
37.Víte, že PCR testy si každý stát vyhodnocuje jinak? 
38.Víte, že se řada odborníků shoduje v názoru, že většinu úmrtí způsobila nedostatečná 

přednemocniční péče? 
39.Proč se musí propagandisté očkování uchylovat k cenzuře, při tak velké podpoře médií a 

politiků? 
40.Když je PCR test svatým grálem diagnostiky onemocnění, proč musíme na Slovensku čekat pět 

dní v izolaci, než se test může provést? Proč v čínském zábavním parku po nalezení jednoho 
pozitivně testovaného, nečekali 5 dní, ale všechny návštěvníky testovali ihned? 

41.Víte, že izraelská studie došla k závěru, že rekonvalescenti mají téměř třicetkrát menší šanci 
opakovaně onemocnět než očkovaní, kteří nemoc ještě neprodělali? 
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42.Víte, že rouška a FFP2 respirátor pouze sníží únik vydechovaného aerosolu do okolí a to jen po 
omezenou dobu? Pak je nejen neúčinná, ale zkuste si představit, co to udělá, když do dobře 
provlhlé roušky nemocný zakašle? 

43.Víte, že rouška nebo FFP2 respirátor sice sníží únik vydechovaného aerosolu do okolí, ale jen 
po omezenou dobu? Pak je méně účinná a navíc ve vlhké roušce vznikne prostředí "Petriho 
misky", kde se jakékoliv viry a bakterie jen přirozeně namnoží?

44.Víte že Respirátor FFP2 zabraňuje přirozené cirkulaci vzduchu a vy tak dýcháte vzduch s vyšší 
koncentrací CO2? Což způsobuje špatné zásobení organismu kyslíkem?

45.Víte, že nedostatečný kontakt s viry a bakteriemi vede ke snížení imunity? 
46.Víte, jak se před bakteriemi a viry chránit? Nejlepší obranou je náš imunitní systém. 
47.Víte, že časté užívání antibiotik škodí a oslabuje imunitu? Proč by mělo časté očkování imunitu 

posilovat? 
48.O vakcínách proti covid-19 se říká, že nebyly zjištěny žádné dlouhodobé nežádoucí účinky. 

Nemělo by se raději říkat, že nebyly zjišťovány žádné dlouhodobé nežádoucí účinky? 
49.Souhlasíte s názorem lékaře Tomáše Šebka, že obavy z očkování lze připsat na vrub 

nedostatečné informační kampani a zároveň v obrovské převaze dezinformací? 
50.Souhlasíte s názorem prof. Libora Grubhoffera, že očkování proti covidu-19 v čase 

pandemického ohrožení nejenom naší země a Evropy, ale lidstva na celé naší planetě je 
výrazem solidarity se všemi spoluobčany a v dnešním globalizovaném světě je urychlené 
navození kolektivní imunity bezpečnými a spolehlivými vakcínami jediným řešením? Že 
rozhodnutí americké agentury FDA o schválení očkování proti covidu-19 i pro děti považuje za 
velmi zodpovědné. Že o bezpečnosti vakcín založených na mRNA už není pro lidské použití 
pochyb? Že je z pandemického hlediska velmi podstatné očkovat i nejmladší část populace?

51.Souhlasíte s tvrzením, že každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými 
testy? Dá se spolehnout, že jsou provedeny správně a na trh nepřijde nic, co by mohlo 
pacientům uškodit? 

52.Víte, že farmaceutická firma Pfizer dostala pokutu 60 milionů dolarů za korupci? 
53.Víte, že Japonsko kvůli kontaminaci pozastavilo používání asi 1,63 milionu dávek vakcíny 

Moderna. Látka označená jako nevhodná byla distribuována do 863 očkovacích center. 
54.Můžeme zcela vyloučit, že hlavním cílem očkování je proočkovat dostatečně velkou část 

populace, aby se nedalo statisticky v budoucnosti prokázat jeho škodlivé účinky?
55.Vědci Ogata a Shibata dělali dlouhodobější výzkum ve větší škole s čištěním vzduchu pomocí 

ClO2, oxidem chloričitým, v zimním období v době viróz. Používala se velmi nízká 
koncentrace ClO2 ve vzduchu o síle 0,01 až 0,03 ppm, na sto miliónů molekul vzduchu jedna až
tři molekuly plynu ClO2. Nemocnost klesla na jednu třetinu. 

56.Doktorka Lee Merrittová, námořní chirurg, v roce 2020 bylo jen 20 úmrtí na covid mezi všemi, 
kteří byli v aktivní službě. A přesto očkujeme všechny. Už jsme zaznamenali nádory a 80 
případů myokarditidy. Myokarditida má významnou pětiletou úmrtnost. Podle mě je to 66% 
úmrtnost. Takže očkovací kampaní jsme v podstatě zabili více našich mladých lidí v aktivní 

(4 / 68) Konspirace? Lež? Pravda? K zamyšlení? K diskusi?
verze 0.1.3

Neznámý autor, 14.11.2021, 
https://www.cestyksobe.cz/oxid-chloricity-clo2-velmi-ucinny-a-bezpecny-biocidni-pripravek-k-likvidaci-viru-a-bakterii/34375
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren%3Ffbclid&h=AT1AdY1QsXjBboHrWM5dqSUAsjhgO1Gg6Dkt80rdXgp6-b3Dfa7G9g-yC9TNjMhRFyWITUpo7L8gSIy2OeqSEI4WW1gnDaWUwjEHDebuyYQyf_fmOAcoKNBWKGdeeDbxefkjU7v5LjlG&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1LqW8uahmErjXpTBelRUUSulpDpKJtrs2KqDuhyHpddOnMaFy3QayWBzHV0rTkaXIXOOXkHXqBZvawPjrG-4HYKr_7-1VNwLDx4jITljD8F2IZ8_2VufPlHwuKU1MdauuPDsSaMxIfFXsumUiqyZaUoVsMnYYczzno0NhTO5AlQwgb_NtUwYirJcorxwaSSyFvHxJj6viSdJyXHmgHuTz1Mw-mCjYC5xWOekanSpMp
https://www.researchgate.net/profile/Norio-Ogata/publication/228351686_Effect_of_chlorine_dioxide_gas_of_extremely_low_concentration_on_absenteeism_of_schoolchildren/links/548968ba0cf268d28f09625a/Effect-of-chlorine-dioxide-gas-of-extremely-low-concentration-on-absenteeism-of-schoolchildren.pdf


Neznámý autor, 14.11.2021, 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kontaminace-vakciny-japonsko-pozastavilo-163-milionu-davek-moderny-173212


Neznámý autor, 14.11.2021, 
https://radiozurnal.rozhlas.cz/jak-zmirnit-obavy-z-vakcinace-osveta-a-kampan-ockovani-ma-obrovsky-vyznam-mysli-8386316
https://www.lekarnahartmann.cz/vse-co-jste-chteli-o-ockovani-proti-covid-19-vedet
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zivot-v-pandemii-libor-grubhoffer-o-vakcinach-proti-covidu-1/r~0bc438883c9511ec878fac1f6b220ee8/
https://www.flowee.cz/civilizace/8409-libor-grubhoffer-a-jakub-dvoracek-nechat-se-ockovat-je-vyraz-solidarity-s-bliznimi




službě, než co zabil covid. Za 31 let existence VAERSu bylo zaznamenáno 317 případů 
myokarditidy. Tento rok (2021) jich je 1113. Přestali jsme s vakcínou proti H1N1 po 53 úmrtích 
nebo 53 vážných nepříznivých událostech. Nyní jich máme nejspíše 53 denně. 

57.Víte, že nemocnice v Antverpách přiznala, že všechny JIPky má obsazeny pouze očkovanými 
pacienty, u nichž došlo k prolomení očkovací ochrany a nastala vážná reinfekce? 

58.Víte, že dne 1. listopadu Rabínský soud v New Yorku rozhodl, že vakcíny mRNA jsou zdrojem 
infekcí a jejich šíření, a vydal svým usnesením “absolutní zákaz” na očkovaní židovských dětí, 
mládeže a mladých žen a mužů? Soud označil očkování za formu rozšiřování infekce a zakázal 
nejen podávání vakcín Židům, ale dokonce i jejich propagaci a reklamu? 

59.Je cílem očkování proti Covidu vymazání přirozené imunity v celé populaci, aby se stala 
závislou na komerční imunizaci? 

60.Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, úhrada za přikázanou povinnost zdravotního výkonu je 
nezákonná. Zkrácení platnosti testu je motivováno vytvořením ekonomického tlaku a nemá 
medicínské důvody. Číšníci nemohou vykonávat povinnosti státní správy a pojem bezinfekčnost
je nepravdivý. 

61.Lékař Šimon Reich, tvrdit, že se spouští lockdown kvůli neočkovaným, je naprostý nesmysl. 
Nákaza se šíří i v proočkovaných zemích, jako je Singapur, Izrael nebo Spojené království. 
Zbytek společnosti nechme už konečně být a především pak děti. Tohle nejsou pravé neštovice. 
Až se někdy objeví opravdu smrtící nákaza, která bude ohrožovat základní fungování státu, tak 
se pak zavírejme do sklepů. Očkovaní byli podvedeni lživou kampaní, která jim slibovala tečku.
Když se nyní tečka nekoná a opět politici vymýšlí debilní opatření, tak hledají viníka a 
nejsnadnější cíl jsou neočkovaní. Lidi, přestaňte blbnout. Viníkem jsou politici a jejich ‚experti‘.

62.Doktorka Zuzana Krátká, stále stejná vakcína nenaučí organismus nic nového. Imunita ví, co 
má dělat. Jenom my se snažíme pomocí různých opatření dělat psí kusy s novou virovou 
mutací, která nám ale na naše opatření kašle. 

63.Členové Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého upozornili, že nyní 
používané potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu ve skutečnosti 
bezinfekčnost neprokazuje. 

64.Nakolik je sníženo nebezpečí úmrtí, nebo trvalých následků, ohrožených očkovaných skupin 
obyvatel, plošným očkováním neohrožených skupin obyvatel? Podle jakých kritérií je toto 
snížení hodnoceno? 

65.Máme věřit odborníkům, kteří pandemii řídí? Jsou těmi nejlepšími z nás? Vědí nejlépe co 
dělají? Poučují se ze svých i cizích chyb? Mají nejlepší informace k vyřešení pandemie, která 
by jinak již dávno zničila náš svět?
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66.Kdo je méně nebezpečný pro okolí? Očkovaný člověk bez příznaků ale je pozitivní nebo 
neočkovaný člověk, který pozoruje nezávažné příznaky a uchýlí proto do izolace? 

67.Víte, že zodpovědné chování každého jednotlivce může mít v jeho okolí větší dopad, než 
centrálně řízená hromadná opatření? 

68.Pokud jde skutečně o zdraví, proč nemají i očkovaní, povinnost předložit negativní test?  

69.Je vyvíjený tlak k očkování přijatelným zásahem do základních práv a svobod? 

70.Je odmítnutí očkování důvodem ke ztrátě základních práv a svobod?

71.Dnes se na propagaci produktu použijí záběry mrtvých lidí, jak bude vypadat reklama zítra? 

72.Proč je vakcinace plně hrazena ze zdravotního pojištění a platíme ji tak všichni, ale test platí jen
neočkovaní?

73.Odborníci Vojtěch, Flegr, Smejkal, Maďar, Blatný, Prymula, Arenberger, Hořejší, Svrčinová, 
Kubek, Tachezy, Konvalinka, Chlíbek a řada dalších, společně s farmaceutickým průmyslem, 
nelitují prostředků a s nasazením vlastních životů nás zachraňují před smrtící, vysoce 
nakažlivou nemocí! Nebýt jejich obětavosti, naše civilizace by dnes už neexistovala! Podpořme 
je v jejich úsilí! Naše vláda nás miluje! 

74.Nechme se očkovat! Očkujme se jednou týdně! Očkujme děti hned po narození! Vakcíny jsou 
bezpečné! Vakcíny fungují bezvadně! Očkování je zdravé! Čím více budeme očkováni, tím 
budeme zdravější! Proočkujeme se k životu bez nemocí! Žádné chřipky, rakovina, cukrovka! 
Nebudou se nám kazit zuby! Nebudeme potřebovat brýle! Nebudeme mít ploché nohy, kuří oka 
ani bradavice! Nebudeme potřebovat doktory. Nebudeme potřebovat nemocnice. Očkováním za 
lepší zítřky! Ať žije naše vyspělá Česká republika! Ať žijí naši vedoucí představitelé! S 
Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak!

75.Z webu otevři svou mysl.
Seznam světových sportovců, kteří po covid vakcíně zemřeli nebo utrpěli těžká zranění

Kjeld Nuis. 31letý dvojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v rychlobruslení dostal 
po vakcíně společnosti Pfizer zánět osrdečníku. 

Pedro Obiang: 29letý profesionální fotbalista utrpěl po očkování vakcínou COVID-19 zánět 
myokardu, po pěti měsících je stále mimo hru. 

Yusuke Kinoshita: 27letý profesionální hráč baseballu zemřel 5 týdnů po očkování proti 
COVID-19. 

Brandon Goodwin: 26letý hráč NBA utrpěl krevní sraženiny krátce po očkování proti COVID-
19, po 7 měsících je stále mimo hru. Bylo mu řečeno, aby o tom nic neříkal, aby to nikomu 
neříkal. 
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Greg Van Avermaet: Bývalý olympijský vítěz v silniční cyklistice odstoupil z mistrovství světa 
v cyklistice kvůli vedlejším účinkům vakcíny. 

Francesca Marcon: Po druhé vakcíně od společnosti Pfizer se u 38leté volejbalistky objevil 
zánět osrdečníku. 

Antoine Méchin: 32letý triatlonista utrpěl po vakcíně Moderna krevní sraženiny, možný konec 
kariéry. Několik testů později ukázalo, že v důsledku vakcíny utrpěl plicní embolii. Poškozovat 
zdravé lidi, aby se zachovalo zdraví těch nejslabších, volba zpátečnické logiky. Kdyby se to 
mělo opakovat, nenechal bych se očkovat. 

Kyle Warner: Profesionální horský cyklista měl po vakcíně od Pfizeru několik zdravotních 
problémů, možná ukončí kariéru. 

Jeremy Chardy: 34letý bývalý 25. tenista světa ukončil sezónu po „prudké, téměř paralyzující 
bolesti“ způsobené zraněním po očkování. Mrzí mě, že jsem si nechal dát vakcínu, ale nemohl 
jsem vědět, že se to stane. 

Florian Dagoury: Světový rekordman ve volném potápění se statickým zadržením dechu 
onemocněl po vakcíně společnosti Pfizer zánětem myokardu a osrdečníku, což může znamenat 
konec kariéry. Byl mi diagnostikován zánět myokardu, zánět osrdečníku a triviální mitrální 
regurgitace! Což je v podstatě zánět srdečního svalu způsobený imunitním systémem a 
nějakými malými úniky krve z chlopní, které se už správně neuzavírají. 

Haziq Kamaruddin: 27letý dvojnásobný olympijský lukostřelec zemřel 10 dní po aplikaci 
vakcíny společnosti Pfizer. Dvojnásobný olympijský lukostřelec zemřel na ucpání koronární 
tepny. 

76.Dvanáctiletý chlapec z okresu Cuxhaven v Německu zemřel dva dny po podání vakcíny 
COVID-19 společnosti Pfizer.

77.Z webu Zvědavec.
Dlouhý seznam "náhle" zesnulých nebo vážně nemocných sportovců

4.6.2021, Itálie, 29 let, bývalý profesionální fotbalista Giuseppe Perrino zkolabuje a zemře 
během charitativního zápasu za svého mrtvého bratra.

7.6.2021, Německo, 38 let, profesionální stolní tenista Michael Schneider náhle a nečekaně 
umírá.

12.6.2021, Dánsko, 29 let, fotbalista Christian Eriksen zkolaboval během zápasu mistrovství 
Evropy – podařilo se ho oživit, ale do konce života potřebuje kardiostimulátor

22.6.2021, Maďarsko, 18 let, fotbalista Viktor Marcell Hegedüs zemřel při rozcvičování na 
tréninku v Maďarsku. 
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14.07.2021, Nizozemsko, 31letý olympijský vítěz v rychlobruslení Kjelt Nuis vážně onemocněl 
po očkování, hospitalizován se srdečními problémy.

16.07.2021, Egypt, Fotbalista Imad Bayumi zemřel během přátelského zápasu v Egyptě.

22.07.2021, Německo, 36 let, dne 22. července se setkaly týmy SV Olympia Schlanstedt a 
Germania z Kroppenstedtu. Během zápasu zkolaboval hráč Schlanstedtu Nicky Dalibor a musel
být na hřišti resuscitován.

23.07.2021, Německo, 27 let, Tim B. z SV Hamberge (Šlesvicko-Holštýnsko) zkolaboval a 
zemřel po návratu z fotbalového turnaje.

24.07.2021, Německo, hráč TuS Hoberge-Uerentrup (Bielefeld) zkolaboval na hřišti se zástavou
srdce.

31.07.2021, Nizozemsko, 19letá házenkářka Whitnée Abriskaová zemřela na zástavu srdce 
těsně před odletem

02.08.2021, Belgie, 18 let, Rune Coghe (18) z Eendracht Hoglede (Belgie) utrpěl během zápasu
infarkt

02.08.21, Rakousko, 18 let, Kronika: 18letý nejmenovaný hráč v Burgenlandu (Rakousko) 
zkolaboval na hřišti a podařilo se ho zachránit díky zásahu vrtulníku.

06.08.2021, Německo, Hráč SpVgg. Oelde II musí být oživován soupeřem.

14.08.2021, Belgie, 37 let, bývalý francouzský profesionální fotbalista Franck Berrier, kterému 
bylo pouhých 37 let, zemřel na několik infarktů při hraní tenisu.

15.08.2021 Německo, trenér brankářů SV Niederpöring dostal po tréninku infarkt.

16.08.2021 Francie 24letý profesionál z Bordeaux Samuel Kalu zkolaboval se zástavou srdce 
během zápasu Ligue 1

18.08.2021, Belgie, 25 let, Belgický fotbalista Jente Van Genechten (25) utrpěl zástavu srdce na
začátku pohárového zápasu.

21.08.2021, Turecko, 31 let, Fabrice N'Sakala (31) z Besiktase Istanbul zkolaboval na hřišti bez 
zásahu protihráče a musel být převezen do nemocnice.

22.08.2021, Itálie, 29letý Pedro Obiang z italského prvoligového klubu Sassuolo Calcio 
hospitalizován se zánětem myokardu po očkování vakcínou Covid.

22.08.2021, Venezuela, 30letá venezuelská mistryně republiky v maratonu Alexaida Guedezová 
umírá na infarkt během závodu na 5 000 metrů.

24.08.2021, Lucembursko, 29 let, José dos Reis, hráč týmu Red Black Pfaffenthal 
(Lucembursko), zkolabuje na hřišti a musí být resuscitován.
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29.08.2021, Německo, C-Ligy Dillenburg (Střední Hesensko) zkolaboval hráč Hirzenhainu a 
zápas byl přerušen.

05.09.2021, Francie, 16 let, Diego Ferchaud z týmu ASPTT Caen utrpěl zástavu srdce v 
ligovém utkání do 18 let v Saint-Lô.

06.09.2021, Rakousko, Hráč ASV Baden (Dolní Rakousko) zkolaboval na hřišti a musel být 
resuscitován.

06.09.2021, Itálie, 16letý nejmenovaný fotbalista v Bergamu utrpěl zástavu srdce

06.09.2021, Itálie, 13 let, třináctiletý fotbalista klubu Janus Nova ze Saccolonga (Itálie) 
zkolaboval na hřišti se zástavou srdce.

07.09.2021, Velká Británie, 17 let, sedmnáctiletý fotbalista Dylan Rich zemřel na dvojitý infarkt
během zápasu v Anglii.

09.09.2021, Německo, gráče Birati Club Münster postihl v zápase Kreisligy proti FC 
Nordkirchen II osud Eriksena: kolaps se zástavou srdce. Zápas je přerušen

10.09.2021, Německo, 24letý Lucas Surek (24) z týmu BFC Chemie Leipzig onemocněl 
zánětem srdečního svalu.

11.09.2021, Francie, 49 let, Ain/Francie: Frédéric Lartillot podlehl infarktu v šatně po 
přátelském zápase.

11.09.2021, Itálie, 45 let, Andrea Astolfi, sportovní ředitel klubu Calcio Orsago (Itálie) dostává 
po návratu z tréninku fulminantní infarkt a umírá ve věku 45 let bez předchozího onemocnění.

11.09.2021, Dánsko, 22 let, Abou Ali (22) zkolaboval se zástavou srdce během zápasu dvou lig 
v Dánsku

11.09.2021, Nizozemsko, 19letý hokejista Sebastiaan Bos náhle a nečekaně zemřel.

12.09.2021, Rakousko, 40 let, půlmaratonský běžec během závodu zkolaboval a krátce nato 
zemřel.

13.09.2021, Německo, Anil Usta z VfB Schwelm (Ennepetal) zkolaboval na hřišti se srdečními 
problémy.

13.09.2021, Francie 33letý Dimitri Liénard z FC Štrasburk zkolaboval se srdečními problémy 
během zápasu Ligue 1.

14.09.2021, USA 37 let, bývalý profesionální hráč NFL Parys Haralson náhle a nečekaně 
zemřel ve věku 37 let.

18.09.2021, Německo 25 let, Kingsley Coman (25) z FC Bayern München podstoupil operaci 
srdce po srdeční arytmii.
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18.09.2021, Kanada, krátce po zápase zemřel 25letý kanadský univerzitní fotbalista Francis 
Perron.

19.09.2021, Francie, devatenáctiletý fotbalista FC Nantes utrpěl při tréninku zástavu srdce

19.09.2021, Německo, volejbalový trenér Dirk Splisteser z SG Traktor Divitz zkolaboval mrtvý 
na okraji hřiště.

06.09.2021, Belgie, 27 let, belgický amatérský fotbalista Jens De Smet (27) z Maldegemu 
dostal během zápasu infarkt a v nemocnici zemřel.

21.09.2021, Augsburg, asistent rozhodčího zápasu Kreisligy Augsburg v Emersackeru, 
zkolaboval se srdečními problémy

21.09.2021, Německo, během kvalifikačního utkání o postup na mistrovství světa žen 
Německo-Srbsko v Chemnitzu musela být anglická reprezentantka Helen Byrneová odnesena ze
hřiště s problémy se srdcem.

27.09.2021, Německo, zápas Lauber SV (okres Donauwörth) byl přerušen kvůli zástavě srdce 
rozhodčího.

27.09.2021, Itálie, 20 let, mladý jezdec utrpí po skončení závodu infarkt.

28.09.2021, Německo, 17letý fotbalista JSG Hoher Hagen musel být během zápasu v 
Hannoversch Münden resuscitován.

28.09.2021, Itálie, 53letý fotbalový trenér Antonello Campus zkolaboval na Sicílii při tréninku 
se svým mládežnickým týmem.

28.09.2021, USA, 16 let, dvakrát očkovaný teenager zkolaboval při hře fotbalu a krátce nato 
zemřel.

29.09.2021, Německo, vedoucí týmu Dietmar Gladow z Thalheimu (Bitterfeld) utrpěl před 
zápasem smrtelný infarkt.

29.09.2021, USA, středoškolský fotbalista zkolaboval během tréninku a v nemocnici zemřel.

30.09.2021, Německo, během zápasu Kreisliga A 2 mezi SV Hoßkirch a TSV Sigmaringendorf 
zkolaboval jeden z hráčů. Utrpěl zástavu srdce a musel být resuscitován.

1.10.2021, Německo, ve věku 15 let zemřel juniorský brankář Bruno Stein z FC An der Fahner 
Höhe v Gräfentonně v Durynsku.

3.10.2021, Rakousko, 64 let, bývalý trenér brankářů a naposledy hledač talentů Ernst Scherr 
náhle a nečekaně zemřel.

4.10.2021, Německo, 42 let, Alexander Siegfried z VfB Moschendorf náhle a nečekaně 
zkolaboval a zemřel.
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7.10.2021, Itálie, sedmnáctiletý atlet z Colverde zkolaboval se zástavou srdce během tréninku.

8.10.2021, Francie, 49letý hráč SC Massay dostává během zápasu smrtelný infarkt.

9.10.2021, Mexiko, Caddie Alberto Olguin zemřel na golfovém hřišti po infarktu. Údajně se 
jedná o druhé úmrtí tohoto druhu v krátké době.

9.10.2021, Anglie, 29 let, profesionální útočník Shrewsbury Ryan Bowman musel po půlhodině 
hry opustit hřiště s extrémními problémy se srdcem a musel být ošetřen defibrilátorem.

10.10.2021, Itálie, 18letý fotbalista náhle omdlí na hřišti, oživují ho spoluhráči.

10.10.2021, Francie, 40 let, po rozcvičení utrpí hráč Saint-James infarkt.

10.10.2021, Itálie, 59 let, běžec na dlouhé tratě z Bielly umírá během závodu na selhání srdce.

10.10.2021, Německo, během zápasu Westfalenligy žen mezi týmy Wacker Mecklenbeck a 
Fortuna Freudenberg kolabuje krátce před koncem zápasu jedna z hráček bez jakéhokoli zásahu 
soupeře.

12.10.2021 Německo, 25 let, náhle a nečekaně zemřel brankář HC TuRa Bergkamen Lukas 
Bommer.

13.10.2021, Mexiko, 16 let, student Hector Manuel Mendoza umírá na infarkt při tréninku.

14.10.2021, Brazílie, 18 let, mladý profesionální fotbalista Fellipe de Jesus Moreira utrpěl 
dvojitý infarkt a bojuje o život.

14.10.2021, Itálie, 27letý vícenásobný cyklistický šampion Gianni Moscon potřebuje operaci 
kvůli těžké srdeční arytmii.

14.10.2021, Itálie, 53 let, fotbalista AH utrpěl během tréninku infarkt.

15.10.2021, USA, 14letá Ava Azzopardiová, fotbalistka, zkolabovala na hřišti a nyní bojuje o 
život v umělém spánku.

16.10.2021, Francie, 54 let, hráč AH Christophe Ramassamy zemřel během zápasu na infarkt.

17.10.2021, Francie, 41 let, fotbalista zkolaboval na hřišti a zemřel, zřejmě na zástavu srdce.

27.10.2021, Rakousko, 26letý ghaňan Raphael Dwamena zkolaboval s vážnými srdečními 
problémy. Již před incidentem měl na sobě defibrilátor.

28.10.2021, Německo, 48 let, trenér Herthy BSC Selim Levent náhle a nečekaně zemřel na 
dovolené.

28.10.2021, USA, 12letý Jayson Kidd, zkolaboval během basketbalového tréninku a později 
zemřel.
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30.10.2021, Španělsko, 33 let, hvězdný útočník FC Barcelona Kun Agüero musel v zápase 
vystřídat kvůli problémům se srdcem. Nyní je v nemocnici na vyšetření.

78.Elitní epidemiolog a vakcinolog profesor Jiří Beran, je zcela jasně zanedbávána 
přednemocniční péče. Brutální kampaň ministerstva zdravotnictví je špatná. Z ověřených dat 
vyplývá, že člověk, který covid prodělal, je 13× lépe chráněn než člověk, který má dvě dávky 
vakcíny. Ti, kteří řídí opatření proti pandemii, nechtějí, aby to skončilo.  Zalíbilo se jim, že 
mohou ovládat lidi. Hlavním důvodem je pocit moci a skryté ekonomické zájmy. Nechápe, proč
se chodí kontrolovat mladí lidé do restaurací, místo toho, aby se testovaly návštěvy seniorů. 
Toto není epidemie jen lidí, kteří nejsou očkovaní, je to stejně tak epidemie očkovaných. Je 
potřeba o tom mluvit nahlas. Je potřeba říkat, že každý, kdo je očkován, onemocněním projde. 
Slizniční imunitu si nikdo nevytvoří tím, že si co tři měsíce nechá aplikovat jednu dávku 
vakcíny. Každý člověk musí onemocnět.

79.Z diskuse: Výzkum ukazuje, že 3. dávka zvyšuje imunitu. Takže po 4. dávce budeme všichni 
chráněni, a pokud si aspoň 80% populace dá i 5. dávku, bude možné omezení zmírnit, protože 
po 6. dávce se virus přestane téměř šířit! Jsem spokojený, protože věřím, že 7. dávka vyřeší i 
pár dalších problému a obávat se nějaké 8. dávky už nebude mít opodstatnění, protože 9. dávka 
nám dá opět více svobody. Započatá klinická fáze 10. dávky potvrzuje, že hladina protilátek je 
zachovaná i po 11. dávce s tím, že po podání 12. dávky sa znova naše ochrana zvýší. V 
zodpovědných zemích, kde občané dostali již 13. dávku, sa vir šíří ještě méně a proto není 
potřebné kritizovat myšlenku s podáváním 14. dávky.

80.V roce 2020 bylo v USA 237.600 nadúmrtí. Zřejmě v nich kovid úmrtí tvořila významnou část. 
V roce 2021 je v polovině října již 357.500 nadúmrtí. Delta varianta, ktorá dominovala v roce 
2021 má nižší letalitu – způsobuje na sto tisíc „infikovaných“ méně úmrtí než alfa, která 
dominovala v roce 2020. Tak odkud sa nabralo tolik nadúmrtí v USA. Co je toho příčinou? 
Covid-19 to není.

81.Z diskuse: Byla celá Covid šaškaráda uvedena v život, aby zakryla ekonomicko–společenský 
kolaps Západu, který fakticky nastal již v měsících před vznikem této hysterie? Aby vyrobila 
vnitřního nepřítele a na jeho torzech mohla kanibalizovaně přežívat do doby, než se jí podaří 
udolat vysněný surovinový ráj, Ruskou federaci?

82.Nutily se roušky, nyní nestačí. Vyžadovaly se antigenní testy, nyní nestačí. Co bude příště? 
Povinné očkování jednou týdně?

83.Imunolog Karel Drbal, kdyby si zodpovědní a oficiální místa udělali analýzu včas, a četli by i ty
původní studie, které se schvalováním vakcín byly učiněné, tak by věděli, že vakcíny nebyly 
konstruovány proto, aby bránily šíření viru. Číslo R o této epidemii skoro nic nevypovídá. 
Evropské centrum pro kontrolu nemocí vydalo doporučení, že se máme vrátit k normálu, máme 
testovat kolem symptomatických jedinců, máme testovat na všechny respirační viry, nejenom na
covid, a to je správné rozhodnutí. Ten virus tady bude, tečka za koronavirem, v tom případě 
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vakcinací, to nebude, to už dneska je úplně jasné. Už v současné době existuje velmi malé 
procento lidí, pro které to očkování skutečně je život zachraňující. A na druhou stranu je 
třeba říct, že ti, kteří jsou naočkovaní, nejsou chráněni proti těžkému průběhu a proti 
smrti.

84.Prezident ČLK Milan Kubek prohlásil, že studie k vakcinaci dětí jsou hotové. Studie pro použití
vakcíny Comirnaty byla společností Pfizer zahájena dne 24.3.2021 a bude dokončena až 
18.6.2024! Možné dopady předmětné vakcíny na organismus dětí ve věkové skupině 5-12 let 
budou známy až za 3 roky.

85.Významný imunolog, profesor MUDr. Vojtěch Thon, léky na covid existují, ale nejsou lékaři 
předepisovány. Současná oficiální čísla nakažených jsou zavádějící. Jsme v úplně jiné situaci 
než loni. Infekce virem nutně neznamená rozvoj onemocnění. Testujeme jen neočkované 
jedince, přitom i očkovaní mohou virus přenášet. Potřebná léčba praktikům není umožněná 
lidmi, kteří boj s epidemií řídí. Léky jsou, ale pojišťovny jej neproplatí, zato testy a vakcíny za 
stovky milionů ano. V současném systému zanedbáváme na začátku poměrně levnou léčbu v 
řádech několika tisíc korun, která by zajistila, že se člověk ani v domácím léčení ve valné 
většině nedostane do těžké formy covidu. Léčba na intenzivní péči pak stojí statisíce korun, ale 
prognóza pacienta už je nejistá. U rizikových pacientů lze přidat i drahou variantu léčby 
monoklonálními protilátkami, které se podávají infuzí. Když je aplikujete včas, člověk může 
odejít po dvou hodinách domů.

86.Pokud kterýkoliv hostinský, kadeřník, obchodník, učitel, továrník, pořadatel kulturní či 
sportovní akce, ale rovněž policajt, úředník, zdravotník či orgán hygienické služby po vás, 
vašich dětech, vašich rodičích, po kterémkoliv občanovi bude neoprávněně vyžadovat informaci
o vašem/jeho zdravotním stavu, odmítněte. Řekněte BESTII naše rozhodné NE! A na oplátku je 
vyzvěte, nechť postupují řádně podle zákonů, vyhlášek, jakož i dalších právních předpisů 
platných v naší zemi.

87.Akce pro naše pacienty – Řekněme BESTII naše rozhodné NE!
Vyzýváme všechny naše pacienty, abychom společně udělali skutečnou TEČKU za 
mezinárodními pandemickými hrami na našem území!

• Zdraví lidé se proti covidu netestují.

• Zdraví lidé se proti covidu neočkují.

• Zdraví lidé proti covidu roušky nenosí.

88.Vzkaz všem covidovým Tečkám:

• Očkovaný nesmí být zvýhodněný.

• Neočkovaný nesmí být znevýhodněný.
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• Nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk proti nemoci Covid-19 očkovaný.

Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani lékař pracovně-lékařské péče či registrující 
praktický lékař pro dospělé (institut lékařského tajemství). Což platí v plném rozsahu rovněž 
pro školáky a jejich dětské lékaře.

Nikdo nemá tudíž právo v ČR vyžadovat jakékokoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony Covid 
Pass, ani proti této nové nemoci Covid-19, ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci – pokud tak 
nestanoví zákon. Tak je dáno a tak bude.

89.Není přípustné, aby vláda, a na ně navázané byznysové skupiny, vynucovala očkování tím, že 
pro řadu běžných činností neočkované omezuje a vyžaduje test plošně od naprosto zdravých 
lidí. Je pozoruhodné, že vůči žádné jiné infekční nemoci (a že jsou jich stovky) ministři 
zdravotnictví takto nepostupují.

90.MUDr. Beranová, tady nejde o virus, ale o získání vlády nad lidmi.

91.Stefan Oelrich, ředitel farmaceutické divize společnosti Bayer AG, na Světovém zdravotnickém
summitu veřejně přiznal, že mRNA vakcíny jsou genové terapie a že bez pandemie by si je 
nikdo nebyl ochoten nechat aplikovat. Vždycky rád říkám, že kdybychom před dvěma lety 
provedli průzkum veřejnosti, zda byste byli ochotni přijmout genovou nebo buněčnou terapii a 
vstříknout si ji do svého těla, měli bychom pravděpodobně 95% míru odmítnutí. Myslím, že tato
pandemie navíc otevřela mnoha lidem oči pro inovace způsobem, který dříve možná nebyl 
možný.

92.Nesmíme zapomínat, že vědci jsou sice vzdělaní, ale mají nadprůměrnou míru sociopatického 
a psychopatického jednání. Míra empatie, míra soucitu u vědců je výrazně podprůměrná. 
Protože „nejdůležitější je věda, objev, experiment.

93.Míra potratů v prvním trimestru těhotných žen po očkování se zvýší na osminásobek.

94.Ve zvířecích studiích, které provedly s těmito vakcínami, se ukázalo, že všechna zvířata 
reagovala dobře v produkci protilátek. Když ale zvířata byla znovu vystavena viru, proti 
kterému byla očkována, velký počet z nich zemřel. Po prošetření zjistili, že jejich imunitní 
systém je zabil. Říká se tomu protilátkově závislé zesílení (ADE) nebo patogenní priming, nebo 
paradoxní imunitní zesílení.

95.Vladimir Zelenko, osobní lékař amerického prezidenta, U vysoce rizikové skupiny je úmrtnost 
7,5%. Když ji léčíte ve správném časovém období, snížíte úmrtnost o 85 %. Pokud mohu snížit 
úmrtnost ze 7,5 % na méně než půl procenta, proč bych používal jedovatou smrtící injekci, která
nefunguje, a má otřesné vedlejší účinky?

96.Když se podíváte na CDC, statistika pro děti do věku 18 let, které jsou zdravé, míra přežití pro 
ně je 99,998 % bez žádné léčby. Tak jak řekl dr. Yeadon, chřipkový virus je pro děti 
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nebezpečnější než covid-19, a on odhadnul, že sto dětí na milion zemře na očkování. Myslím si,
že ten počet bude výrazně vyšší. 

97.Pokud máte věkovou skupinu, která nemá žádné riziko úmrtí na onemocnění, proč byste jim 
chtěli píchnout jedovatou smrtící injekci?

98.Očkovaní nutí neočkované, kteří se nebojí viru, aby se nechali naočkovat, aby se mohli alespoň 
bát vedlejších následků očkování. Mimozemšťan na to hledí s úžasem neschopen slova.

99.Zdravotníkům v nemocnicích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, zlínské Baťovy nemocnice 
a Uherskohradišťské nemocnici pomůže se zvládnutím zhoršující se epidemiologické situace 16
vojáků. Co je to za situaci, že ji vyřeší navýšení stavu o čtyři osoby na jednu nemocnici?

100.Respirátory FPP2 jsou český folklór založený na tvrzení dvou německých poslanců, které pak 
odhalili, že byli napojení na prodej respirátorů. Dokončili jsme zajímavou studii a zdá se, že je 
mnohem lepší vystřídat i v profesionálním nasazení (stomatologie) několik roušek, které 
zahodím, než pořád nasazovat a sundávat ušpiněný drahý respirátor.

101.Profesoři z deseti nejlepších univerzit na světě se sešli v Anglii, jedna skupina byla pro tvrdý 
lockdown, druhá pro liberální přístup. Týden spolu odborně diskutovali, nenadávali si, a na 
konci týdne napsali společné prohlášení, ve kterém napsali, že obě cesty se neliší ani v počtu 
zemřelých, ani v počtu nemocných, a jediné, co zůstává otázkou při tvrdých a dlouhodobých 
restrikcích, je, kolik lidí zemře na jiná zanedbaná onemocnění. A nikdo jim neříkal, že jim mají 
sebrat titul.

102.Vzpomínáte si ještě na doby, kdy lidé chodili do nemocnice, právě tehdy když a protože byli 
nemocní? A na doby, kdy lékaři a zdravotnický personál se věnovali léčení nemocných a 
nevěnovali se řvaní na nemocné, že nemají do nemocnice lézt, když nejsou zdraví? Jojojo, to 
bejvaly časy. Stres a strach, uměle vyvolané médii, politiky a „experty“ mají na svědomí bez 
jakýchkoli pochyb více mrtvých s covidem, než samotný virus SARS-CoV-2. Lékaři – až na 
několik málo světlých výjimek – neléčí. Přestali lidi léčit.

103.Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného 
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen 
takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 
činnosti.

104.Evoluční biolog Jaroslav Flegr nabádá: „V souvislosti s růstem cen plynu skokově stoupla 
cena za kremace. Neohrožujte rodinný rozpočet svých blízkých – nechte se očkovat!“ Co na to 
říct?

105.Americká agentura FDA zodpovědná za schvalování vakcín požádala federální soud, aby 
mohla zveřejnit vakcinační data Pfizeru až v roce 2076.
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106.V roku 2020 bolo v USA 237.600 nadúmrtí zrejme v dôsledku Covid 19… V roku 2021 je už 
k polovici októbra 357.500 nadúmrtí. Je nemožné, aby sa takéto niečo stalo v rámci 
ospravedlniteľnej štatistickej odchýlky. Delta variant , ktorý dominoval v roku 2021 má nižšiu 
letalitu (demografický ukazovateľ úmrtnosti) a spôsobuje na sto tisíc nainfikovaných menej 
úmrtí ako alfa, ktorá dominovala v roku 2020.

Tak odkiaľ sa nabralo toľko nadúmrti v USA. Čo je toho príčinou? Covid-19 to nie je. Môžu to 
byť úmrtia, ktoré boli zapríčinené divokou vakcináciou?

107.V roce 1900 byla statistická četnost úmrtí na spalničky 13 na každých 100 000. V roce 1948 to
už byl méně než jeden mrtvý. Vakcíny proti spalničkám ale byly zavedeny až v roce 1963 a 
přitom jim bylo přiznáno něco, co nikdy nedokázaly – potlačit spalničky.

108.V Japonsku si zdravotní instituce uvědomily, že příliš brzké očkování způsobuje syndrom 
náhlého úmrtí u novorozenců (SIDS). V této zemi proto bylo očkování odsunuto až od věku dětí
24 měsíců a SIDS se zde již prakticky nevyskytl, spolu s ním však vymizel i černý kašel. Místo 
aby současné vakcíny působily preventivně proti černému kašli, jejich účinky bývají opačné a 
navíc způsobují i SIDS. Agentura Reuters nedávno vydala zprávu odvolávající se na statistiky 
Amerického centra na zvládání nemocí (CDC) ze které vyplývá, že počty případů černého kašle
nyní neustále narůstají – paradoxně u plně vakcinované populace amerických dětí!

109.Zveřejněné výsledky tzv. Bachmairovy studie o vakcínách odhalují, že četnost alergií mezi 
vakcinovanými dětmi bývá více než dvojnásobná ve srovnání s nevakcinovanými. Vakcinované 
děti navíc mívají až osminásobně vyšší náchylnost ke vzniku astmatu nebo chronické 
bronchitidy. Mezi další choroby, které hrozí po vakcinaci častěji patří:neurodermatitida, herpes, 
záněty, senná rýma, hyperaktivita, skolióza, epilepsie nebo záchvaty, migréna, nemoci štítné 
žlázy a SIDS. Vakcinované děti také historicky vykazují četnější onemocnění spalničkami, než 
nevakcinované.

110.Jeden pan profesor z lékařské fakulty vystoupil na vědecké radě ministerstva zdravotnictví s 
návrhem, aby přišel Kardiochirug Jan Pirk (73) o profesuru a docent Roman Šmucler o 
docenturu, protože mají jiný názor.

111.Koronavirus je běžný respirační virus, od ostatních se liší jen tím, že ho sledujeme. Jsme na 
naprosto přirozených číslech. Rozdělovat lidi na očkované a neočkované z hlediska možnosti 
chycení a přenosu infekce, je totální imunologický nesmysl.

112.Dvě vládní opatření – na jedné straně neuznává testy pro vstup do hospod a na hromadné akce,
na druhé straně je vyžaduje po zaměstnancích. Dochází přitom k celkem logickému dilematu. 
Buď vláda slíbila někomu jak dostatečný odběr vakcín, tak testů. Na spotřebu vakcín tlačí tím, 
že nebude pro volnočasové aktivity uznávat testy, které ale zároveň v práci nařídí jako povinné. 
Anebo je kabinet složen z idiotů.
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113.Když společnost lehce sahá k nějaké formě omezujícího násilí (fyzického i legislativního), byť
zaštiťovaného dobrými důvody, staví se sama proti sobě a stává se nesvobodnou. Taková, 
vnitřně rozklížená společnost se pak musí udržovat totalizujícími prostředky. Tváří v tvář riziku 
totalitarizace je přijatelnější alternativou vystavit se riskantní svobodě individuálních 
rozhodnutí. Ohrožuje-li mne rozhodnutí druhého nenechat se naočkovat proti covidu, mohu 
tomu čelit svou vakcinací a nošením respirátoru, protože svoboda druhého je důležitější než svět
bez nebezpečí.

114.Hmm… divná kapalina. Do lidí se to pchát může a do koše to nesmí???

115.Povinné očkování proti covidu. Povinná sterilizace. Povinné potraty. Povinná eutanazie. 
Rozdíl je jen v mediálně-politické masáži a PR, nikoliv v principu. Rakousko otvírá novou fázi: 
povinné očkování a trest vězením pro odpírače. Kdy to začne Fiala a Rakušan prosazovat zde?

116.Izolace a roušky jsou největší katastrofa, naše imunita potřebuje podněty. Radím sundat roušky
u všech, kteří jsou vakcinovaní a imunní. A u těch, co se nebojí. Úplně nejlepší bude, až 
sundáme roušky a koronavirus mezi námi začne cirkulovat. A bude se té imunitě znovu a znovu 
připomínat. Pak bude ta imunita celoživotní.

117.Očkování proti covidu je ze zákona dobrovolné, nikdo k němu nesmí být nucen, očkovaný 
nesmí být zvýhodněný, neočkovaný znevýhodněný, nikdo nesmí zjišťovat, zda člověk je, nebo 
není očkovaný, tuto informaci nesmí zaměstnavateli poskytnout ani závodní lékař zaměstnance.

118.Přijďte za mnou do Roudnice, jestli chcete. Přesvědčím vás. Protože jediná cesta je, že se 
naočkujeme.

119.Na Vaše "Vy chcete zemřít?" p.Babiši. Víte, že s tím nemám problém? Dost často se sám sebe 
ptám, zda chci v tomto zkurveném (sorry) světě ještě vůbec žít. Světě plném roušek, omezování,
strašení, lží, podvodů, nátlaků na očkování... Máte dojem, Babiši, že se jedná o skvělý život? (z 
diskuse)

120.Buď máte tajnosti nebo důvěru. Zároveň to však nejde.

121.Fajzrův sen, s vakcínou ráno vstávají a večer usínají. A vůbec, je to nádherný pocit, že miliony,
či miliardy let vývoje, nebo snad přímo dílo boží ruky, strčí do kapsy sračka od fajzrů. A ty 
miliardy let tak promění za miliardy peněz do vlastní kapsy. (z diskuse)

122.17. listopadu byla zemskému sněmu v Duryňsku předložena studie Prof. Dr. Rolfa Steyera und
Dr. Gregora Kapplera, která dokazuje, že nadměrná úmrtnost (Übersterblichkeit) v Německu 
stojí v těsné korelaci s počtem očkovaných. Oba profesoři dokazují, že plné proočkování 
zvyšuje pravděpodobnost úmrtí. Podrobněji na stránkách "philosophia perennis" Studie zur 
Übersterblichkeit: „Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit“ V němčině. (z 
diskuse)
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123.JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.: Z vědeckých studií víme, že zavření škol nemělo přínos 
proti šíření epidemie. Dětem to ale už nikdo nikdy neproplatí, nevrátí jim zážitky ze školních 
tříd, kontakt s kamarády, možnost poznávat svět. Stejně tak nikdo nevrátí životy lidem, kteří 
zemřeli pro chybné kroky v organizaci péče, nebo se nakazili v důsledku matoucí vládní 
kampaně slibující bezinfekčnost tam, kde dána není.

124.Ian Watson: Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, 
nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat… Pokud je toto 
všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu – můžete si být naprosto jisti, že to,
co se propaguje, není pro vaše dobro.

125.Vakcíny evidentně budou permanentní záležitost minimálně každých 6 měsíců to nebude pro 
některé cesta životem. To můžem rovnou chodit na STK. (z diskuse)

126.Všechno má svou mez. Už mě to maximálně síří! Přemluvil jsem rodiče, aby se dali očkovat, i
když nebyli chronicky nemocní, vlastně nestonali roky. - Nechtěli, ale nakonec svolili. Vakcínu 
dostali dvakrát... ! Včera mně řekli... dvakrát a dost! Jsme staří, ale ne blbí, chlapče!!! (z 
diskuse)

127.Federální vláda Spojených států chrání společnost Pfizer před odpovědností. Dává jí miliardy 
dolarů. Nutí Američany užívat její produkt, ale nedovolí vám nahlédnout do údajů potvrzujících
bezpečnost a účinnost jejího produktu. Pro koho asi vláda pracuje? Pro Američany asi ne.

128.Epidemie fauciho chřipky zasáhla kanadskou armádní základnu, přestože všichni vojáci jsou 
plně opichaní.

129.Andrej Babiš jménem končící vlády oznámil, že vláda zvažuje povinné očkování všech 
důchodců a obyvatel ve věkové kategorii 60+ a spolu s nimi i vybrané profesní skupiny v 
řádech milionů občanů, podle našich informací by mělo jít o policisty, vojáky, hasiče, učitele, 
lékaře a veškerý zdravotnický personál, řidiče hromadné dopravy, a taxi služeb, všechny státní 
úředníky, zaměstnance státu, diplomaty, poslance poslanecké sněmovny, senátory, soudce a 
soudní personál, vězeňskou stráž a rovněž všechny pracovníky v sektoru služeb.

130.Povinné očkování bude provedeno beze změn zákonů, použije se prý vyhláška MZČR a 
současné znění zákona o ochraně veřejného zdraví, který připouští vynucené očkování, i když 
ještě nikdy toto vynucené očkování nebylo realizováno experimentálními vakcínami, které 
nemají ukončené dlouhodobé klinické studie.

131.Pokud někdo principiálně nechce nechat do sebe vstříknout roztok a bude k tomu nucen, 
nejprve pokutou, a později třeba i hrozbou vězení, potom takový nátlak bude v rozporu s 
Norimberským kodexem a rovněž s Listinou a Chartou, které zaručují nedotknutelnost lidského 
těla a jeho integrity. Je alarmující, že v České republice se najde někdo, kdo vyzve k povinnému
očkování ve chvíli, kdy vakcíny tohoto typu neposkytují očkovaným osobám ani bezinfekčnost, 
ani imunitu. A šokující je informace z vědeckého serveru Lancet stará jen několik dní, která 
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ukazuje, že v USA v nemocnicích na JIPkách leží už v této chvíli v drtivé převaze jenom 
očkované osoby.

132.Poněvadž to vakcína není. Neposkytuje bezinfekčnost. (z diskuse)

133.Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista.
Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid.
Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář.
Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant.
Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat.

134.Podívejte se, když máme povinné očkování proti virové hepatitidě B, tak ta očkovací látka 
způsobí, že po třech dávkách máte celoživotní ochranu a chrání 97 % lidí. Že by někdo 
onemocněl po očkování, to je naprosto raritní. Ale nemůžete žádat po lidech, aby se povinně 
očkovali očkovací látkou, když na začátku epidemie v říjnu jsou desetitisíce lidí, kterým se 
prolomila imunita.

135.Vládní politici i mainstream jedním hlasem ujišťovali a přesvědčovali občany, že vakcína 
přináší svobodu a vysokou, téměř stoprocentní jistotu. Bavorský LGL jako první zemský 
zdravotní úřad v Německu „prozradil“, že tomu tak není a že vakcíny nejen mizerně chrání 
nakažené před smrtí, ale že ještě mizerněji chrání občany před infikováním se Covidem. Krátce 
poté i Robert Koch Institut přiznal ve své každotýdenní prezentaci, že během čtyř týdnů od 
poloviny října zemřelo na koronu v Německu ve věkové kategorii nad 60 let až 42 procent lidí, 
kteří byli kompletně očkováni a téměř 19 procent ve věkové kategorii nad 18 let, kteří byli také 
kompletně očkováni. Není to tak dávno, když mainstream a systémoví politici tvrdili, že na 
Covid umírají téměř výlučně neočkovaní.

136.Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson and Johnson. Je všeobecně známo, že vakcíny od těchto 
firem byly „vyvinuty“ či „vyrobeny“ tzv. jako rychlokvašky, prakticky za 8 měsíců (někdo tvrdí
1 rok), vývoj neprošel standardním procesem zkoušek, analýz a jiných běžných praktik a také 
proto byly příslušným úřadem pro schvalování léčiv uznány jako neoficiálně, resp. podmínečně 
použitelné.

137.Je všeobecně známo, že vakcíny od těchto firem byly „vyvinuty“ či „vyrobeny“ tzv. jako 
rychlokvašky, prakticky za 8 měsíců (někdo tvrdí 1 rok), vývoj neprošel standardním procesem 
zkoušek, analýz a jiných běžných praktik a také proto byly příslušným úřadem pro schvalování 
léčiv uznány jako neoficiálně, resp. podmínečně použitelné. Jejich časová účinnost nemohla být
dostatečně ověřena, protože vakcíny neprošly dlouhodobými analýzami. Co horší, že navzdory 
těmto skutečnostem nám „renomovaní“ odborníci tvrdí, jak potřebné či dokonce nutné je 
očkování. Je totiž podstatný rozdíl mezi očkováním a „očkováním“. Někteří lékaři připomínají, 
jak se kdysi, přesněji za „totality“, lidé a děti úspěšně očkovali proti různým nemocem a proto i 
dnes je prý potřeba se očkovat. Proč ne, ale ať jsou nám k dispozici poskytnuty vakcíny s 
garantovanou účinností co do kvality, tak i času.
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138.Gibraltar je zemí, kde je proočkovanost obyvatelstva 99.9%. I přesto se covid šíří rychlostí 
nevídanou a byly víceméně zrušeny Vánoce. A my se ptáme. Není 99.9% málo? Odpovězte si 
Vy samotní.

139.Je mi 66 let, patřím věkem do ohrožené skupiny. Býval jsem v minulosti zarputilým zastáncem
plošné vakcinace. To se zásadně změnilo v důsledku výskytu dětského autizmu po očkování 
hexavakcínou v rodině. Vysvětlení takové události jsem našel na stránkách MUDr. Elekové (asi 
nemusím představovat a uvádět odkazy, kdo paní doktorku nezná, ale chce, najde si je sám). 
Stal se ze mě zastánce vakcinace striktně selektivní namísto vakcinace plošné.

140.Propagandisté covidového očkování hovoří o x-násobné hospitalizaci neočkovaných nad 
očkovanými. Jaká jsou skutečná čísla za týden 15.-21. 11. 2021
Hospitalizování
V nemocnicích bylo 1 969 neočkovaných a 1 549 plně očkovaných. V nejzranitelnějších 
věkových skupinách 70-79 let: 450 neočkovaných a 583 plně očkovaných, ve skupině 80+ 
letých 401 neočkovaných a 568 plně očkovaných.

Hospitalizace na JIP
Na jednotce intenzivní péče bylo umístěno 267 neočkovaných a 170 očkovaných. V 
nejzranitelnějších věkových skupinách 70-79 let: 59 neočkovaných a 72 plně očkovaných, ve 
skupině 80+ letých 27 neočkovaných a 41 plně očkovaných.

141.Zaočkovaní dospelí Briti mladší ako 60 rokov zomierajú dvakrát častejšie ako neočkovaní 
ľudia rovnakého veku. A tak už šesť mesiacov po sebe. U očkovaných ľudí do 60 rokov je 
dvakrát vyššia pravdepodobnosť úmrtia ako u neočkovaných ľudí. A celkový počet úmrtí v 
Británii je vysoko nad normou.

142.Nedokážu pochopit tu debilní naivitu trumberů, kteří si nechají něco píchnout na nádraží od 
lidí, co o jejich zdravotním stavu neví naprosté nic. Troufnu si odhadnout, že prošli školením 
typu – bojujete za lepší svět, tímhle koncem se píchá, tady se tlačí, tohle je rameno a odpírači 
jsou zlí. Jděte a píchejte!

143.Je zvláštní, nikdo neví, jak dlouho utrejch bude rádoby chránit, ale co víme naprosto přesně, že
je to tečka a funguje to. Komu tohle přišlo divné a poukazoval na to, tak byl šiřitel hoaxů a 
odporný popírač. Copak asi udělá se zdravím šlehat si genovou terapii co chvíli? Prostě tomu 
nerozumím, jak může něco fungovat, když ani nevím, jak dlouho to vydrží? Koupili byste si 
auto, o kterém by prodejce prohlásil, že netuší, kolik km s ním najedete? Které se může 
rozpadnout hned za bránou prodejny? Rozhodl by argument, že má měkká sedadla?

144.Je čas na rovinu přiznat, že očkování je k ničemu a nefunguje podle představ. Snad už hodně 
včeličkářů pochopilo, že se stali obětí nevídaně rozsáhlého zdravotního experimentu a to na 
základě naprostého zveličení vcelku banální virózy. Mýtus získání kolektivní imunity se ukázal 
jako chiméra a tím tedy padl klíčový argument včeličkářů pro plošné očkování populace. Každé
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čtyři měsíce přeočkovat celou populaci. Chápete, co by se muselo udělat minimálně z 
logistického hlediska? Co to je za náklady? Přeloženo do češtiny to znamená likvidaci 
zdravotnictví, které se omezí pouze na očkování proti viru. A to se vyplatí! Nekupte to za ty 
miliardy, co? Nakonec to dopadne tvrzením, že vakcína je dobrá, jen lidi nějací pokažení.

145.Vlastimil Válek: „Já bych to začal vysvětlovat, ale zase by to bylo špatně“.

146.S uvedenou včasnou ambulantnou liečbou postavenou na izoprinozíne, acylpyríne a vitamíne 
D, sa v priemere u 85-ročných geriatrických komplikovaných pacientov podarilo dosiahnuť 
99% mieru prežívania a aj u tých najkomplikovanejších polymorbídnych pacientov a dĺžka 
liečby bola iba cca 10 dní, to je riadne zdokumentované a kedykoľvek to možno overi.

147.Pracovnice charitního domova: Nemohu ani v nejmenším říct, že by průběh nemoci byl lepší 
po očkování. Lidé byli ve stavu, kdy byli odváženi do nemocnice pro selhávání funkcí 
organismu, a i ti, co zůstali, měli vysoké teploty a další komplikace. Průběh byl mnohem horší, 
než když jsme se potýkali s covidem na podzim 2020 jako neočkovaní.

148.Absurdní postoje hygieny a tedy i vládních institucí.

• Volala jsem při prvním záchytu očkované covid pozitivní klientky na hygienu. Paní 
doktorka mi sdělila, že naočkovaní lidé nemusejí dodržovat karanténu. Tak jí říkám: 
‚Slyšíte, jakou mi říkáte absurdní věc? Vždyť naočkovaný nakazil naočkovanou!‘ A paní
doktorka mi říká: ‚Já vím, že je to absurdní, ale takové je nařízení vlády.‘

• Potřebovala jsem otestovat všechny klienty, abych rozdělila služby – tým, který bude 
chodit k pozitivním, a tým, který bude chodit k negativním, aby se infekce nerozšířila. 
Nelze – očkovaní lidé bez příznaků se netestují, a to ani za této mimořádné situace a v 
sociálním zařízení!

• Manžel naší očkované covid pozitivní pracovnice, která nakazila i své děti, může nadále 
chodit do práce, protože je očkovaný. (Mají všech pět pohromadě, takže zůstal na OČR.)

• Všichni vědí, že očkovaní šíří. Teď už i Chlíbek přiznal, že vakcíny po půl roce 
vyvanou. Očkovaní senioři  jsou úplně bez ochrany.  Zoufalé prosby o pomoc ze strany 
personálu odrážejí hygienici slovy: ‚My víme, že je to blbost, ale takové jsou pokyny.‘ 
Všichni stojí v řadě jako osli a dělají í-á. Nikdo nevystoupí a neřekne – dost. Doktoři 
drží huby a raději zapomněli, co se naučili ve škole. Nikdo si nechce dělat problémy. A 
tak vyšlapujeme jako stádo. Teď budeme vakcínou, která má půlroční trvanlivost, 
očkovat děti, které virus neohrožuje a které už si mezitím nemocí prošly. A doktoři zas 
budou držet huby a klidně to do nich napíchaji. A takhle to do nich asi budou píchat co 
půl roku. Aby ‚zachránili‘ ty babičky, které ovšem mezitím nechali viru napospas.

149.Jeden záver predsa len urobíme: prirodzená imunita je víťazom na plnej čiare. Vakcínam dala 
celé kolo. Veď čítajte. A kto neverí, ten sa bude vakcinovať každých 6 mesiacov (tieto štúdie na 
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to dávajú celkom reálny základ). Toto nech čítajú najmä tí, ktorí sa vakcinujú kvôli strachu zo 
smrti vlastnej alebo sa boja o svojich blízkych.

• Vakcinovaní a nevakcinovaní majú podobnú virálnu nálož v oblastiach s vysokou 
prevalenciou delta variantu (link TU). Riemersma et al., preprint

• Očkovaní prenášajú sars-cov-2 (link TU). Riemersma et al,. preprint. Bez markantného 
rozdielu medzi vakcinovanými a nevakcinovanými.

• Prekonanie covid-19 poskytuje vyššiu mieru ochrany v porovnaní s vakcínou od Pfizeru 
pri delta variante (link TU). Gazit et al., preprint.

• Účinok vakcín pomerne rýchlo vyprcháva (link TU). Nordstrom, Ballin, 
preprint. Výhoda ľahšieho prebiehu po 9 mesiacoch sa netýka mužov, seniorov s 
podlomeným zdravím a ľudí s komorbiditami.

• Účinok vakcín vyprcháva rýchlo. Podklad na preočkovanie pravidelne každých 6 
mesiacov pri beta a delta variante (link TU). Chemaitelly et al., preprint.

• Sars-cov-2 sa šíri aj medzi vakcinovanými pri prevalencii delta variantu. Nízka hladina 
vírus neutralizujúcich protilátok po vakcíne ako jedna z príčin (link TU). Chau et al., 
preprint.

• Pri pozitívnych na covid-19 mali po letných hromadných akciách očkovaní vyššiu 
vírusovú nálož ako neočkovaní (link TU). Brown et al.

• Delta variant je nákazlivý bez ohľadu na používanie osobných ochranných pomôcok 
(vrátane FFP2) a bez ohľadu na vakcinačný status (link TU). Hetemaki et al.

• Vypuknutie nákazy vo vysokozaočkovanej populácii Izraela pri používaní prekrytia 
horných dýchacích ciest (link TU). Shitrit et al.

• UK Health Security Agency report za 42. týždeň (link TU). Pozorovanie vyprchávania N
protilátkovej odpovede po druhej dávke vakcíny. Nástup nepríjemného trendu, kde vo 
vekovej kategórii nad 30 rokov plne zavakcinovaní javia vyššiu mieru infekcie ako 
nevakcinovaní.

• Nárast symptomatických chorých na sars-cov-2 napriek plnej vakcinácii v Izraeli 
(link TU). Levin et al.

• Prevalencia ochorenia COVID-19 je bez súvisu s mierou vakcinácie populácie v 68 
krajinách a takmer 3000 okresoch v USA (link TU). Subramanian, Kumar.

• Vyprchávanie účinku vakcíny a T-bunkovej odpovede pri variantoch (po 6 mesiacoch od 
druhej dávky vakcíny) (link TU). Suthar et al.

• ADE   ako vážny problém pri aktuálne podávaných vakcinách (link TU). Yahi et al.
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• Pozorovanie ťažkého až veľmi vážneho priebehu covid-19 u plne zaočkovaných nad 
predpokladanú mieru (avšak s tým, že je v štúdii uvedené, že vakcíny poskytujú stále 
ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia) (link TU). Juthani et al.

• Kým vakcinácia ešte stále znižuje riziko nákazy, vplyv na prenos ochorenia je otázny. 
Ochrana po druhej dávke klesá po 3 mesiacoch od druhej dávky (link TU). Eyre et al.

• Účinok vakcín vyprcháva pomerne rýchlo, aj pri vysokej miere vakcinácie pri nástupe 
delta variantu došlo k výraznému zvýšeniu počtu infekcií (link TU). Keehner et al.

• Virálna nálož u vakcinovaných pri prielomových prípadoch a u chorých 
nevakcinovaných je podobná. Vakcinovaní dokážu efektívne nakaziť aj iných 
vakcinovaných (link TU). Singanayagam et al.

• Imunizácia očkovaných rýchlo vyprcháva pri objavení sa delta variantu v Izraeli bez 
ohľadu na vekovú kategóriu (link TU). Goldberg et al.

• Nižšia virálna nálož u očkovaných je pozorovaná do dvoch mesiacov po očkovaní v 
porovnaní s neočkovanými, potom stúpa až sa rozdiely zotrú pri cca 6 mesiacoch od 
očkovania (link TU). Levine-Tiefenbrun et al.

150.Artemisinin je výtažek z rostliny jménem Artemisia annua, což je druh pelyňku. Tento lék je 
používán na léčbu malarie a proti infekčním nemocem, způsobeným parazity. Spolu s další 
látkou, piperaquinem, což je další účinný lék proti malarii a parazity způsobovaným nemocem, 
ve formě Artemisinin piperaquin je účinný i proti současnému Covidu a jiným chřipkám a také 
proti následkům očkování. Věřím, že jakýkoliv pelyněk bude fungovat stejně.

151.Zatímco Babišova šílená vláda organizuje proticovidové manévry proti vlastnímu 
obyvatelstvu, třikrát očkovaný prezident, nejprominentnější pacient v zemi, chytne covida – jak 
to tak vypadá – na nejstřeženějším pokoji špičkové nemocnice a pod dohledem celého konzilia 
věhlasných lékařů. Politici, nechte nás na pokoji! O vaši starost nestojíme.

152.Aleny Schillerové, ministryně financí ČR v demisi: Musíme dělat opatření, abychom 
neočkovaným, kteří se očkovat mohou, znepříjemňovali život.

153.Lidská práva a svobody a zničené životy milionů našich občanů ale zjevně nikoho, kdo 
reprezentuje státní moc, ať už výkonnou, zákonodárnou ba i soudní, netrápí. 

Dětem je upřeno vzdělání, podnikatelé nemohou pracovat, mnohým pacientům se nedostává 
potřebné zdravotní péče. Nesmíme se volně pohybovat a lidé jsou odděleni od svých blízkých. 
Stát v jediném okamžiku necitlivě zasáhl do životů nás všech. S postupem času se ukazuje, že 
došlo k tolika pochybením, že všechna už nelze ani vyjmenovat. Navíc v situaci, kdy k tomu 
není žádný rozumný důvod.
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Dnes už nejsme naivní. Děti se budou učit doma a musíme kolem sebe vytvoři kruh nových 
přátel, kteří si budou navzájem oporou a pomáhat si v těžké situaci.

Nová doba není jen hrozná a děsivá. Je i plná nových možností a příležitostí začít se starat sám 
o sebe a o blízké a doslova se vykašlat na stát.

154.Jak jste jednou naočkovaní, průběh už nelze zvrátit. Není to prostě fyzicky možné. Proces 
výměny je u mRNA vakcín velmi rychlý. V podstatě se dá říct, že když vyjdete z ordinace, tak 
už dávno začal.

155.Rakúska zjazdárka Franziska Gritschová ako prvá verejne odmietla očkovanie proti 
Covidu-19, kvôli čomu sa nebude môcť zúčastniť nadchádzajúcich pretekov Svetového pohára 
v zámorí. Ohrozený je aj jej štart na olympijských hrách v Pekingu. Gritschová je prvou 
členkou rakúskeho reprezentačného výberu v zjazdovom lyžovaní, ktorá verejne odmietla 
očkovanie proti koronavírusu.

156.Došli jsme k závěru, že mRNA vakcíny dramaticky zvyšují zánět na endotelu a infiltraci 
srdečního svalu T buňkami, a mohou být příčinou pozorování zvýšené trombózy, 
kardiomyopatie a dalších cévních příhod po vakcinaci.

157.Zjistěte si více o tom, proč společnost Pfizer zaplatila v roce 2009 nejvyšší pokutu za podvody
ve zdravotnictví v americké historii (2,3 miliardy dolarů), aby vyřešila obvinění z nezákonného 
předložení falešných žádostí vládě a uplácení poskytovatelů zdravotní péče, aby je přiměla 
předepisovat jejich výrobky.

158.Globální predátoři, kteří stojí za hrůzovládou Covidu-19

• Vedoucí představitelé zdravotnictví ignorují zranění a úmrtí způsobená covid vakcínami.
Nechtějí, aby někdo využíval včasnou léčbu. Dělají vše, co je v jejich silách, aby odmítli
a očernili jakoukoli potenciální léčbu, od vitaminu D po hydroxychlorochin a 
ivermektin.

• Západní země, které byly ikonami svobody a volnosti, jsou pandemií zasaženy nejvíce a 
jsou na ně uvalena nejtvrdší protiopatření.

• Riziko úmrtí na covid-19 je menší než 0,5 % pro všechny kromě velmi starých lidí, kteří 
mají mnohočetné komorbidity.

• Výrobci vakcín nenesou žádnou finanční odpovědnost za zranění a úmrtí způsobená 
očkováním.

• Vláda začala lákat lidi, aby se nechali experimentálně očkovat, pomocí různých úplatků, 
pak přešla k vynucování očkování pomocí hrozeb, jako je ztráta zaměstnání, vyšší sazby 
zdravotního pojištění, ztráta práv na cestování, ztráta práva na zdravotní péči obecně a 
další.
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• PCR test nelze použít k diagnostice covidu-19; FDA v polovině června 2021 stáhla z 
trhu rychlý test Innova Antigen Rapid Test a CDC k 31. prosinci 2021 zrušila povolení 
FDA k mimořádnému použití diagnostického testu CDC 2019-Novel Coronavirus 
(2019-nCoV) Real-Time RT-PCR diagnostický test, a to z důvodu jeho nepřesnosti.

159.Dr. David E. Martin: Nemilosrdná pravda o vzniku a skutečném smyslu koronapandemie a 
covid „vakcín“! Přejmenování biologických zbraní na vakcíny. Jde o nejděsivější organizovaný 
zločin.

160.Podľa mňa máme preplnené nemocnice a ich zamestnancov na pokraji zrútenia z tých istých 
dôvodov ako od novembra 2020 do marca 2021:

• zanedbaná prevencia
• nič z toho, čo sa malo a mohlo urobiť od marca 2020, sa neurobilo!
• imunita ľudí oslabená dlhodobým psychickým stresom a rozvratom života
• zanedbaná primárna starostlivosť
• mnohí praktickí lekári neposkytujú primeranú zdravotnú starostlivosť = veľa pacientov bez 
liečby zbytočne skončí v nemocnici
• zanedbaná príprava:
• praktickí lekári nemajú potrebné kvalifikované usmernenia na liečbu ľahkých a stredne 
ťažkých stavov
• máme vyše 1500 ventilátorov, ale v nemocniciach ich nemá kto obsluhovať
• od februára 2021 do novembra 2021 klesol počet lôžok s umelou ventiláciou z 394 na 278!
• pritom ešte v marci 2020 MZ SR tvrdilo, že BEZ obmedzenia ostatnej zdravotnej starostlivosti
dokáže poskytnúť umelú pľúcnu ventiláciu 550 pacientom:
• zničená dôvera verejnosti: hoci sa vláda správa ku občanom SR ako ich dráb, nemá žiadny 
rešpekt a je väčšine slušných a múdrych ľudí iba na posmech – a na zlosť.

Zákaz vychádzania, likvidačné obmedzenie podnikania, zatvorené športoviská, detské kútiky, 
divadlá, kiná, reštaurácie, hotely a ostatné vedecky nepodložené a málo efektívne opatrenia sú 
len ďalším maskovaním vládneho chaosu, nekompetencie a zlyhania.

A nový 90-dňový núdzový stav je prejavom ich strachu z reakcie verejnosti na to, čo v našom 
štáte ďalej páchajú.

Vy ešte stále veríte, že tu ide hlavne o zdravie?

161.Veľká encyklopédia fašizmu. Prehľadný zoznam zákazov a výnimiek od štvrtka na Slovensku, 
počas núdzového stavu + zákazu vychádzania. ktorí hrdinovia tentokrát odstránia 
Heydricha/ov?

162.Výskum Dr. Hoegovej skúmal výskyt myokarditídy (zápalu srdca) u detí vo veku 12 až 17 
rokov, ktoré dostali dve dávky smrtiaceho očkovania na Covid-19.
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A ona s jej tímom to porovnali so šancami detí, ktoré dostali Covid-19 a potrebovali 
nemocničnú liečbu.

Riziká pre chlapcov sú vskutku desivé.

Čísla ukazujú, že u zdravých chlapcov vo veku 16-17 rokov je riziko vzniku problémov so 
srdcom po očkovaní na Covid-19 2,1 až 3,5-krát vyššie než riziko, že budú potrebovať 
hospitalizáciu, ak ochorejú na samotný Covid-19.

163.Po podaní dávky sa nesťažoval, pod dohľadom bol stanovený čas vo vakcinačnom centre, 
potom vyšiel von, kde odpadol. Privolaní zdravotníci sa mu snažili pomôcť a zachrániť ho, žiaľ,
nepodarilo sa im to. Príčina úmrtia tohto 77 ročného muža z Oravy však nie je známa a ani to, či
to malo súvis s očkovaním.

164.Ukazuje se, že bruselská Komise svéhlavě rozhoduje sama o tom, jaké dokumenty po šesti 
měsících vymaže a jaké je ochotná „předhodit“ veřejnosti. Textové zprávy a další aplikace pro 
textovou komunikaci pak nejsou kategorizovány vůbec jako dokumenty, jež mají být k dispozici
pro kontrolu veřejnosti. Přitom jejich podíl s nástupem chytrých telefonů roste.

Nizozemský odborník na právní aspekty daňové politiky Martijn Nouwen předpokládal, že po 
své žádosti obdrží stovky dokumentů o jednání o cenách a daňových rozhodnutích, jež používají
země jako Lucembursko, Irsko nebo Malta, aby přilákaly do svých zemí nadnárodní korporace. 
Brusel mu byl ochoten zpřístupnit pouze tři dokumenty, po finálním přezkoumání nakonec 
dostal jen jeden. Evropská komise se bránila tím, že o těchto ujednáních nemá jediný e-mail.

165.Čerpanie fondov a grantov z EÚ bude podmienené zaočkovanosťou populácie nad 75%. Preto 
tak politici tlačia na očkovanie. Nie pre zdravie, ale pre to, aby mali čo rozkrádať.

166.Německý Paul-Ehrlich-Institut (obdoba českého SUKLu) dne 4.3.2021 zveřejnil, že za 
posledních 21 let zemřelo v Německu v přímé souvislosti s očkováním 206 lidí (číslo 
nezohledňuje na kterou vakcínu). Jen za 8 týdnů od zahájení covid očkování zemřelo v 
Německu jen na Covid 330 lidí.

167.Prohlašuji, že spoléhám na svou dlouhé roky pečlivě budovanou přirozenou imunitu a 
očkování proti COVID-19 prostě odmítám. Nikomu se nehodlám zpovídat z toho, jaké k tomu 
mám důvody. Rovněž nebudu nikomu prokazovat prodělané onemocnění nebo přítomnost či 
množství protilátek. Pokud bude mít někdo dojem, že jsem infekční, nechť mi své podezření 
prokáže.

• Jakákoli omezení vůči své osobě vyplývající z faktu, že se nemohu prokázat potvrzením 
o očkování nebo prodělání nemoci, považuji za nezákonnou diskriminaci.

• Jakékoli omezení v oblasti poskytování lékařské péče z důvodu neprovedeného očkování
budu považovat za hrubé porušení svých práv, která mi zaručuje ústavní pořádek platný 
v České republice.
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• Výhrůžky a jakýkoli psychický nátlak vnímám jako trestný čin vydírání ve smyslu § 175
nebo jako trestný čin útisku ve smyslu § 177 Trestního zákoníku.

• Dopředu oznamuji, že se v žádném případě nepodvolím případným vládním nařízením o
povinné vakcinaci, ať už z důvodu věku, pohlaví, rasy nebo jiného znaku, který by mě 
řadil k nějaké rizikové skupině.

• Jakýkoli pokus o násilnou vakcinaci budu brát jako ozbrojený útok na své zdraví a na 
svůj život, a tudíž nebudu váhat klást fyzický odpor a použít všechny zákonné možnosti 
v rámci nutné sebeobrany.

168.Přát si můžeme třeba hodinky s vodotryskem, přijmout naopak musíme fakt, že žijeme v 
totalitě, kde je možné cokoliv. Sami víte, že roušky taky nikde v zákoně uloženy nejsou, ale 
přesto je mohlo nařídit až opatření a stačilo jen velmi obecné a nic neříkající zmocnění v zákoně
o ochraně veřejného zdraví.

Nedělám si iluze, že někdy ko*oti s NSS změní myšlení a přiznají, jak moc pochybili a kolika 
lidem ublížili. To se prostě nestane, na něco takového je již pozdě. Zákopy pro tuhletu válku už 
prostě byly vykopány.

Takže abych to shrnula: skutečně z onoho rozhodnutí nevyplývá přímo vůbec nic pro 
provozovny a zjišťování informací o očkování třeba číšníkem nebo kadeřnicí. Samotné 
rozhodnutí je především ukázkou toho, jak otřesně Ústavní soud lže. To je děsivé a vůbec ne 
dobré. Značí to naprostý rozpad systému, na jehož rozvalinách snad postavíme nový svět, 
budeme-li mít hodně štěstí.

169. Imunolog Vojtěch Thon: Naše medicína už má možnosti precizní imunoregulační léčby. Patří 
sem též takzvaná imunosupresiva, ale musí se nasadit již v domácím ošetřování, to znamená 
dříve, než dojde k rozvoji onemocnění. To se bohužel ve většině případů neděje a pak je pozdě. 
V tom je zásadní problém… Když se onemocnění covid-19 plně rozvíjí, je potřeba zavčas 
snižovat přehnanou imunitní odpověď organismu a regulovat krevní srážení. Covid-19 už není 
přímo infekcí, ale je to postinfekční stav s přemrštěnou imunitní reakcí. Imunitní systém se 
paradoxně musí přibrzdit. Léčba ale musí probíhat pod lékařským dohledem… U covidu-19 
kromě imunomodulační léčby i s využitím imunosupresiv potřebujete zajistit léčbu proti 
krevnímu srážení. Takový lék stojí přibližně dva tisíce korun, ale praktik jej nemůže napsat, 
protože ho od pojišťovny nedostane proplacený. Měl by ale zajistit vyšetření D-dimerů. Jejich 
přítomnost se dá použít jako test rizika vzniku těchto sraženin. U nemoci covid-19 je vždycky 
zvýšené. Pokud v počátku zaléčíte poruchu krevního srážení, zachraňujete si život. Z výše 
uvedeného je zřejmě nejzásadnější sdělení, že se s léčbou výskytu krevních sraženin musí začít 
včas. Pokud ale necháme všechny klinicky nemocné doma v karanténě, aniž bychom u těchto 
pacientů zjistili, zda už u nich neprobíhá zvýšená srážlivost a hrozí odvoz na JIP, dopadne to 
tak, že se dostanou do kritické situace a jede pro ně záchranka a skončí na JIP.
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Denně se dnes provádí až 90 tisíc PCR testů Ty stojí Česko denně bezmála 90 milionů korun. 
Záměr je dokonce zvýšit kapacitu na 200 tisíc testů denně. To jsou neuvěřitelné peníze (v 
současnosti přes 2 miliardy korun měsíčně!) A pojišťovny neproplácí léky za 2000 Kč pro ty 
pacienty, u kterých hrozí vznik sraženin?

Znovu ještě připomenu názor profesora Jiřího Berana z deníku MfD v rubrice Názory z 
22.11.2021. Doporučuje testovat pouze nemocné (s klinickými příznaky) a u rizikových skupin 
doporučuje zavést přednemocniční péči, tj. sledovat stav bílých krvinek, srážlivost krve a 
případný rozvoj druhotného zápalu plic. 

O ibalginu ani čárka!

Profesor Petr Fiala, budoucí premiér, prohlásil, že se musíme s covidem naučit žít. Zcela jistě. 
Nicméně, k tomu je nutné změnit vše, co se dosud v této oblasti provádí. Léčit nemocné a 
nechat společnost a obyčejné lidi na pokoji.

170.http://www.svetkoreni.cz/cz/nabidka/gastro-vetsi-baleni-koreni/koreni-jednodruhove-1000g  
Zde kupuji 1 kg balení žluté mleté kurkumy. Zkonzumuji ročně tak 3 kg.
Kdysi dělali pokus kdy pacientům podávali namísto 600 mg pochybného Ibalginu, asi 2 
gramy(?) kurkumy a výsledný léčebný efekt byl skvělý. (z diskuse)

• Dobře děláte. Je také fajn tu kurkumu kombinovat s olejem, aby se kurkumin rozpouštěl. A 
cukrem aby se vůbec dalo pozřít.
Kupuji to po 5 kg pytlích od Heroldu Rakovník:
https://heroldreznickepotreby.cz/hledani?q=kurkuma

• Já do sebe po ránu hodím olejovou kapsli vitaminu E 200 jed., olejovou kapsli vitaminu D3 
1000 jed., 1000mg kapsli rybího tuku-omega3 a k tomu vrchovatou lžičku kurkumy, zapiji 
to čajem a přidám lžičku kalcia v prášku CaCO3 a opět to zapiji čajem.

• Ibalgin = ibuprofen, léčivo má i různé jiné názvy, tak ten rozhodně NEBRAT!!!! Většina 
mrtvých v Bolzanu vloni když to tam začalo řádit brala právě ibuprofen, jak se zjistilo 
dodatečně. Proti srážení krve pomůže nejlépe obyčejný aspirín, tedy acylpyrin, kyselina 
acetylsalicylová. V klasickém dávkování, dospělí 500 mg 3x denně. Taktéž se určitě hodí ho
brát i při očkování – den předem a dva dny po.
IBALGIN NE, ACYLPYRIN ANO.

• Jenom drobná poznámka. Acylpyrin poškozuje žaludeční sliznici, takže po jídle. Jinak lepší,
leč dražší je Aspirin, který má prodloužený účinek, tedy rozpouští se až dále za žaludkem 
postupně. Účinná látka je ale stejná.

• Na ředění krve je účinný obyčejný heřmánek.Já ho mám nasbíraný, ale v lékárnách by měl 
být normálně dostupný.
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• Nejúčiněší proti srážení je kumarin v sušené komonici nebo mařince vonné. Je to prakticky 
lék.

171.Ráda bych vyzvala všechny, aby neztráceli kritické myšlení a rozlišovali mezi zpravodajskými
weby a weby názorovými, kde publicista seznamuje veřejnost se svým pohledem na věc, a 
zároveň aby měli na paměti, že žijeme v demokratickém státě, kde stále platí svoboda slova a 
svoboda projevu.

172.Marketingový bullshit. Politici jsou zvyklí najímat si na kampaň marketingové odborníky, tož 
je zapojili i do kampaně ohledně vakcinace. A tak vznikla Tečka, naznačující lidem, že se covid 
dá relativně snadno odsunout na smetiště dějin.

V samotném faktu, že někde začnete angažovat marketéry, influencery apod., se skrývá pěkné 
čertovo kopýtko. To totiž nejsou lidi kdovíjak posedlí pravdou. Jejich prací je něco prodat a moc
si přitom nelámou hlavu s co největší faktickou přesností svých tvrzení. Když mají dělat 
kampaň politikovi, představí jej jako nového Otce Vlasti s dokonalým účesem a nízkou 
uhlíkovou stopou. Když mají prodat nový nanuk, ukážou vám blondýnu, která po prvním 
zakousnutí do něj prožívá téměř pornografickou rozkoš, ačkoliv je to běžný sladký lepihub jako 
všechny ostatní nanuky.

Příliš velký a koncentrovaný optimismus – realita bývá málokdy tak černobílá.
Ani ten Pfizer přece netvrdil, že odteď je všechno vyřešeno

Chápete, jaký je problém, když takoví lidi dostanou za úkol „prodat“ nějaký medicínský postup 
nebo prostředek? Který má nutně nějaké výjimky, nejistoty, vedlejší účinky atd.? V situaci, 
která se pořád ještě nějak vyvíjí a není úplně ustálená a dokonale poznaná? Toto je recept na, 
jemně řečeno, budoucí problém s důvěryhodností.

A to se taky stalo. Podle mě se žádná státní marketingová kampaň v tomhle směru neměla dělat,
stejně jako se nedělá třeba na “zdravé jídlo”.

173.Opatření je v přímém rozporu s  bojem proti šíření nákazy. Vede pouze a výhradně v nucení k 
„dobrovolnému“ očkování, a to nás před nákazou rozhodně neochrání. Navíc se na to 
podívejme pohledem z praxe. Neočkovaný zákazník, byť s platným testem, do restaurace nesmí,
ale například zaměstnanec hygieny, který bude provádět kontrolu, ale není očkován, dovnitř 
může. Servírka být očkovaná nemusí, a přesto bude v práci s lidmi 8 hodin. Poté už ale jako 
zákaznice do stejné restaurace vstoupit nemůže. 

Uvnitř se nenakazíme a venku ano? Ve dne covid chodí jen venku a v noci naopak řádí uvnitř? 
Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč v supermarketech, narvaných k prasknutí, můžeme 
nakupovat bez omezení, zatímco vánoční trhy, které se odehrávají venku na čerstvém vzduchu, 
mají stopku. Nerozumím ani tomu, proč covid do 22.00 v restauracích nebezpečný není, 
zatímco minutu po desáté už ano.
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Proč si v jejich stáncích na venkovních vánočních trzích nemůžeme koupit například ručně 
vyrobený hrníček, ale porvat se o kuřata v akci ve velkém řetězci můžeme?

Dosluhující ministryně financí dle médií narychlo navyšuje stavy státních úředníků, které by se 
měly naopak výrazně snižovat, a vypisuje desítky výběrových řízení na roky neobsazené (a 
tudíž jistě nepotřebné) pozice tzv. mrtvých duší.

Co vám na tom dává smysl?

174.Povinnému očkování všechno nasvědčuje od samého počátku a v posledních dnech to naši 
politici a kvazi novináři svými nejprve zkušebními balónky pouštěnými do éteru a posléze hned 
jasnými výroky jen potvrzují.

Jakkoliv se kategorie lidí od 60 let může jevit jako logická, tak jde pouze o otvírák ve smyslu 
salámové metody. Tak jako prakticky se vším, co se po dobu „hry na covid“ doposud událo. 
Začneme s lidmi nad 60 let a s vybranými klíčovými povoláními, pak přidáme další povolání, 
snížíme věkovou hranici. Tak, aby se nám lidé náhodou nevzbouřili hromadně. Tak, aby to lidé 
postupně pomalu a jistě všechno přijali a akceptovali. Protože salámovou metodou a 
neutuchající propagandou ve smyslu „je to pro vaše dobro a pro dobro vašich blízkých“ otupí a 
přijmou prakticky všechno. Na druhou stranu, doufám a věřím, že nadále platí, že každá akce 
vyvolává reakci, a že tlak vyvolává protitlak, a že protitlak se jednou vzedme.

175.Milan Kundera z Nesnesitelné lehkosti bytí: „Zločinné režimy nevytvořili zločinci, ale 
nadšenci přesvědčení, že objevili jedinou cestu do ráje. Hájili ji udatně, a popravili proto mnoho
lidí. Později vyšlo najevo, že žádný ráj neexistuje, a nadšenci byli tedy vrahové."

Lidé, kteří v minulosti vymáhali jediné a správné náboženství, nejčastěji propagandou, ale 
někdy i násilím, měli jistotu, že tak činí ve jménu dobra. A to i těch, kteří ho odpírali. Máme 
jistotu, že naše přesvědčení o tom, co nás má spasit, není také založeno na víře? Na víře ve 
vědu, která se ovšem vyvíjí a časem mění své postuláty. Vzpomeňme na Giordana Bruna.

176.Přijala se strategie napíchat co nejvíce lidí včetně těch, kteří měli po prodělání dost protilátek 
vlastních. Honila se procentuální statistika očkovanosti a v novinách vycházely žebříčky s 
portugalskými nebo italskými šampiony. Celé je to jeden velký nesmysl, a to je důvod, proč to v
lidech vzbuzuje odpor. Z lidí se blbce dělat moc dlouho nedá. Ztracená důvěra se obnovuje 
dlouho.

177.Pandemie bude záležitostí na několik let i přes úspěšné očkování nebo díky „úspěšnému“ 
očkování a nesmyslnému očkování testy, které nerozeznají covid od chřipky?

178.Vladimír Zelenko: Liečebný režim pre COVID-19 (je založený na použití troch liekov: 
hydroxychlorochínu, síranu zinočnatého a azitromycínu). Po chvíli dokázal účinnosť svojej 
metódy, postavil na nohy amerického prezidenta Donalda Trumpa, brazílskeho prezidenta Jaira 
Bolsonara a bývalého izraelského ministra zdravotníctva Yaakova Litzmana. V minulom roku 
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doktor Zelenko vyliečil viac ako 600 pacientov. Jeho spôsob liečby prevzali mnohí lekári v 
USA aj v zahraničí.

179.Co si tak pamatuju z dob, kdy se ještě očkování věřilo, tak člověk do toho šel s vírou, že 
doktoři by přece neublížili. Lidi tomu očkováni i věřili, protože to mělo výsledky a sami doktoři
se v minulosti stavěli k očkování s "nadějí" a ne s "jistotou". Vakcína proti covidu má od 
začátku promo jako sračky z TV shoppingu. :-) Akorát místo Jardy Jágra to propaguje Babiš 
nebo Hamáček a navíc jako něco, co jednou dáte a dožijete se 150ky. :-) Korunu tomu nasadil 
ten židobolševik z Horních Uher s tou skleněnou koulí a sérií kočkopesných opatření, které se 
prakticky opakují. Stánky venku se zakážou a ta masa lidí se sejde v obchodním centru. Už 
chybí jenom ty pásky na regálech, aby byli féroví. Já bych se vůbec nedivil, kdyby ten virus ve 
formě aerosolu rozprašovaly auta od Google. :-) Ale já mám rád konspirační teorie. (z diskuse)

180.Víme žalostně málo o nežádoucích účincích vakcín. Celková úmrtí jsou v covidové době na 
dlouhodobém průměru, PCR test nevypovídá o ničem a volby nic nezměnily. Orgány odmítají 
vydat podrobná data o pacientech a úmrtích.

Veřejný prostor je plný zaručených expertů na epidemiologii, ale správně predikovat neumí 
nikdo. 

Těžko vymyslet systém, který by se ke zvládání epidemie hodil méně než ten, který vláda 
zavedla. Napřed jsme namluvili očkovaným, že se nemůžou nakazit. Potom, když se ve 
skutečnosti nakazili, jsme je nechali roznosit infekci po celé zemi, protože očkované v 
opatřeních úplně ignorujeme. Místo toho, abychom chránili ohrožené – tedy staré a nemocné 
bez ohledu na jejich vakcinační status, vyhazujeme spoustu času a peněz na buzeraci 
neočkovaných a zejména dětí, kterých se epidemie v podstatě netýká. Vypadá to, že vláda 
nebojuje s virem, ale s neočkovanými. A na statistikách je to vidět.

181.Víme žalostně málo o nežádoucích účincích vakcín. Celková úmrtí jsou v covidové době na 
dlouhodobém průměru, PCR test nevypovídá o ničem a volby nic nezměnily. Orgány odmítají 
vydat podrobná data o pacientech a úmrtích.

Veřejný prostor je plný zaručených expertů na epidemiologii, ale správně predikovat neumí 
nikdo. 

Těžko vymyslet systém, který by se ke zvládání epidemie hodil méně než ten, který vláda 
zavedla. Napřed namluvila očkovaným, že se nemůžou nakazit. Potom, když se ve skutečnosti 
nakazili, je nechala roznosit infekci po celé zemi, protože očkované v opatřeních úplně 
ignorovala. Místo toho, abychom chránili ohrožené – tedy staré a nemocné bez ohledu na jejich 
vakcinační status, vyhazuje spoustu času a peněz na buzeraci neočkovaných a zejména dětí, 
kterých se epidemie v podstatě netýká. Vypadá to, že vláda nebojuje s virem, ale s 
neočkovanými. A na statistikách je to vidět.
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182.To, co se tu děje, není normální už řadu měsíců. Mohou za to špatná politická rozhodnutí. 
Všechno se vsadilo tzv. jen na jednu kartu – očkování – o kterém se napřed tvrdilo, že kdo bude 
očkován, už neonemocní a nikoho nenakazí. Tečka. Proto se na očkování lidé vrhli s 
představou, že jde o ověřené a věrohodné očkování, jaké znají z dětství. Lékaři (mimo ty vládou
preferované) však od počátku upozorňovali na to, že to nemusí až tak fungovat, a ať se stejně 
důkladně soustředíme i na včasnou léčbu nemocných a prevenci u rizikových skupin, aby byla 
nemoc zachycena okamžitě, a okamžitě byly nasazeny léky. Na léčbu se ale vláda vykašlala, 
a proto končilo mnoho lidí v nemocnicích zbytečně po celou dobu – vím, o čem mluvím, mám 
ve své blízkosti hned několik takových případů. Tak dlouho jim říkali lékaři ‚hlavně sem 
nechoďte a zůstaňte doma‘, až bez léků zkolabovali se zápalem plic… a jeli. Kdyby dostali včas
léky, nebyli by v nemocnici.

183.Jednoznačně se dělala nesprávná rozhodnutí. Neléčíme, pouze masivně očkujeme vakcínou v 
experimentálním stadiu. Co k tomu dodat… A proč tolik povyku vůči neočkovaným, kteří za nic
nemohou? Aby se nemuselo přiznat, že vakcíny prostě nefungují, jak se čekalo, že umí ve své 
podstatě to, co vakcíny proti chřipce…  Nic víc, nic míň. Nepomohou každému, a absolutně 
nebrání šíření viru. Aplikace vakcín měla být tedy výhradně individuální, nikoli plošná, a měla 
být doprovázena stejně důkladnou linií účinné léčby. Léky zůstaly ve skladech, pojišťovny je 
lékařům neproplácely.

Pusťme k tomu všechny chytré doktory, bez jakýchkoliv vazeb na firmy, zato s přirozenou 
autoritou. Diktatura několika lidí podle pandemického zákona byla bezprecedentní historickou 
chybou, která dala pár lidem do rukou neuvěřitelnou moc, které bylo hrubě zneužito.

184.Jak si vysvětlit, že jsme v ještě horší situaci než loni? To musí přece vidět každý. Řešení, které
bylo zvoleno jako jediné správné, s umlčováním a dehonestováním jakýchkoli jiných názorů, 
nefunguje. Vakcína splnila očekávání jen částečně, a zoufalý pokus hodit vše s hlasitým 
povykem na neočkované se sice uchytil, a někdo mu možná ještě věří kvůli oné masáži z úst 
politiků a šéfa lékařské komory (!), ale je to prostě alibisticky vytvořená lež. Očkování možná 
zmírnilo u části lidí průběh nemoci, asi podobně, jako na někoho funguje očkování proti 
chřipce, ale co se od počátku zanedbalo a zanedbává, je linie včasné léčby už v ordinacích 
praktických lékařů. Ty se tehdy na počátku dokonce zavřely (!!!), a dnes si lékař dokonce dovolí
vykázat neočkovanou osobou z ordinace jako nežádoucí. Ano, tam jsme to dopracovali – lékaři 
poslouchají při poskytování zdravotní péče politiky.

185.Počty pozitivních testů neříkají vůbec nic. Pozitivní test neznamená dokonce ani to, že virus je
na sliznici přítomen. Rozhodně neznamená, že je člověk nemocen nebo že může někoho 
nakazit. Pokud se politici rozhodnou, že všechno zavřou, a my jim to dovolíme, tak to udělají. 
Budou se u toho vymlouvat na počty pozitivních testů, ale to nic neznamená. Ten problém není 
medicínský, je politický a filozofický. Mé zdraví není majetkem státu a stát tu není od toho, aby
dělal reklamu vakcínám, vozil lidi autobusem nebo vlakem, zavíral a otevíral stánky s punčem 
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či testoval na mých dětech genovou terapii. Dokud si tohle neuvědomíme, nic se nezmění. 
Všimněte si, že ani volby nic nezměnily. Jeden mančaft s totalitním myšlením nahradil jiný 
mančaft s totalitním myšlením.

186.Vytvořili jsme atmosféru, ve které nahlásit nežádoucí účinek je pomalu akt občanské 
statečnosti. Nahlášeno je u nás pravděpodobně něco kolem jednoho procenta nežádoucích 
účinků – tedy jedna setina! SÚKL například eviduje 122 úmrtí po vakcíně. Vakcinační 
roztleskávači vám řeknou, že většina z těchto úmrtí s vakcínou nesouvisí. Takže dolní odhad 
počtu úmrtí po vakcíně je třeba někde kolem deseti lidí. Pokud by to byla pravda, mělo by 
smysl očkovat asi skoro všechny, možná s výjimkou dětí do 12 let, kde očkování nelze 
racionálně zdůvodnit nijak. Ovšem pokud je na SÚKLu nahlášeno jen 10 procent úmrtí, tak ve 
skutečnosti po vakcíně zemřelo kolem tisíce lidí a risk-benefit začne vycházet úplně jinak. A 
pokud si myslíte, že je nahlášeno spíše pouze jedno procento, vyjde vám, že jsme vakcínami 
zabili skoro tolik lidí, co zemřelo na covid! Pak by asi mělo smysl očkovat jen staré a nemocné. 
Ta nejistota u nežádoucích účinků je přes tři řády. Jak chcete rozumně počítat risk-benefit 
analýzu, když máte na straně rizika nejistotu přes tři řády? Jak je ale možné, že téměř rok po 
začátku vakcinace máme na straně rizika nejistotu přes tři řády?

187.Prostřednictvím petice se většinou lidé dožadují nějakých práv a svobod pro sebe. Jen lidé s 
totalitním myšlením píšou petice, aby uvalili povinnosti na někoho jiného.

188.Číst současná data je velmi podobné spíše věštění z křišťálové koule než přesné vědě. Vakcína 
je stále experimentální. Odborné vědecké studie naznačují, že část populace může mít po 
očkování skutečně problémy. V každém případě je cílená lež, že vakcíny jsou jediné řešení.

189.Jaký smysl bude mít očkovat se povinně v březnu, když pravidelná vlna respiračních nemocí 
přichází na podzim? Vždyť na podzim, půl roku po očkování, bude účinnost očkování úplně 
minimální. Zásadní otázka je: jsou po roce a půl k dispozici kvalitní a na věděckých 
(medicínských) důkazech založené statistiky a z nich vypracované manuály postupu? Pokud 
ano, proč je neznáme? (z diskuse)

190.Na začátku jsem si naivně myslel, že se skutečně jedná o boj proti epidemii na ochranu lidí, 
ale nyní je už dávno jasné, že se jedná o boj proti lidem na ochranu epidemie. Ta totiž nesmí 
zmizet, jinak by zmizela záminka k represím při zavádění nové totality. (z diskuse)

191.Moudrý napadne článek protiargumenty, hlupák autora článku. (G.B.Shaw)

192.Celá ta komedie kolem očkování je hlavně komerční záležitost. A politici jsou blbci, že jim 
ještě nedošlo, že si tu skutečnost lidé dávno uvědomili. (z diskuse)

193.K masovému očkovaniu detí už totiž v zahraničí došlo viackrát. Odstrašujúcim príkladom je 
Kanada, kde lákali deti na očkovanie zmrzlinou zadarmo a potom policajti bránili rodičom v 
prístupe do priestorov, kde sa očkovalo. Alebo Austrália, kde nahnali 24000 detí na štadión a 
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tam ich bez prítomnosti rodičov zaočkovali. Počas podujatia mali údajne zomrieť 2 deti na 
následky podania vakcíny.

194.Jakým právem? 
Jsou věci, které nepochopím. A jednou z nich je, jakým právem může nějaká lidská bytost 
požadovat po jiné bytosti, ať se něčím (čímkoliv) očkuje. Kde by se takové právo mohlo vzít? 
Kde bere člověk potřebu diktovat druhému, co má dělat se svým tělem? A proč? Aby ho ten 
druhý neohrozil? Už víme, že vakcína ohrožení nezabrání. Pokud se chcete chránit, očkujte se 
sami, vezměte si respirátor, chraňte se, jak je libo. Ale není přece možné požadovat, aby se 
druhý člověk podrobil lékařským zásahům v zájmu někoho jiného. A stejně tak nelze nikoho 
chránit proti jeho vůli. Každý má právo odmítnout pomoc, odmítnout léčbu, nikomu nelze 
zabránit dokonce ani v tom, aby naložil se svým životem tím nejkrajnějším způsobem, totiž tak, 
že jej dobrovolně ukončí. Tak jak bychom mohli mít právo požadovat, aby druhý člověk 
podnikal nějaké kroky za účelem vlastní ochrany, když nechce? Takový požadavek jednoduše 
nelze zdůvodnit. Povinné očkování je zjevná snaha uplatňovat nad druhými moc. Kterou nám 
ovšem nikdo nesvěřil. (https://pravyprostor.cz)

195.Očkování není z hlediska přenosu viru žádná varianta, to je úplná hloupost. Očkovaní 
přenášejí virus stejně dobře jako neočkovaní. Nesmysly typu „očkovaný se nemůže nakazit a 
nemůže virus přenášet“ jsou už definitivně vyvrácené a jednoho dne bude vyvrácená i účelová 
lež, že očkovaný je vždy méně infekční než neočkovaný.

Napadlo někdy někoho očkovat lidi po prodělaném onemocnění anebo v jeho průběhu, jako se 
teď praktikuje u covidu? Napadlo by vás jít se očkovat proti tomu kmenu chřipky, kterou jste 
právě překonal?

Dvanáctileté dítě dostane plnou dávku očkování a jedenáctileté třetinu, tohle nelze zdůvodnit. 
Jen to znamená, jak rychle a „kvalitně“ se vakcíny testují a schvalují. Mimochodem, vakcína 
pro dospělé vůbec nefunguje tak, jak schválili a očekávali. Absolutně netušíme, jaké 
dlouhodobé účinky bude vnesení mRNA spike proteinu do dětského svalu mít, nevíme, jak na to
zareaguje vyvíjející se imunita. Už jsem popisoval i scénáře, kdy se očkované děti, které 
neprodělají plnohodnotně onemocnění, stanou obětí nějaké opravdu zlé varianty. Ale nemíním 
strašit, od toho tu máme profesora Flegra a další. To, že jsou vakcíny pro děti účinné a 
bezpečné, znamená jen to, že je hned nezabijí, nezpůsobí jim okamžité komplikace a vytvoří se 
protilátky. Jak dopadla tvorba protilátek u dospělých, už víme. Třetí, čtvrtá, pátá dávka. I pro 
děti? Argument, že se tím ochrání senioři, je evidentní lež, a jestli děti nějakou ochranu 
potřebují, je diskutabilní.

Koronaviry jsou hodné viry, tenhle je jen nový, a proto si bere svou daň v populaci, která už má 
jen mizernou protivirovou imunitu. Delta to s námi ještě moc neumí. Pokud má SARS Cov-2 s 
námi pokojně existovat, nesmí o sobě dávat moc vědět. Víte přece, jak dopadly SARS a MERS.
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196.Ten virus neodejde. Ten virus si neřekne: oni udělali lockdown, tak já jdu někam jinam. 
Nepřipadá mi férové, abychom dětem zakazovali chodit do školy právě proto, aby nenakazily 
babičku, která prostě se nenechá očkovat. To není správné. U očkování je již dnes jasné, že 
dočasně to pomůže.

197.Tečka nefunguje, hygiena nefunguje. Vláda lže, že i Goebels dělá v hrobě větrák. Respirátor 
nikdo nenosí, policie nekoná. Tak se nedivte, že lidem z toho jebe, když každej den slyší něco 
jiného, jak v pohádce Pyšná princezna. (z diskuse)

198.Seděli na prahu vily a sledovali západ slunce nad Hispaňolou.
Kouřili doutník a pili rum, přestože starý Žid měl obojí od lékařů dávno zakázáno.
"To co jste mi řekl, zní tak hrozně, že se mi tomu snad ani nechce věřit."
Smutně se usmál.
"Povězte mi ještě jednu věc - kdo za tím stojí?"
Přivřel oči, ale jemný úsměv na tváři zůstal.
"Pokud jste mě dobře poslouchal, pak byste to už přece měl vědět. Za vším stojí ti, kterým už 
dnes patří celý svět. A nyní si přišli pro zbytek," odpověděl tajemně.
To mi nedávalo logiku.
"Pro jaký zbytek, když jim už dnes patří celý svět?"
Asi jsem se zeptal příliš hloupě, protože prudce otevřel oči, zadíval se kdesi za mě, tam, kde 
zapadalo slunce za hispaňolskou Sosuou, vybudovanou evropskými Židy a i jeho sotva znatelný
úsměv zmizel.
"Přišli si pro vás a pro vaše děti."

199.Zlo se da zastavit enem na počatku, kdy ještě nema taku silu.

Řikal sem vam, že oni postupuju podle bolševicke taktyky popsane psychologem Bidrmanem. 
Moc ste mi nevěřil. Řikal sem vam, že po šikaně obyvatelstva přijde uvolněni, pak přitvrdi až k 
fašizaci a pokud se nebudete branit, nastupi teror proti časti obyvatelstva, keru si vybrali jako 
nepřitela. Kdysik zme to byli my Židi, za komunyzmu si později vybrali jako cil schopne a 
majetne, fčil su nepřitelem tzv. neočkovani. A pokud se nebudete branit, přidu aji ty 
koncentraky a pokusy na vězňach. Vite, že v Rakusku ma byt očkovani povinne a odpurcum 
bude hrozit štyry roky natvrdo a povinne opichani v kriminale?
Tak myslete na to, že přesně takto to začalo aji u nas v Rakusku. Zavedli meněcennu skupinu 
lidi a zakazali jim navštěvovat kina, hospody, kupaky. Pak jim zakazali jezdit veřejnu dopravu a
zakazali jim pracovat. Pak jim vadilo, že nepracuju, tak jim přikazali nucene prace. A pak přišly 
ty koncentraky.

200.Bidrmanuv koncept zlomení vězně

• IZOLACE
Oddělení od podpory společnosti a schopnosti odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání 
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se sám sebou a vznikne strach z následků. Člověk se stane závislým na svém mučiteli. 
Frustrace, obavy z následků.

• MONOPOLIZACE VNÍMÁNÍ
Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního.

• ZPŮSOBENÍ VYČERPÁNÍ, DEBILIZACE
Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat pomocí strachu, nejistotě, obav co 
bude. Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se, 
co dalšího přijde, to je “debilizuje”, bere jim energii, vyčerpává je to a nejsou pak 
schopni odporu.

• VÝHRŮŽKY A HROZBY
Vytváření úzkost a zoufalství

• DOČASNÉ UVOLNĚNÍ
Zvýšení motivace k dodržování nařízení, zvyknutí si na situaci, příjetí nezbytnosti 
daných opatření.

• DEMONSTRACE VŠEMOCNOSTI VŠEVĚDOUCNOSTI
Ukázání marnosti odporu

• PONÍŽENÍ
Ponížení vězně a jeho osobnost na úroveň zvířete. Odpor se musí zdá těžší než 
kapitulace. Je snadnější přijmout nesmyslná nařízení a mít klid, než se vyčerpávat 
neustálým bojem s mocí a lidmi, kteří to podporují.

• PROSAZOVÁNÍ NESMYSLNÝCH POŽADAVKŮ
Rozvíjení návyku dodržování všech nařízení

Dnes je ještě snadné odporovat, ale pro naše děti to bude o hodně horší, pokud to dopustíme.

Co tedy můžeme dělat?

LIDÉ NEZNAJÍ SVOJI SKUTEČNOU MOC? Je na čase se postavit těmto psychopatickým, 
komunistickým metodám věznitelů. Je potřeba v sobě najít odvahu a vůli žít jako svobodný 
člověk.

Jediný, kdo to vše dokáže změnit, jsme MY.

ŘEKNEME UŽ KONEČNĚ JASNÉ DOST! UŽ NE! STAČILO!

201.Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním 
platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví, která se 
projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany.

Řešením má být očkování?
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Pokud nejsou volné kapacity za běžného provozu a pro nedostatek personálu se zavírají 
oddělení, pak žijeme v neustálé krizi bez ohledu na covid-19.

Nikdo normální přece nemůže čekat, že zdravotnický systém, který díky „optimalizaci“ 
balancuje na hraně svých možností již za běžných podmínek, může bez obtíží zvládnout 
epidemii. Navíc není žádným tajemstvím, že pracovní podmínky pro zdravotníky se tak 
zhoršily, že už nejsou ani lidi, kteří by byli ochotni tuto práci za současného stavu dělat.

202.Samotné hodnocení účinnosti vakcín vychází v první řadě z výsledků klinických zkoušek. 
Způsob provedení těchto klinických zkoušek při hodnocení covidových vakcín zdrcujícím 
způsobem zkritizoval profesor Peter Doshi, zkušený editor jednoho z nejvýznamnějších 
medicínských časopisů na světě British Medical Journal. Ani jejich provedení se nevyhnulo 
zcela zásadním problémům a pochybením. Bylo by dobře, aby SÚKL situaci kolem průběhu a 
hodnocení klinických zkoušek vyjasnil a vyvrátil námitky prof. Doshiho.

Současně by taková studie musela vzít v potaz nežádoucí účinky po očkování i dopady 
očkování na průběh nemoci a léčby u osob, které onemocněly, ačkoli byly očkované. Takto 
provedenou studii jsem nečetl a ani nevím, že by byla provedena. Současně se obávám, že je 
dost opodstatněných důvodů se domnívat, že by pro očkování takováto studie nedopadla dobře.

203.Není to zdaleka celý svět, co dal plošné vakcinaci zelenou. Proti tomuto proudu stojí klíčová 
vývoje vakcín prof. Martin Kulldorff z Harvardu, mimo jiné expert na bezpečnost vakcín, prof. 
Sunetra Gupta z Oxfordu, expert na vývoj vakcín a tisíce dalších vědců a lékařů sdružených 
kolem Great Barrington declaration. Ten výčet by byl opravdu dlouhý a zcela jistě neúplný. 
Základem výtek k plošné vakcinaci je to, že proti nedostatečně funkční vakcíně si může virus 
vytvořit odolnost a jeho nová odolná varianta může být horší, než byla ta původní. Tento scénář 
byl popsán u nedostatečně funkčních zvířecích vakcín.

Jakékoli řešení epidemie se musí skládat z několika pilířů. Musíte mít především efektivní 
základní výzkum, perfektní informace o chování viru, o tom, jak se jeho chování mění či 
nemění. Je třeba mít správným způsobem nastavené poskytování a zajištění zdravotní péče, a to 
pro celou populaci. Nikdo nesmí mít pocit, že zdravotní péči nedostane, nebo ji nedostane v 
odpovídající kvalitě. Musí být nastaven dohled nad epidemií a sledováním ukazatelů, z nichž 
některé vás mohou varovat v předstihu, např. stanovování množství viru v odpadních vodách. Je
třeba mít nastavená správná preventivní opatření. Souhrnně se jedná o mix různých opatření na 
různých úrovních, která do sebe musí správným způsobem zapadat. V tomto oboru řešení 
epidemií jsme byli jedni z nejlepších, ne-li nejlepší na světě. O to tragičtější je současná úroveň 
řešení epidemie covidu-19.

204.Lékař Vladimír Zlínský: Ač velmi nerad, tak musím připustit, že podrobná statistická data 
ohledně pandemie covid-19, která sbírá UZIS, s velkou pravděpodobností neodrážejí realitu ze 
100 %.
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205.Jakákoliv prohlášení o tom, že vakcína Pfizer u dětí dosahuje 90% úspěšnosti, nedávají z 
pohledu ochrany těchto dětí smysl, protože se týkají nezávažných případů, z nichž se děti v 
drtivé většině případů velmi rychle uzdraví a vytvoří si robustní imunitu, která je, jak si 
řekneme dále, s velkou pravděpodobností lepší než imunita získaná očkováním (viz např. zde). 
S ohledem na tento fakt je dle mého názoru nesmyslné tvrzení, že pro tuto populaci existuje 
„stav nouze“, který by opravňoval žádost o „schválení použití vakcíny v nouzovém režimu“, 
tedy bez standardních dlouhodobých studií.

Ve studii není uvedeno, kolik dětí před studií prodělalo COVID a jaký je vztah mezi proděláním
COVIDu a množstvím vedlejších účinků vakcíny či hladinou protilátek.

Zde se nabízí důležitá otázka: Jak bude interagovat u dětí imunita získaná přirozenou cestou 
(tedy proděláním nemoci) s dalším nárazem způsobeným vakcínou? U dospělých víme, že 
množství nežádoucích účinků u lidí, kteří prodělali COVID, je po vakcinaci výrazně vyšší než u
těch, kteří vakcinaci neprodělali.

Jakmile to bylo možné, Pfizer „zlikvidoval“ kontrolní skupinu tím, že všem, kdo byli 
„očkováni“ placebem, také podal vakcínu. Tento krok prakticky znemožnil dlouhodobé 
hodnocení nežádoucích účinků.

Pfizer ve své studii měřil neutralizační aktivitu proti PŮVODNÍMU viru, na jehož základě byla 
vakcína konstruována, ne proti variantě dominantní v současné době.

206.Respirační syncytiální virus (běžné nachlazení) způsobí v US ročně u dětí cca. 500 úmrtí, což 
odpovídá v české dětské pediatrické populaci asi 12 úmrtím ročně – a o očkování proti tomuto 
viru se (naštěstí) ani neuvažuje. Úmrtí dětí od 0 do 15 let s onemocněním COVID-19 (bez 
uvedení doprovodných nemocí a znalosti toho, zda COVID byl skutečně přímou příčinou úmrtí)
je v tuto chvíli v ČR za celou epidemii (téměř dva roky) 5, tedy roční úmrtnost dětí s COVIDem
je v tuto chvíli přibližně 5x menší než úmrtnost dětí na virus spojený typicky s běžným 
nachlazením. Nezapomínejme, prosím, navíc na to, že ani oněch pět COVID-pozitivních dětí, 
které bohužel zemřely, by očkování zachránit nemuselo.

207.Jozef Banáš: Väzeň kráčajúci duchovnou cestou je slobodnejší než hmotou zotročený človek 
mimo väznice. Sme väzni na slobode.

208.Vláda rozmýšľa o spoluúčasti neočkovaných COVID pacientov na financovaní ich liečby.

Jak se budou podílet na financování léčby poškozených vakcínamu ti, co dnes propagují 
očkování?

209.Včasný zásah s použitím niekoľkých dostupných látok sa ukázal ako bezpečný a účinný a 
zachránil státisíce životov.

210.Můj strýc je o deset let starší než můj otec a také moje sestřenice je o deset let starší než já. 
Teď byla na třetí posilovací dávce očkování, bo není žádná antiwaxerka, žije v Německu a tam 
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se doktorům věří. Měla po tomto očkování tak ošklivou reakci, že se můj osmdesátiletý strýc 
teď rozhoduje, jestli vůbec na tu třetí dávku půjde. Přitom předchozí dvě dávky prodělala bez 
reakce a strýc také. Těchto příběhů v mém okolí podezřele přibývá.

211.Vláda má opravdu nelehký úkol. Přesvědčit neočkované, že vakcína funguje, a naočkované 
přesvědčit že nefunguje, aby šli na další dávku.

Možná to nebude tak těžké. Stačí jim říct, že bez třetí dávky nebudou moci dostat čtvrtou. 
Přitom ta čtvrtá dávka je nejdůležitější, protože bez ní není možné dostat pátou…

212.Mikrobiolog Peter Šebo: Vakcína skutečně velmi zabraňuje těžkému onemocnění. U starých 
polymorbidních lidí, kteří mají diabetes a tak dále. U těch skutečně starých nemusejí dvě dávky 
stačit. U těch mladších to funguje znamenitě.

213.Tito dědečkové a babičky, jejichž jediným světlem v životě bylo, že za nimi jednou za týden 
přijedou vnoučata, děti, byli zcela odříznuti, a dvakrát za den mezi ně přišli kosmonauti, kterým
neviděli ani do tváře. To pro ně muselo být strašné a mohlo to vést k výraznému zhoršení jejich 
zdravotního stavu.

Nejhorší pro stonání je, když je člověk ve stresu, protože se ví, že mu klesá imunita, 
obranyschopnost organismu, jsou na to udělány studie a experimenty.

214.Vadí mi, že se s „bolševickou jistotou“ tvrdí, že jedna cesta je správná a nedovoluje se dialog. 
Profesoři z deseti nejlepších univerzit na světě se sešli v Anglii, jedna skupina byla pro tvrdý 
lockdown, druhá pro liberální přístup. Týden spolu odborně diskutovali, nenadávali si, a na 
konci týdne napsali společné prohlášení, ve kterém napsali, že obě cesty se neliší ani v počtu 
zemřelých, ani v počtu nemocných, a jediné, co zůstává otázkou při tvrdých a dlouhodobých 
restrikcích, je, kolik lidí zemře na jiná zanedbaná onemocnění. A nikdo jim neříkal, že jim mají 
sebrat titul.

Slovo mají dostat odborníci, jako je profesor Beran, který je od nás jediný mezinárodně 
uznávaný.

215.Michela Foucault: Epidemie infekční nemoci je snem všech mocipánů. Umožňuje jim 
absolutní kontrolu nad každým jedincem, izolovat města, nakupovat, co potřebují, a ještě jsou 
jim lidé vděční.

216.Násilí nepatří do civilizované společnosti a neschvaluji ho v jakékoliv formě. Tvrdím už delší 
dobu, že tlak vyvíjený na lidi, aby podlehli režimu, a to, co se děje jejich dětem, je natolik 
zásadní, že se dostávají do zoufalé situace. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Pokud se bude tlak 
stupňovat a stávat se neúnosným, budou se uchylovat k neuvěřitelným věcem.

Kubek pro CNN Prima NEWS řekl, že lékaři, kteří odmítají očkování, by měli z lékařské 
komory odejít, aby nepoškozovali své pacienty. Pro lékaře však nebýt členem komory znamená,
že se nemohou prezentovat jako lékaři. Myslím, že tenhle výrok o lékařích je vrcholem naprosté
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arogance vůči jiným názorům. Prezident České lékařské komory nemá právo mluvit za všechny 
lékaře, k tomu lékařská komora neslouží. Za druhé, kdyby se to stalo, tak přijde kolaps 
zdravotnictví. Pokud by nenaočkované sestry a nenaočkovaní lékaři odešli, nastane kolaps. 
Kubek se dopouští nepřípustného nátlaku na kolegy a nemá na to žádný mandát. V dnešní době,
kdy je personální stav zdravotnických zařízení i tak velmi nedostatečný, si podobná prohlášení 
nelze dovolit.

Demonstranty do ulic vyslaly opakované lži autorit, kterým nyní nevěří. Autority nám 
opakovaně lhaly a těch lží byla celá řada: žádný covid pas nebude, kdo se naočkuje, 
neonemocní a nemůže nakazit nikoho jiného. Kdo se naočkuje, nemůže mít těžký průběh, 
nemůže zemřít. Nebudeme očkovat děti, těhotné ženy, nebude povinné očkování… Prostě jedna
lež za druhou. Když jsme tvrdili, že tohle přijde, byli jsme označeni za dezinformátory, přitom 
dezinformace říkali oni. Lhali, ztratili důvěru, nemají pro lidi mandát a diskvalifikovali se od 
toho, aby mohli cokoli chtít.

217.Jsem vlastně vax.... ale ne debil, který se po experimentu Pfizeru na dospělé populaci bude 
dívat, jak provádějí to samé na dětech. Mimochodem, proč u nás skoro nejede Moderna, což je 
skoro to samé? Mám pocit, že Evropa se Pfizerem nechala koupit. Pozor na ty hajzly, zisk na 
prvním místě.

Co Flegre, kde máš tu svou smrtící vlnu? Umřelo ti v ní jenom 4000 přestárlých lidí, z toho 
většina s COVIDem a ne na COVID, prostě infikovaný je dneska kde kdo. Já třeba už potřetí. 
To víš, vývojový biologu, co zradil svůj obor – rýma je rýma, to se chytne hned. Prostě málo 
umírají a ty jsi zase k smíchu.

218.Skoro dva roky poté, co jsem začal psát o tom, že hlavní roli v protivirové imunitě hrají CTL 
buňky, začínají o tom mluvit v ČRo a už i Vašáková použila termín T buňky. Je vidět, že i 
hloupá profesorka časem pochopí, to je povzbudivé. Dokonce řekla, že kombinování mRNA a 
vektorových vakcín může vyvolat komplexnější imunitu. Až pochopí, že prodělání infekce 
vyvolá nejkomplexnější, nejtrvalejší, a tedy nejlepší imunitu, stane se na ministerstvu ženou na 
svém místě. Jenže pak už se bude (doufám) pakovat.

A co, Petře Šebo, naženeš nás neočkované s imunitou hadicema do vody, jako v Austrálii? Co 
kdyby ses radši vrátil domů a řekl jim, ať přestanou blbnout a zavádět rakouský apartheid? 
Protože Rakušáci se ukázali nejen jako blbi, ale i jako šovinisté, kteří opovrhují tzv. Střední a 
Východní Evropou jenom proto, že to k nim přišlo později. Stejně jako ten celý, dnes 
infikovaný tzv. Západ.

Epidemie zkrátka odchází, a to bez drakonických opatření a ta stávající stejně nejsou 
dodržována. Ale otevírá se očkování malých dětí. Zbytečné a potenciálně nebezpečné. Nikdo to 
nepotřebuje, ale farmaprůmysl se musí napakovat. Přitom bychom se toho mohli zbavit tak, že 
bychom dali 3 dětské vpichy jako třetí dávku seniorovi, který o to stojí. Když Rakušáci mohli 
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ředit. Když už jsme to koupili. Nebo bych to spálil. To samé jsme mohli udělat s vakcínami 
proti chřipce, která, jak jsem před časem psal, nepřijde.

219.Francúzsky virológ Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny, očkovanie proti Covidu-19 
odmieta. Je to človek, ktorý sa dokonca s mnohými inými právnikmi a vedcami v rámci Európy 
obrátil na Medzinárodný trestný tribunál v Haagu, aby ten posúdil, či samotné očkovanie proti 
covid-19 je alebo nie je zločinom proti ľudskosti.

Minister všadebol a všetkovedel Matovič akoby odpovedal: „Vírus má 14 000 obetí, v súvislosti
s očkovaním zomrelo 7 ľudí. Teda pomer 1 ku 2000 je dostatočný argument, že očkovanie 
funguje. Bodka.“

Čo však tento argument vlastne hovorí? Očkovanie je efektívne, lebo zachráni od smrti oveľa 
viac ľudí ako je tých, ktorí vinou tohto očkovania zomrú! Cynicky tomu hovoria efektivita. 
Nech zomrú trebárs aj pred očkovaním zdraví, len ak sa – možno – niektorým chorým uľahčí 
priebeh ochorenia. Obeta nejakého malého množstva, v záujme záchrany neurčitého väčšieho 
množstva iných. Veď podľa talmudu aj smrť jedného „nevinného“ je smrťou celého ľudstva.

Pripomína to film Mela Gibsona „Apocalypto“. Pred viac ako tisíc rokmi existovala civilizácia 
Mayov, ktorí robili presne to isté: obetovali bohom ľudí, aby bohov uspokojili, a tým sa 
ochránili pred nešťastím. Aby udobrili slnko. Sluhovia privliekajú jeden za druhým zdravých 
ľudí, vystrú ich na oltár, veľkňaz im vyreže z hrude srdce a ešte bijúce, zakrvavené ho ukazuje 
všetkým prítomným, aj slnku, ich bohovi, ktorý vraj hrozí katastrofou. Obete zomierajú. Teda 
nič nového „pod slnkom“.

A presne to isté robia aj dnešní vladári, akurát veľkňazov nahradila veda so svojimi štatistikami.
Ten pomer 1 ku 2000 je presne také isté balamutenie mozgov ako tvrdenie, že zatmenie slnka je 
zlosť bohov. Nik dnes presne nevie, koľko ľudí vlastne zabil vírus, lebo jasný klinicko-
patologický obraz nemoci neexistuje – za vírus sa schováva všetko, čo má pozitívny 
nespoľahlivý test.

Švajčiarska farmaceutka Kathi Schepisová, ktorá vyštudovala farmáciu v Zürichu a pracovala 
viac ako desať rokov vo švajčiarskej pobočke globálnej farmaceutickej spoločnosti, vyzvala 
verejnosť v mene spoločnosti Aletheia: „Zastavte covid očkovanie, ktoré neplní svoj účel a 
škodí.“

Táto farmaceutka uviedla celý rad argumentov, citovala renomovaný časopis „European Journal
of Epidemiology,“ a v ňom údaje o štúdii Harvardskej univerzity so záverom, že očkovanie by 
malo byť „zvážené ako primárne opatrenie na zmiernenie súčasnej situácie, pretože v štátoch s 
vysokou zaočkovanosťou sa nevyskytuje menej nových prípadov covidu, ale skôr naopak.“ Do 
30. októbra bolo v EÚ zaznamenaných viac ako 1 milión nežiadúcich účinkov vakcín. 
Očkovanie spôsobilo takmer 17-tisíc úmrtí. Americká databáza nežiadúcich účinkov vakcín 
VAERS v súčasnosti eviduje 2433 úmrtí nenarodených detí očkovaných tehotných žien.
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Možno ešte dôležitejšie je jej konštatovanie, že „dosiaľ žiadne presvedčivé vedecké fakty 
neukazujú na epidémiu alebo pandémiu v priebehu posledných 20 mesiacov. V rozpore so 
správami médií a vlády neboli nemocničné lôžka ani lôžka intenzívnej starostlivosti za ten čas 
mimoriadne obsadené. Nebola pozorovaná ani žiadna relevantná nadmerná úmrtnosť, pokiaľ 
bola správne vypočítaná. „Vakcína covid je neúčinná, nebezpečná a zbytočná. Ešte zbytočnejšie
a nebezpečnejšie je preočkovanie v pravidelných intervaloch, ktoré zvyšuje vedľajšie účinky,“ 
hovorí švajčiarska farmaceutka.

220.Poslanec NR SR Ľuboš Blaha na sociálnej sieti zverejnil: “Polícia zatkla protestujúcich 
zdravotníkov. Pred parlamentom. Držia ich na polícii v centre Bratislavy na Lermontovovej. 
Sme na ceste – ideme im pomôcť. Toto je posledná kvapka. Už kriminalizujú aj zdravotníkov, 
fašisti! Policajný teror! Urobili osudnú chybu – toto Slovensko postaví na nohy!”

Podľa zverejnených informácií mala polícia odviesť z miesta konania prezidenta záchranárov 
Františka Majerského i viceprezidenta Michala Weincillera. Ďalších záchranárov mala polícia 
pokutovať za plagáty.

221.Nové pravidlá karantény bez možnosti bezplatného testovania platia nielen pre školy vo 
Viedni, ale aj pre všetky škôlky. Viedeň uvádza ako základ opatrení nové rakúske spolkové 
pravidlá. Tieto stanovujú, že kontaktné osoby ľudí infikovaných omikronom musia byť v 
karanténe, aj zaočkovaní a zotavení – a to na 14 dní, namiesto predchádzajúcich 10 dní. Takže 
je úplne jedno, či osoba kovid prekonala, alebo je zaočkovaná, v karanténe musia zostať, do 
jednej nohy, všetci. Zrušená bola aj možnosť dať sa po piatich dňoch otestovať znova, takže si 
aj všetci doma odsedia plných 14 dní.

Čerešničkou na torte je ale list rodičom, ktorý dostanú, keď sa v škole, alebo škôlke vyskytla 
osoba nakazená variantom omikron. Rodičia sú v liste najprv požiadaní, aby svoje dieťa 
okamžite otestovali PCR testom, a to aj v prípade, že dieťa nemá žiadne príznaky. Pričom musia
ísť všetci, tak či tak, do karantény, aj v prípade, keď dieťa otestovali negatívne. Pričom ako bolo
spomenuté predtým aj keby boli všetci opätovane testovaní negatívne, karanténa bude trvať 14 
dní. To najlepšie, ale len prichádza. V liste boli rodičia inštruovaní, že by mali počas obdobia 
karantény všetci členovia domácnosti, medzi vlastnými štyrmi stenami, nosiť respirátory FFP2, 
iba deti vo veku od 6 do 14 rokov môžu namiesto nich nosiť ochranu úst a nosa.

Celé tohle z řetězu urvané, lidskoprávní běsnění, má v Evropě jeden zdroj. Brusel. Všichni ti 
Schwabové, Gatesové, teoretici NWO, „jednoho lidstva”, Velkého resetu a podobně moc dobře 
vědí, že takto šílené „antidiskriminační” a „lidskoprávní” zákony, protěžující lumpa a trestající 
slušného, by si žádný národní parlament nikdy neodhlasoval. A i kdyby tak v pomatení smyslů 
učinil, má možnost je zrušit. Takže ta rozkladná zvěrstva musí být nadekretována shora. Z 
výšin, na něž běžný občan nedosáhne. Nadnárodním orgánem, kterým žádné volby nepohnou.

Není to špatný plán. Ale bude jim vycházet jen do té doby, dokud budeme tuhle „vrchnost” 
uznávat a respektovat.
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222.Paní Inger Støjbergová, bývalá ministryně pro imigraci v letech 2015 až 2019, v Dánsku 
vyfasovala 2 měsíce natvrdo. Dostala je za fyzické odloučení manželských párů migrantů. Za 
oddělování mužů od jejich nezletilých manželek. Svůj trest komentovala Støjbergová velice 
výstižně: “Nejsem to jen já, kdo prohrál, ale i dánské hodnoty,” řekla novinářům a dodala, že 
svůj trest přijme, ale že činů nelituje. Dobře ví, jaké chobotnici svého času šlápla na kuří oko.

223.Je možné určiť právnu povinnosť dať sa zaočkovať pokusnou vakcínou? Inak aj, je možné člo-
veku uložiť právnu povinnosť podrobiť sa pokusu na človeku?

Zdá sa, že ide o otázku, na ktorej sa hľadanie nevyhnutnosti obmedzenia práva na súkromný ži-
vot povinným očkovaním podľa článku 8 Dohovoru končí. Prípadná kladná odpoveď má zá-
vratný účinok na likvidáciu podmienok pokusu na človeku, de facto likviduje celý medzinárod-
ný systém ochrany pred pokusom na človeku. Táto okolnosť sama osebe je závažnejšia, ako oh-
rozenie ľudstva pandémiou COVID-19. Umožnením povinného očkovania experimentálne ove-
rovanými vakcínami s neznámymi dlhodobými účinkami by znamenala uprednostnenie menej 
významného záujmu pred významnejším spoločenským záujmom. To všetko bez identifikácie 
hmatateľného záujmu, kvôli ktorému by sa to malo udiať.

Pri očkovaní je vopred jasné, aký počet osôb z tisíc očkovaných, zo sto tisíc očkovaných alebo z
milióna očkovaných bude postihnutý niektorým z vedľajších účinkov zaradených na zozname, 
no nedá sa určiť, kto z očkovaných utrpí vedľajší účinok, ani akým vedľajším účinkom bude 
postihnutý.

Na druhej strane, osobe, ktorú nežiaduci vedľajší účinok postihne, štatistická pravdepodobnosť 
postihu môže byť ukradnutá. Čo na tom, že ochorela ako jediná z milióna, z miliardy alebo hoci
ako jediná v celej Slnečnej sústave? Dôležité je iba to, že utrpela ona!

224.Vedľajšie účinky očkovania existujú s rôznou mierou štatistickej pravdepodobnosti výskytu, s 
rozdielnou mierou závažnosti, s rozdielnou dĺžkou trvania od pominuteľného okamihu až po 
následky na celý život. Preto z právneho hľadiska je nevyhnutné hľadať spravodlivú rovnováhu 
medzi verejným záujmom na ochrane zdravia populácie a ohrozením zaočkovaného jednotlivca 
povinným očkovaním. Kvôli tomu odpoveď o nevyhnutnosti zavedenia povinného očkovania 
proti COVID-19 v demokratickej spoločnosti nemôže opomenúť existenciu závažných vedľaj-
ších účinkov očkovania proti COVID-19. Tie sú v súčasnosti natoľko závažné, že v prípade inej 
vakcíny ako vakcín proti COVID-19 by už príslušné štátne inštitúcie nariadili okamžité zastave-
nie podávania očkovacích látok proti COVID-19 a ich stiahnutie z trhu (Covid: ThePathnotTa-
ken – DarkHorse Podcast with Dr. Peter McCullough. Youtube.com). 

Ľudské bunky jednoznačne, bez akýchkoľvek pochýb obsahujú enzým, ktorý je schopný prepí-
sať RNA do DNA. Poznatok sa zaradil medzi uznané vedecké poznatky.

Dlhodobo popieraná možnosť prenosu vedľajších účinkov očkovania proti COVID-19 do budú-
cich generácií , na potomkov, sa odrazu, z ničoho nič, stala preukázanou možnosťou. Známe nie
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je, s akou frekvenciou výskytu dôjde k prenosu do budúcich generácií, ani v akom rozsahu sa 
tak udeje, či aká miera závažnosti postihu nastane. To preukazuje, že k ľudskému poznaniu o 
COVID-19 chýba množstvo poznatkov.

V júli 2021 mimo územia Slovenskej republiky španielski vedci publikovali, že vakcína proti 
koronavírusu od spoločnosti Pfizer-BioNTech obsahuje oxid grafenu. Každá dávka skúmanej 
vakcíny obsahuje približne 747 nanogramov oxidu grafenu. Prechádzajúce štúdie ukázali, že 
materiály na báze grafenu, ako je oxid grafenu, môžu spôsobovať toxicitu podľa veľkosti dávky.
Môžu poškodzovať pečeň a obličky, podnecovať tvorbu granulomov v pľúcach, znižovať živo-
taschopnosť buniek a vyvolávať apoptózu, teda vopred naprogramovanú bunkovú smrť formou 
likvidácie mitochondrie v bunke, čím dôjde k bunkovej smrti tzv. mitochondriálnej DNA. Prís-
tupnejšími slovami: grafen v mRNA injekciách rozbíja bunky, ničí mitochondrie, spúšťa bez-
precedentný poplach imunitného systému. Vyvoláva ťažké krvné zrazeniny, zápaly v orgánoch, 
poškodzuje nervové siete v mozgu.

Podľa štúdie uverejnenej v USA začiatkom decembra 2021 jedovaté prísady vo vakcínach proti 
CV19 znižujú účinnosť imunitného systému zaočkovaného človeka a obmedzujú jeho spôsobi-
losť produkovať biele krvinky. Pri prvej vakcíne asi o 50%. Pri druhej vakcíny približne o ďal-
ších 25%. Ak zaočkovaný trpí aj iným ochorením (napr. cukrovka či rakovina) to sa zhorší a 
prakticky niet možnosti, že sa človek začne uzdravovať. Tretie očkovanie proti CV19 zvané 
booster obsahuje 8 druhov HIV, čím sa definitívne zničí spôsobilosť imunitného systému vytvá-
rať biele krvinky. Očakáva sa vysoká úmrtnosť na tretiu dávku očkovania.

225.Slovenská zdravotná starostlivosť v rámci boja proti pandémii má zlý manažment. Názorným 
príkladom je starostlivosť oosoby podozrivé z nákazy COVID-19. Tieto osoby musia príliš dlho
čakať na okamih, keď ich podrobia testom, či sú nakazené. Liečba COVID-19 sa musí začať v 
ranom štádiu ochorenia, aby mala vyhliadku úspešnosti. Skoré zahájenie liečby je prakticky ne-
dostupné, lebo osoba podozrivá z ochorenia má pridelené (dostupné) testovanie až po uplynutí 
ranej fázy nákazy.

K zlému manažmentu protipandemickej ochrany na Slovensku patrí aj „výroba“ ochorenia PCR
testami, o ktorých je známe, že majú nízku (3%) spôsobilosť správne zistiť pozitivitu na CO-
VID-19. V  USA Center ForDiseaseControl (CDC) zastavuje konanie o registrácii týchto testov 
k 31. decembru 2021. Vo viacerých európskych štátoch súdy zakázali použitie PCR testov na di-
agnostiku SARS-CoV-2 pre ich vysokú nespoľahlivosť. Napríklad v Portugalsku tak správny 
súd rozhodol 22. novembra 2020. Do roka a do dňa, 22. novembra 2021, rovnako rozhodol se-
nát správneho súdu v Berlíne.

Nespoľahlivé testy sú nadmerne využívané. Nevyužívanou metódou v boji s pandémiou CV19 
je liečba.

Ochrana pred ochorením na COVID-19 je medicínsky dostupná. Na Slovensku sa jej zabránilo 
administratívnou cestou bez uvedenia príčin uplatneného postupu.
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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo 26. októbra 2020 metodické opatrenie 
pomenované Terapeutický manažment pacientov s COVID-19.

Metodické opatrenie je formou mimo právnej úpravy nazývanej interný normatívny pokyn. Ta-
ký predpis nie je všeobecne právne záväzný. Je záväzný iba pre subjekty práva podriadené re-
zortu, ktorý danú úpravu vydal. Pre lekárov bolo metodické opatrenie Ministerstva zdravotníc-
tva SR záväzné. V prípade jeho nedodržiavania by riskovali postih štátnymi orgánmi.

Obsahom tohto metodického opatrenia bolo nariadenie terapeutického nihilizmu, zákaz kauzál-
nej terapie. Inými slovami, 26. októbra 2020 bol COVID-19 (dobre) liečiteľná choroba, ktorú 
vláda Slovenskej republiky prostredníctvom svojho ministerstva zakázala lekárom liečiť. Sám 
zákaz nemá v dejinách obdobu. Predtým sa nestalo, aby výkonná moc v štáte zakazovala leká-
rom liečiť.

226.Že jsme nastoupili na cestu duchovních hodnot, zjistíme podle toho, že nám bude materiálně 
hůře. To je podstatné. Chceme-li svět změnit, musíme se uskromnit. Ale kdo je dnes ochoten mít
méně a být více?

227.Tvorba imunity vakcínami je jako braní anabolických steroidů, svaly se vám z nich sice naoko
zvětší, ale ve skutečnosti budete slabší. Je mi trapné, že já, spisovatel, to musím připomínat prý 
odborníkům. Imunita je přirozená vlastnost organismu, kterou si musíte upevňovat zdravým 
životním stylem. Pohyb, slunce, bezmasá strava, žádné cigarety, žádný alkohol a tak dále. Když 
vidím ve zprávách lidi, kteří mají těžkou obezitu, ptám se, kde jsou lékaři, kteří by těmto lidem 
řekli, jak mají žít a přemýšlet. Každý den by měli ve zprávách vyprávět o zdravém těle a duchu 
a oni místo toho blbnou o spásných vakcínách.

228.Je-li tedy Krym okupován proti vůli svých obyvatel, tak tam musí přece být nějaký protiruský 
odpor, alespoň nějaké graffiti v zapadlých uličkách. Za pět let od údajné anexe se tam nevydal 
žádný náš novinář. Proč? Jaký ještě chcete lepší důkaz, že o Krymu lžou, jen se práší? Prošel 
jsem s mým českým kamarádem Krym křížem krážem, zajeli jsme ve vypůjčeném autě s ruskou
poznávací značkou, kam jsme chtěli, rusky mluvím a debatoval jsem s asi dvaceti lidmi, i 
Ukrajinci a Tatary, byli i kritičtí, ale se skutečností, že jsou součástí Ruské federace, byli 
spokojeni. Pokud mě někdo označuje za rusofila, nic mu nebrání v tom, aby se na Krym vydal a
přesvědčil se na vlastní oči.

229.Každý biochemik by měl zná preventivní buněčnou medicínu. Ta totiž jasně říká, že lidská 
imunita, nenarušená homocysteinem a různými imunosupresivy a naopak podporovaná 
doplňováním deficitních imunostimulativních živin dokáže aktivovat t-lymfocity tak, že se 
vypořádají s jakoukoli infekcí "ante portas", tedy zpravidla zcela bez poškození sliznic 
dýchacích cest a vnitřních orgánů. Tedy: Lžička práškového vitamínu C zalitá vodou na lačno, 
hodně vitamínu D3, když člověk není na slunci, 2 mg vitamínu B9 k metabolizaci homocysteinu
a k tomu zinek, selen a bór, někdo i jód. SPCN.CZ (z diskuse)
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230.Covid vám na politiku kašle. Doslova. Jestli jste ty hovadiny o tom, že očkovaní šíří méně, 
nepochopili do teď, tak váš problém není covid, ale mozková nedostatečnost. A na tu vakcína 
není.

Já osobně to s tou třetí dávkou moc spolehlivě nevidím. Když se virus naučil vakcíně vyhnout, 
tak se jí vyhne i po osmi dávkách. Trošku vás na chvilku může zachránit to, že těch protilátek 
máte krátce po očkování v krvi fakt moc. A funguje to tak, že když jich tam máte strašně moc, 
tak se zvýší pravděpodobnost, že se část z nich přece jen na virus správně přilepí a pohltí ho.

Tělo vysoký stav protilátek dlouhodobě neudržuje a ochrana po pár týdnech zeslábne. „Až sem 
dorazí ta omikronová vlna, tak buďte připraveni na to, že musíte svoje seniory konečně začít 
LÉČIT. Jelikož čeští praktici vám s tím úplně vždycky nepomůžou (čest výjimkám), musíte si 
pomoct sami.

231.Angelika Bazalová: Mám tři hlavní rady. První je ta, že musíte VČAS likvidovat virus na 
sliznicích. To znamená kloktat a proplachovat nos. Druhá je ta, že musíte za každou cenu VČAS
zabránit rozvoji zánětu v plicích. Na to je dobré sáhnout po lécích, které berou preventivně 
astmatici. A třetí věc je - musíte předem vědět, jestli patříte k lidem, kteří mohou mít problém s 
krevním srážením. A pokud ano, musíte si VČAS nechat nasadit léky. Nenechávejte děti 
očkovat proti původní variantě koronaviru, kterou už stihly vytlačit jiné mutace.

232.G.B.Shaw: „Moudrý napadne článek protiargumenty, hlupák autora článku“.

233.Knížák: Nesnáším společnost, která rozkazuje. Společnost, co potřebuje hromadu zákonů, je 
slabá společnost. Nařizovat lidem něco, co člověk nechce... pokud je vláda demokratická a 
normální, má povinnost vysvětlovat, nabízet, ne rozkazovat – nejsme armáda.

234.EU je vlastně nepřátelské převzetí území Evropy. Rozpad států, ožebračení a likvidace 
Evropanů už probíhá. Navíc si to sami financují a podporují. To nevymyslíš.

Snad přesněji – jde o nepřátelské převzetí Evropy korporátní organizací EU.

Je to furt stejný, jako házet hrách na zeď. NIKDO z dnešních euro-idiotů nechce vidět, že 
politici a jejich úřednická mašinerie je všude na světě stejná. Podle hesla: “V Rusku a Číně jsou 
ti zlí a v EU a USA jsou jen hodní”

>> Prdlasjs vy snílci. Politika je o povahách. Politik je dán povahou. Naprostá většina z nich 
lezou do politiky kvůli chamtivosti a egu. Slušnost, morálka a soudnost jsou mediální atributy 
směrované naivním čtenářům a posluchačům propagandistických médii, u nás ČT a ČRo, weby 
Seznam a jiné sračky státního bulváru.

Je s podivem, že si tohle voliči ne a ne uvědomit.

>> Je to tak, politika je o lidské povaze a charakteru. Viz Mareček Bendůj, Kalousek, Laudát, a 
podobně výrazné figurky. Jsou to absolutní nuly, nýmandi, ale jsou ochotni provést cokoli, jen 
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aby se to nedělalo rukama nebo nedejbože mozkem, za prachy. Loutkovodiči takové lidi 
vyhledávají. Normální člověk na to nemá žaludek, prostě to neudělá. Příklad: Babišovo hledání 
ministra zdrav. Nikdo trochu charakterní do toho nešel. Najmout se dali Prymula, Blatný, 
Arenbergr, trouba Vojtěch, dále Svrčna, Smejkal, Kubek, Flégr, i Hostomského koupili a jiní. Ti 
všichni jsou si podobní jako vejce vejci. Ano všechno je to o lidech a jejich hlouposti se k 
něčemu takovému propůjčit. Jinak jsou to lidé velmi bázliví. Proto je velmi účinné chodit k 
těmto sralbotkům domů a dát jim co proto. Jsou to stejné charaktery, jako dříve členové SS, 
jako Stbáci. Mají odvahu, jen když mají kolem sebe tlupu stejných zmrdů, nebo ochranku. (z 
diskuse)

235.Je rozhodně nemravné, že vláda vydělává na neštěstí svých občanů. Čím dražší energie, tím 
větší DPH. V podstatě tedy platíme daň z vládní neschopnosti. Když už chtějí, abychom platili 
daň z jejich vlastností, dal bych přednost dani z inteligence Heleny Langšádlové nebo dani z 
poctivosti nového ministra spravedlnosti. Nicméně celkově by to situaci nevyřešilo.

236.Nesnáším společnost, která rozkazuje. Společnost, co potřebuje hromadu zákonů, je slabá 
společnost. Nařizovat lidem něco, co člověk nechce... pokud je vláda demokratická a normální, 
má povinnost vysvětlovat, nabízet, ne rozkazovat – nejsme armáda.

237.Ukázání těžkých stavů, se kterými skončili neočkovaní v nemocnicích, bylo smysluplné. 
Narazili jsme na hranici přirozeného zájmu o očkování 55 procent, to nestačilo.

>> Proč nejsou zveřejněny smlouvy s Pfizerem a dalšími dodavateli vakcín. Proč tu nemáme 
povolen Sputnik a další vakcíny, se kterými se očkuje v sedmdesáti zemích. Proč nejsou testy 
jako jeden z nejúčinnějších preventivních bojů vyňaty jako zdravotní úkony, tak aby bylo 
možné je významným způsobem zlevnit?

Na mém názoru nezáleží, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) má k tomu své 
důvody.

238.Lipavský na dotaz: „…tady vyvstává otázka, jestli má mít skutečně navrch evropské právo, 
nebo právo konkrétního státu“, odpověděl:

Jednoznačně unijní právo, to je princip fungování celé EU. Část kompetencí je přenesena na 
společnou úroveň a potom se ta rozhodnutí utvářejí v rámci mechanismu, který je nastaven v 
rámci evropských institucí. Takže pokud to Polsko nyní chce seriózně zvažovat, tak se to 
víceméně rovná pokusu o vystoupení z EU…

239.Položme otázku: Kdo může veřejnosti podat pravdivé svědectví o současné mRNA vakcinaci 
– MUDr. Soňa Peková či MUDr. Milan Kubek?

Charakteristika pravdivého svědka
1) má možnost bezprostředně poznat pravdu,
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2) chce sdělit pravdu,
3) je ochoten pro pravdu přinést i nejtěžší oběti.

MUDr. S. Peková
1) je odborník ve virologii, proto má možnost poznat pravdu,
2) chce povědět pravdu,
3) byla a je ochotna pro pravdu přinášet oběti.

MUDr. M. Kubek
 1) není odborník ve virologii, a navíc slouží politickému systému, který nutí všechny lidi k 
experimentální vakcinaci,
 2) nechce říkat pravdu. Pokud by ji pověděl, ztratil by svou vysokou funkci a nemohl by 
vystupovat v mainstreamu,
 3) sám oběti pro pravdu přinášet nechce, ale lidi nutí k nejvyšším obětem podstoupením 
experimentu. To je zločin.

240.„Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.“ Mark Twain

241.Argumenty, že umírají děti, jsou založeny na tom, že my je trasujeme. Já si myslím, že v 
České republice umírá každý rok několik dětí na komplikace způsobené plicními nebo 
respiračními viry a nikdo to nesleduje. Toto je podle mě hysterie. A neustále se nás snaží někdo 
přesvědčit, abychom… Řeknu to na rovinu. Abychom podporovali farmaprůmysl, aby nás 
naočkoval úplně všechny. Je úplně jasné, že vir přenášejí očkovaní. Je to rýmový virus. Až mi 
někdo prokáže, že je to jiný virus, uznám svou chybu, odstoupím ze svých názorů. Toto je 
normální dětská rýma, která zabíjí starce. Tečka.

242.Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici… žádný Rusák, žádný soused, žádný 
normální člověk mě ku*va tak zavile nepronásleduje a neokrádá, jako tenhle náš dobytek, který 
sedí za moje, ale i tvé peníze ve vládě, parlamentu, senátu, ale i v jiných kancelářích státní 
správy a státní moci!

243.Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v prosinci 2020: Očkování je nepovinné. Kdyby 
bylo povinné, budu první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tady tu sněmovnu, a 
nepustím sem ministra.

Helena Langšádlová v televizi:
Moderátorka: Jak přemluvíte půl milionu lidí nad šedesát let k očkování?
H. L.: Strategickou komunikací.
Moderátorka: Co to je?
H. L.: Soubor jasné, zřetelné komunikace včetně motivačních faktorů.
Moderátorka: Můžete uvést příklad?
H. L.: Je to strategická komunikace.
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Moderátorka: Jenom pro představu, co přesně?
H. L.: Je to jasná, zřetelná komunikace k tomu problému.

Jak je možné, že meteorolog nedokáže určit počasí na příští týden, ale klimatolog ví, že za 30 let
bude o 2°C víc? Protože klimatolog ví, že čím vyšší teplota, tím vyšší granty.

244.Lidí, kteří upřímně věří všemu, co říká oficiální propaganda, a nezištně podporují vládní moc, 
je dnes méně než kdy dosud. Zato pokrytců je stále víc – do jisté míry je vlastně každý občan 
nucen být pokrytcem.

245."Lid, jehož parlament podléhá jakýmkoli cizím vlivům, vůbec není svobodný." (K. Roberts - 
Luza ve zbrani, 1937)

246.„Kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet, mnohým by to 
zachránilo život.“ p.Čaputová odpovedala, že jej je takýto citát sympatický a súhlasila by s tým 
na prvú.

247.Současná epidemie umožňuje, aby se charaktery projevily. Naplňuje se slovo ze závěru knihy 
Zjevení: „Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je 
spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí“ (22,11).

248.Byly doby, kdy faráři zapalovali srdce věřících, kteří pak byli schopní za svojí pravdu umírat. 
Byly doby, kdy učitelé dokázali přesvědčit svojí třídu, aby se nechala dobrovolně odvést do 
války. Byly doby, kdy se řečník postavil před dav a dav ho poslechl. Byly doby, kdy trpělivá 
spisovatelská práce ovlivnila celou generaci. Už to nedokážou. Už nejsou schopní projevu, 
který by někoho přesvědčil. Nedokáží vést, nedokáží táhnout, nedokáží ani hrozit. Už si jen 
mohou pozvat cizí vojsko, aby to vyřešilo za ně. A pak se divit, jakého džina vypustili z lahve.

249.Tohle je opravdový konec přátelé. Protože i ti agenti tajných služeb, i ten Koudelka, i celá EU,
ba dokonce i americká administrativa mají stejný problém. Nemají nikoho, kdo by dokázal vést 
a kdo by skutečně zapaloval srdce. Já myslím, že za to také může fejsbůk. Prostě se naučili 
křičet jen v bezpečí monitoru. Když pak mají vést skutečně, už jim to nejde. Není problém 
mluvit hodiny a hodiny o ušlechtilých hodnotách. Ale zkuste někoho přesvědčit, aby ve jménu 
těchto hodnot trpěl. Kdysi to lidi uměli. 

Je úplně jedno, kolik mají peněz, kolik mají uložených zbraní, jak propracované mají 
mobilizační plány a jaké mají ambice. Je úplně jedno, jaké si dali cíle. Neinspirují, nevedou, 
nepřitahují, nezapalují lidská srdce. Nemají autoritu. Nejen Richard Vlasák nebo Jan Čulík. Ani 
Koudelka, ani Fiala, ani Pekarová ani Rakušan. Mají jen ještě trochu peněz a nějaký ten 
materiál.  Ale bez hořících srdcí, bez ochoty k obětem, bez ochoty se shromáždit pod společnou 
korouhev to mohou jen probendit.

Je to příznačné. Neumějí přitáhnout lidi přes Pánaboha. Neumějí přitáhnout lidi přes kolektivní 
vlastnictví a soudružství. A neumějí je přitáhnout vlastně už ani prachama. Respektive neumějí 
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ty prachy vydělat. A naděje upínají k těm, kteří se jen třesou na to, aby si všechno postupně 
vzali a jednou oholili hlavu i těm, co je pozvali.

250.Mediální obraz Václava Havla lze obdivovat a milovat. Stejně však jako mediální obraz Kim-
Čong-Ila stvořený dokonalým politickým marketingem totalitní vrchnosti KLDR pro zbídačené 
a strachem zdecimované obyvatelsto jejich země. Nechci tím Havla přirovnávat k jednomu z 
největších zmetků na planetě, ale jen poukázat na moc bezcharakterních podržtašků, řitních 
alpinistů a přicmrndávačů, kteří se přiživováním na výrobě jakýchkoliv kultů dostávají ke 
zdrojům a moci.

S Havlem v čele totiž nepřišla do naší vlasti pravá svoboda a demokracie. Jen pár individuí 
chorobně posedlých manipulátorstvím a penězi stvořilo ikonu odpustku pro svoje kšefty a malé 
domů. Naše země stále nevzkvétá a to hlavně díky heslu “Nejsme jako oni!” vepsaného na štít 
“Sametové revoluce” právě absurdním dramatikem. Zde pro mne bohužel končí veškeré úvahy 
o svatozáři nad hlavou prvního polistopadového prezidenta a zůstává jen obraz obyčejného 
člověka z masa a kostí.

Člověka, který byl jistě člověkem dobrým, kamarádským, milým a intelignentním. Člověka, 
který neměl rád násilí a žil ve světě ušlechtilých ideí. Bohužel realita a řada pseudopřátel jej 
usvědčila z omylu. A bohužel stejně tak vyznívá i afektovaná absurdní truchlohra při jeho 
odchodu z našeho světa.

Pokud se však oprostíme od mediálně afektovaného svatořečení k osobě “novodobého 
Masaryka” a zachováme si střízlivý pohled, je nutno konstatovat, že jeho největší zásluhou je 
právě jen a jen jediná skutečnost a to, že se v rozjitřené době konce roku 1989 nezhouplo 
alespoň několik bolševických papalášů na šibenicích, anebo alespoň nepoznalo “výhody” 
pobytu v jimi založených lágrech pro odpůrce režimu. Se stále nezodpovězenou otázkou, zdali 
je to opravdu hodné obdivu či spíše opovržení.

251.Ako je možné, že pri nových génových vakcinačných terapiách sú vedľajšie účinky a 
„nežiaduce“ dlhodobé následky už dlhší čas kategoricky vylúčené, ale len pred niekoľkými 
mesiacmi sa zistilo, že skutočný účel, t.j. želaný účinok podávaných sér, sa už po krátkom čase 
znižuje? (z diskuse)

252.Demokracia neznamená menej ani viac ako právo ľudu povedať vládcovi Dosť! Viac ťa 
nechceme! To právo môžu obyvatelia štátu uplatniť kedykoľvek, okamžite ako zistia, že vládca,
ktorého si v minulosti vybrali, koná inak ako sľuboval, že nie je spôsobilý rozhodovať o 
verejných veciach, etc. Príčiny môžu byť rôzne. Dokonca aj bez príčiny môžu voliči vyzvať 
svojho vládcu, aby sa pratal.

253. Hypoteticky může plošná vakcinace zabránit přehlcení nemocnic, ale to jen v případě 
očkování jedinců, u kterých lze předpokládat těžký průběh. To jest u lidí, kteří nejsou 
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imunizování prodělanou nemocí, a současně u lidí, kteří splňují podmínky pro očekávání 
těžkého průběhu.

Očkování mladých zdravých a třeba navíc už imunizovaných lidí nemůže ovlivnit ani přehlcení 
nemocnic, ani nějakou „kolektivní imunitu“. Vynucování očkování na těchto lidech postrádá 
jakoukoliv elementární logiku. A my přesto budeme povinné očkování vynucovat takto násilně?

254.Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek: 35 let se smiřuji s tím, že lidé věří, že je vyléčí pití 
moči, někteří věří, že vykadí rakovinu a někteří teď věří, že to s covidem půjde bez očkování. 
Nepůjde.

255.I když z přísně právního hlediska tomu tak není, ve skutečnosti je každý, komu se vakcíny 
proti covidu-19 podávají, účastníkem vědeckého experimentu – používá se u něj lék, o kterém 
se teprve zjišťuje, zda je bezpečný a účinný. Etické kodexy zakazují, aby byl člověk k účasti na 
experimentu nucen. Už jen pouhá poznámka ředitele nemocnice, že pacient, který se odmítne 
výzkumu účastnit, nebude moci do kantýny, by na daném pracovišti vedla k ukončení výzkumu.
Je ovšem pravda, že etické kodexy jsou zbytečné. Ve slušné společnosti jsou jejich zásady 
dodržovány spontánně, diktatury se jimi nezatěžují.

Evropa má přitom s nedostatečně vyzkoušenými léčivy zdrcující zkušenost z konce 50. let, kdy 
byl těhotným ženám proti ranní nevolnosti předepisován lék obsahující látku thalidomid. V 
Británii reklama o něm říkala následující: „Lze jej zcela bezpečně podávat těhotným ženám a 
kojícím matkám bez nežádoucích účinků pro matku nebo dítě... tento kromobyčejně bezpečný 
přípravek je u nás předepisován již téměř tři roky.“ Důsledkem bylo narození asi 10 tisíc velmi 
těžce postižených dětí, 5 tisíc případů bylo v Německu, kde na nebezpečnost léku spolu s 
dalšími odborníky a novináři po několika měsících přehlížení nakonec úspěšně poukázal dětský 
lékař Widukind Lenz a lék byl z trhu stažen. Pozoruhodné je, že tento lék mnoho škody nestihl 
napáchat v USA, kde jeho registraci úspěšně bránila zaměstnankyně regulačního úřadu Frances 
Kelsyová, která měla zkušenosti z vědecké práce na březích králících a nezdálo se jí, že by se 
měl podávat těhotným. Svými odbornými námitkami proti nevyzkoušenému léku uchránila před
tragédií desetitisíce rodin. Genové vakcíny vyvolávají podobné otázky, jaké u Frances Kelsyové
vyvolával thalidomid, dnes používaný proti rakovině krve.

256.Světová zdravotnická organizace (WHO) po zkušenostech se španělskou chřipkou z let 1919 a
1920 varovala před zavíráním velkých měst, před ochromováním zdravotnictví a podobně. 
Důležité je, že tomu viru se v podstatě nelze vyhnout. Kdo se proti němu chtěl nechat očkovat, 
tak mohl a může. Kdo je nemocný, tak bychom ho pořádně měli léčit doma a nečekat na to, až 
mu bude blbě. Bylo by fajn, kdyby lidi, kteří pořád trasujou, tak by mohli volat lidem a říkat: 
pane Nováku, kolik jste měl teplotu, není vám blbě, kolik máte na tom pulzním oximetru, a tak. 
Jakákoli jiná opatření nemají moc smysl. Místo toho se vydávají miliardy za PCR testování.

Měli bychom si říct, jestli to naše zdravotnictví je opravdu tak špičkový, jak pořád říkáme, ... 
nebo jestli v těch nemocnicích není něco špatně, jestli i ta primární péče neselhává. Ne, že by 
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praktici neměli co dělat, oni jsou zavalený tím, že píšou pořád nějaký testy, poukázky, 
neschopenky. Ale v tuhle chvíli by se měli starat o tisíce lidí, aby neskončily v nemocnici.

Že lockdowny opravdu nemají význam, … na Slovensku, kde lockdown mají, se nedaří bojovat 
s covidem výrazně lépe než v Česku, kde lockdown není. To vidí každej, kdo absolvoval 
základní školu.

257.Honba za mamonem, peníze a kupování si společenského postavení. To vše bez zásluh, bez 
odvedené práce. To nás naučilo přezírat pravé hodnoty.  Hodnoty, jako je nutnost stále se 
vzdělávat a dbát na vlastní rozvoj. Hodnota vnímání odpovědnosti vůči druhým, nebo jen 
obyčejná lidská slušnost. 

A lékařská komora? Ta už je přece dávno jen strojkem na peníze. Mnozí doktoři už ani nechtějí 
léčit a více si cení svého volného času. Jinak by nebyly ty problémy se zubaři nebo s lékařskou 
pohotovostní službou. Lidé zdraví, ale už i ti nemocní, ztrácejí důvěru. Povolání lékař už není 
ten vrchol etiky, moudrosti a obětavost s cílem pomoci lidem v nemoci. 

Cesta k řešení je, ale nedá se koupit, ta se musí odpracovat! Bohužel, po více než 30 letech 
honby za penězi se jasně ukázalo, o co tomuto systému jde především. A věřte mi, blaho občanů
to není. Peníze, více peněz, a ještě více peněz je jejich cíl. To už věděl Karel Marx před 150 
lety.

258.Šéf České lékařské komory Milan Kubek se v letech 2009 a 2010 velmi negativně vyjadřoval 
k uvažovanému povinnému očkování proti prasečí chřipce pro pracovníky nezbytné pro chod 
státu. Nařídit povinné očkování by bylo v rozporu s článkem 5 úmluvy o lidských právech a 
biomedicíně, kdy každý občan má právo rozhodnout, jestli mu lékařský zákrok má nebo nemá 
být proveden. V současnosti zaujal naopak pozici propagátora očkování proti covidu a vybízí 
lékaře k vakcinaci. Odpůrce očkování pak k opuštění lékařské komory.

Lékaři, kteří jsou proti očkování, by nejlépe udělali, kdyby z komory vystoupili, když s ní 
nesouhlasí. Nemohli by pak poškozovat své pacienty. To by bylo asi nejelegantnější řešení. 
Jedna alternativní kolegyně tohle učinila, teď je léčitelkou a nemůže se vydávat za doktorku.

259.Bankám už vadí i kapr na vánočním stole, protože jeho výroba prý generuje moc CO2. Ne, 
negeneruje. Leda tak generuje moc členů rodiny u jednoho stolu, na jednom místě, v jeden 
čas… a to globalčikům vadí nejvíc! Vadí setkávání lidí. A je jedno, jestli u štědrovečerního 
stolu, anebo v hospodě, nebo v restauraci během roku, to je jedno. Vadí jim prostě setkávání 
lidí. U toho stolu s kaprem je to snaha globalistů o zablokování scházení lidí v rámci vnitřního 
kruhu. U těch hospod je to de facto to samé, ale na úrovni druhého kruhu, tedy kruhu životního 
prostoru. V obou případech globalistům vadí setkávaní rodin a lidí, protože co to je? To jsou 
základní pilíře společnosti. Pilíře státu a společnosti. Rodina a hospoda. V rodině se setkávají 
členové rodiny. V hospodě místní lidé a zastupitelé na úrovni primárního řízení státu, tzv. 
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obecního řízení. Setkávání lidí na obcích. Tohle vadí globalistům, že si lidé sednou a řeknou 
doma a v hospodě, jak se budou věci dělat a řídit.

260.Petr Žantovský: Očkuj se a budeš mít jednou provždy klid. Pak přišlo náhlé zjištění, že jedna 
dávka očkování nestačí a je nezbytné, nechcete-li být podčlověkem, absolvovat druhou dávku. 
Pak třetí. Už se mluví o čtvrté, a také o povinném očkování dětí, které bylo ještě před rokem 
naprosto nemyslitelné. Teď se na oltář bilionového byznysu s vakcínami klade zdravotní stav 
dětí i pod pět let věku. To splňuje nepříjemně nápadně veškeré znaky genocidy. A na stejnou 
linku teď nasedli potentáti nového režimu. Občane, nepřemýšlej a plň úkoly, jinak budeš 
potrestán. Půjde-li to takhle dál, nejsou nepředstavitelné koncentrační tábory pro neočkované. 
Zdůvodní se to snadno: jde přece o ochranu‚ těch zodpovědných.

Toto rozdělování společnosti a stavění jedněch proti druhým je podle něj velmi příbuzné stylu 
nacistů a komunistů. „Najdu vnitřního nepřítele a postavím proti němu ty ostatní, kteří budou 
chtít, nebo pod existenční hrozbou muset na tom díle zkázy spolupracovat.“

261.Afinita Petra Fialy k Berndu Posseltovi je dobře známá. Fotografie, na níž provází Posselta a 
Otto von Habsburga ulicemi Brna, je už skoro kultovní. Zajímavostí může být fakt, že diplomní 
i dizertační práce Petra Fialy se tematicky dotýkaly sudetoněmeckých témat. Ještě před pár lety 
byly obě práce plným názvem uvedeny na Fialově stránce ve Wikipedii. Ale dnes je tam hledáte
marně.

262.Spalováním biomasy, jedno zda dřevěné štěpky či slámy, se samozřejmě také uvolňuje oxid 
uhličitý. Všechen, který daná rostlina za svůj život zachytila. A uvolňuje se okamžitě, zatímco 
rostlina jej zachytávala měsíce či desítky let. Kde je tedy ten „klimatický“ přínos? Biomasa se 
navíc bude svážet z okolí nákladními auty, které CO2 samozřejmě produkují také. Kdežto uhlí 
dojelo do škodovky vlakem. A co v případě, že nebude štěpky a další biomasy dost? Nezbude, 
než kácet stromy. Ty, které zachycují oxid uhličitý, proti jehož uvolňování zelená automobilka 
„bojuje“. A že by místo nich škodovka nechala vysázet nové stromy? Ani to problém nevyřeší, 
protože než jedna sazenička pojme tolik oxidu, jako spálený strom, trvá to desítky let. Dává 
vám to smysl?

263.Již před časem firma Pfizer přiznala, že celá vakcína je obalena vrstvou polyethylenglykolu 
(PEG), který vede ke splývání buněk (viz hybridomy při přípravě monoklonálních protilátek), a 
proto zjednodušeně odlišný imunokomplex aktuálního spiku s postvakcinační protilátkou se 
váže Fc fragmentem s lipidy v bezprostředním okolí hlavního virového receptoru ACE 2, 
dochází k jeho fagocytování s nedostatečným enzymatickým zpracováním v makrofágu a 
přenosu do T lymfocytů, které mohou u někoho tento spike na svém povrchu vyjadřovat 
(exprimovat).

Takové T lymfocyty jsou rozpoznávány jako cizí, nebezpečné a po každé takové vakcinaci 
dochází k oslabení tzv. „buněčné“ imunity. A protože jsou T lymfocyty nezbytné pro funkci B 
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lymfocytů produkujících protilátky, oslabí se produkce protilátek i proti jiným patogenním 
mikroorganismům etc.

Kvůli polyethylengykolu tyto cirkulující imunokomplexy splývají i s membránami ostatních 
buněk, kdy může dojít až k tzv. „hyperexpresi“ spiku na prakticky všech buňkách organismu. 
Obvykle se jich imunitní systém zbaví, ale v pomalu se dělících buňkách (například neurony 
centrální nervové soustavy) přetrvávají na jejich povrchu tyto spiky dlouho. To může vést až k 
autoagresi, kdy vlastní imunitní systém napadá vlastní buňky (různá neurodegenerativní 
onemocnění). Zatím jsme v klinice viděli pouze několikadenní obrny nebo ztráty zraku, ale co 
do budoucnosti?

Uplatňuje se zde i tzv. „ADE“ fenomén, tedy „antibody dependent enhancement“, zhoršení 
průběhu onemocnění kvůli ve vakcíně použitému neadekvátnímu antigenu (tzv. „suboptimální 
vakcína“) neadekvátním protilátkám. Klasicky byl popsán u viru horečky dengue na Filipínách, 
kde se vyskytují čtyři typy viru. Byl-li někdo vakcinován proti typu I a onemocněl-li typem IV, 
prakticky vždy zemřel. Tento mechanismus je ale známý i u jiných virů a u nádorů.

264.Lékař Jan Hnízdil: Tlak na stoprocentní proočkovanost je snahou zamést stopy. Když budou 
všichni očkovaní, nikdo už nikdy nezjistí, jak by na tom byli ti, kteří se očkovat nenechali. To 
nelze dopustit, celá pracně budovaná konstrukce covidismu by se zhroutila.

Pro psychopata je typické, že lže tak přesvědčivě, že je přesvědčený o tom, že nelže. Lež má ale
krátké nohy. Po dvou letech koronahysterie začíná být většině lidí jasné, že o covid tady nejde. 
Není to problém medicínský, ale mocensko-politický.

Když něco dělá hodně lidí nebo hodně zemí, ještě to neznamená, že to nemůže být pitomost. 
Covid je globální nákaza strachu a pitomosti. Přenáší se internetem. Kdyby někdo před dvěma 
lety jel sám v autě nebo šel v parku a měl nasazený respirátor, tak skončí na nejbližší psychiatrii
s diagnózou fobie, úzkostná ataka. Dnes je takový člověk vzorem poslušnosti a ohleduplnosti. 
Šílenství se stalo normou.

Pokračuje v povinném testování, trasování, omezování kontaktů, tlačí na povinné očkování. 
Jedou podle globálních covidistických not. Cílem je lidi vystrašit, zbídačit, zotročit, udělat 
závislé na státu. Za necelé dva roky psychopati v čele vlád rozložili zdravotnictví, školství, 
kulturu, ekonomiku, právo... Stačilo vyvolat strach, poštvat lidi proti sobě.

Covid-média ne náhodou zaplňují lidé jako profesoři Flegr, Hořejší, Konvalinka, Šebo, doktoři 
Kubek, Smejkal, skupina MeSES… Dokonale se hodí do strategie covidismu, šíření strachu, 
manipulace s lidmi, tlakem na jediné možné řešení – očkování. Plní globální zadání. Motivace 
mohou mít různé. U někoho jde o čistý strach z covidu. To je podle mě případ prezidenta 
komory Kubka. Lékař ale nesmí pacienta nikdy strašit nebo mu vyhrožovat. Ve chvíli, kdy tak 
činí, sám se stává pacientem, volá po terapii. U jiných mohou převažovat zištné motivy, 
finanční podíl na vývoji a prodeji testů nebo vakcín. Silným motivem je u řady z nich víra. Jsou 
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pevně přesvědčení, že covid je zkáza lidstva a bojují za jeho záchranu vakcinací. K tomu patří i 
snaha lidi ovládat nebo léčit svoje vlastní komplexy. U některých může být motivace zcela 
prozaická. Dominantní manželka jim doma nadává nebo nedává, dělá jim ze života peklo, oni se
jí bojí, svoji zlobu ventilují tím, že dělají peklo ze života nám.

Totalitní stát usiluje o to, aby byli občané vystrašení, nevzdělaní, závislí. K propagaci 
covidismu potřebuje lidi, jako je profesor Šebo. Opentlené akademickými tituly, přitom dravé, 
bezohledné a bezcitné. V boji proti neposlušným jsou schopni zajít tak daleko, kam jim to 
neposlušní dovolí. Globální experiment s genovou „vakcínou“, za jejíž nežádoucí účinky nikdo 
nezodpovídá, je potřeba odmítnout. Je nejvyšší čas na občanskou neposlušnost.

Jarda Flegr žije celý život v izolaci laboratoře, zkoumá jednoho parazita, nemá lékařské 
vzdělání ani zkušenosti z práce s pacientem, je úplně odtržený od reálného světa.

Když je potřeba ukázat, že vládní nařízení fungují, začne se méně testovat nebo se sníží citlivost
testů. A naopak.

265.Proticovidové dvanáctero Jaroslava Flegra
(Nemusíte dodržet všechno, vyberte si, co se hodí na vás)

1) Jestli nejste očkovaní, okamžitě se nechte naočkovat. Okamžitě!!!

2) Zachovávejte distanc – když to jde, nepřibližujte se k jiným lidem blíže než na 2 metry a 
nedotýkejte se jich. Podání rukou lze nahradit japonskou úklonou)

3) Noste kvalitní respirátor (bez ventilu, co chrání i ostatní) a vyžadujte, aby tak činili i lidé ve 
vašem okolí.

4) Umývejte si ruce mýdlem, jakmile se dotknete předmětů, kterých se dotýkali jiní lidé. Doma 
i kdekoli jinde desinfikujte sdílené předměty (klávesnice a podobně).

5) Nevycházejte mezi lidi, když to není nezbytně potřeba. Jestliže můžete, tak pracujte z 
domova, a to i za cenu případné změny zaměstnání či dokonce povolání.

6) Nakupujte vše, co lze pouze po internetu.

7) Nezúčastňujte se žádných hromadných akcí – hromadná akce se rozumí cokoli, kde je více 
než 5 lidí. To samé vyžadujte od členů domácnosti.

8. Větrejte a udržujte v místnostech vysokou relativní vlhkost (nad 40 %), například tím, že 
budete mít v místnostech nastavenou nižší teplotu (18-20°) a přitom budete nosit teplejší 
oblečení. V suchu kapénky vysychají a virus se udrží ve vzduchu dlouho a doputuje na delší 
vzdálenost.
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9) Udržujte se v dobré fyzické kondici – jezte dost zeleniny, ovoce, vitamínů (především D a C 
– obojí jen v doporučeném denním dávkování), pohybujte se na čerstvém vzduch v místech, kde
nejsou lidi. Dostatečně odpočívejte a spěte.

10) Udržujte se v dobré psychické kondici – komunikujte telefonicky či elektronicky s přáteli, 
známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými, konzumujte na dálku kulturu (hudbu, 
divadlo, filmy) čtěte knihy, vzdělávejte se, pomáhejte druhým, snažte se si udělat minimálně 
jednou denně radost a aspoň dvakrát ji udělejte někomu jinému.

11) Jestli tím neohrozíte rodinný rozpočet, tak utrácejte. Za vybavení domácnosti, šatníku, dílny,
za knihy, vzdělání, opravy bytu, chalupy, za dovoz jídla z oblíbené restaurace. Šetrnost a 
střídmost ve spotřebě bývá považována za ctnost – v současné situaci to však neplatí. Investujte 
do své budoucnosti, zabavte se a nechte druhým vydělat.

12) Hledejte v nové situaci nové příležitosti. Zkuste napsat knihu, divadelní hru, složit písničku,
malovat, rozjeďte novou zábavnou či vzdělávací stránku na internetu. Zkuste si osvojit nějaké 
umělecké řemeslo, nebo zkrátka řemeslo. Rozjeďte internetový obchod, poradenskou službu, 
prostě cokoli nového. Během epidemie dost lidí zchudne, ale řada jiných neuvěřitelně zbohatne.
Další možná nezbohatnou, ale konečně pro sebe najdou ten pravý smysl života. Nepropásněte 
šanci se zařadit do těch dvou šťastnějších skupin.

266.K pobavení (ne vždy a jak pro koho):

• To všichni zemřeli na Covid?
Ano. Všichni…
A proč má ten poslední dírku od kulky na čele?
Nechtěl se nechat ovakcinovat, aby mohl zemřít na Covid.

• No jo, komanči postavili několik přehrad na vodních tocích, ale 30 let se demokraticky ti zelení 
debilové hádají zda mají postavit kompenzační jez na dolním toku Labe. Naše vodní turbíny se 
před tím havloidním listopádem montovaly do vodních přehrad po celém světě a dnes? Leda 
prdlajs.

• Soudě podle frekvence a nezbytnosti aktualizací očkování, Covid skutečně vymyslel Bill Gates.

• Čtyři nejchytřejší a nejmoudřejší, nejvzdělanější a nejpovolanější vševědové. Přiznám se, že 
jsem se v životě nesetkal s takovou nabubřelostí a tak obrovským množstvím nenávisti vůči 
těm, kteří mají jiný názor. Zvlášť excelovala "dáma" z ministerstva Koziar - Vašáková. To vám 
mohu říct, že to byla sestava. Hitler a Goebbels by čuměli a pukali závistí. A to ani nezmiňuji 
Mengeleho. Ten by omdlel. Jestli toto jsou představitelé a poradci ministrů a prezidentů, tak to 
je totální konec něčeho, čemu se říkávalo Česká republika a demokracie. Talibán a IS jsou proti 
této čtyřce milosrdné organizace, šířící lásku světem.
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No esli jsi to sledoval celý, tak to máš výdrž a kachní žaludek :) já viděl enem kousek a málem 
jsem zastřelil bednu :) hnus naprostej!!

• Na policejní služebnu byl přiveden chlapík, který prý na veřejném místě křičel a dělal rozruch. 
Někteří přihlížející mu tleskali, jiní to považovali za výtržnost.
„A, co tedy ten člověk vykřikoval?“, ptal se náčelník.
Komouše vykopat a Ódéesáky a Fialu na jejich místa!
„Nó ... ale ...“ , povídá náčelník, „to přece…, vzhledem k současné situaci, není nic špatného?“
„No jo, on to ale křičel na hřbitově.“

• Šok pro celý svět. Po tiskové konferenci Národní fronty spadly akcie všech vakcinačních firem 
o 80 procent. Všude zní jediné… v Čechách mají konečně řešení. Tiskovka vévodí všem 
médiím světa, Válek je pozván do Bílého domu, Putin ho zve na střelbu na medvěda. Konečně. 
Konečně řešení. A stačilo tak málo. Aby se sešla parta chytrých lidí a jsme zase před nimi.

• Napsat “Covid 19 není absolutně žádné vážné onemocnění a není o nic vážnější než běžná 

rýma.” nemohl chlap  rýma je jak známo pro muže zabiják. (z diskuse)
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Autor: Marek Simon, https://www.kurzy.cz/kreslene-vtipy/
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