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Profesorka Dolores Cahill, PhD. je molekulární biolog a imunolog z Irska. Zúčastňuje se také 

aktivit v jiných oborech vědy a současně je činná ve snaze informovat vlády světa o škodlivosti 

očkování a jeho následcích. Dříve fungovala v úloze zdravotního poradce pro Evropskou unii, 

ale poté, co se vyjádřila, že roušky, karanténa a očkování nejsou na nic, byla požádána, aby 

odstoupila. 

Je doslova odborník na předpisy této nadnárodní organizace. Říká, že je velmi obtížné začít něco 

podnikat v Evropské unii právě kvůli předpisům a nařízením. Za 20 let své existence vytvořili 20 

milionů nařízení. Protože vyrůstala na statku, rozumí dobře všemu, co se tam děje. Pouze na 

zemědělství vytvořila EU asi 45 000 příkazů a nařízení, i když na jejich stránce říkají, že je jich 

pouze 10 000. I to je proklatě mnoho! 

„A když se rozhodnete provozovat zemědělství, někdo může přijít a říct, že jste opomenuli jeden 

příkaz. Neřekne vám který, ale uloží vám pokuty a není jak se proti těmto obhájit,“ říká. 

Co se týče vakcín, Dr. Cahill přímo prohlašuje, že tak zvané vakcíny nejsou skutečné vakcíny, 

ale je to genetická terapie, neboli genetická manipulace člověka. Je to lékařské zařízení, ale ne 

očkování. Je to medikální podvod, který nás stojí obrovské množství peněz a kladné výsledky 

žádné. Očkovaným nejsou tato fakta sdělena a stejně tak nejsou uvědoměni o tom, že je to 

terapie pokusná a že nikdo, ani její výrobci neví, jaké budou její dlouhodobé následky. 

Celá záležitost došla tak daleko, že v Americe lékaři neberou neočkované pacienty. To ne, že by 

se jich báli, že se od nich nakazí, ale protože když mají přes 80% pacientů očkovaných, dostávají 

podstatné finanční příspěvky od vlády. Tak daleko tento podvod sahá. 

Snad bychom měli zdravotnictví začít praktikovat jako staří Číňané: když byl pacient nemocný, 

lékař nedostal zaplaceno. Když byl naopak zdravý, lékař dostal plat. 

Délka života snížena 

Je nutno si uvědomit, že tyto vakcíny nejsou pouze genetická manipulace. Jako další, obsahují 

látky, které způsobují neplodnost; je to snaha vyhubit co největší množství lidí, je to snaha o 

depopulaci země. Touto dobou jsou pojišťovny a starobní pojištění celosvětově před krachem, 

protože peníze byly politiky vykradeny a proto zkoušejí snížit délku lidského života a s tím i 

počet lidí, kterým je, anebo brzy bude nutno vyplácet penzi. 

Dr. Cahill přiznává, že již v dobách, kdy pracovala pro Evropskou komisi, tak tam převládal 

názor, že délka lidského života bude snížena. Všecko, co pro to bylo nutné udělat je pouze 

neinformovat lidi, co je v tak zvaných očkováních obsaženo a tyto jedy se postarají o zbytek. 

Když to zjistila, začala pátrat v právních dokumentech, jaké zákony se na něco takového 

vztahují, aby mohli být patřiční lidé za takové jednání po právu potrestáni. I když je nutno 

přiznat, že Evropská unie má systém, který zabraňuje lidem v přístupu k právní ochraně a ještě 

zkoušejí předstírat, že státní úředníci nemají žádnou zodpovědnost. 



Už jen ta skutečnost, že na příklad do očkování proti tetanu byl přidán lidský chorionický 

gonadotropin hormon, který způsobuje neplodnost. To všecko jsou zločiny proti lidstvu. 

Již před léty, v r. 2002 četla, že dojde k velkému nárůstu úmrtí mezi lety 2020 a 2025. K tomu 

paní Fitts dodává, že o tom věděla již v r. 1998. Tehdy se soudila s americkou vládou, protože 

zjistila, že policejní jednotky napadaly chudé části měst a jejich obyvatele zavírali do vězení, 

aniž by se tito čímkoliv provinili a ještě navíc bez soudního rozhodnutí. To proto, že potřebovali 

otroky na práci. V té době americká vláda zprivatizovala věznice ve snaze ušetřit peníze a noví 

podnikatelé v nich začali vyrábět nejrůznější produkty. Takže potřebovali co nejvíc pracovníků. 

Spojení Washingtonu a Wall Street 

Mnoho lidí nechápe, jak funguje ekonomika spojení mezi Washingtonem a Wall Street. Je to 

přitom jednoduché: vláda ve Washingtonu vydá zákon, nebo nějaký příkaz a ten vytvoří celé 

obchodní odvětví. Soukromé věznice jsou jeden takový případ. A PCR testování je další, anebo 

roušky, kterých jsou potřeba miliony. Také LED žárovky a mnoho jiného pod to spadají. 

V některých případech vláda vydá přímo zakázky na nákup zboží a Wall Street tyto zakázky 

vezme a prodá akcie firem, které zakázky dostanou. Taková firma pak má z ničeho nic tržní cenu 

$10 milionů. A když jí vláda udělí další zakázku, její hodnota stoupne na $20 milionů. Těch $10 

milionů kapitálového výnosu, který tím akcionáři získali se pak stane základem pro úplatky 

politikům a těm, kteří financují volební kampaně. 

Další úplatky politikům jsou formou soudů. Když bude Ministerstvo spravedlnosti soudit na 

příklad Pfizera a tito přiznají vinu a smluví se se soudem na nějakém vypořádání, tyto peníze 

jdou pak zpátky vládě a politikům a dalo by se říct, že to jsou jakési autorské honoráře za jejich 

spolupráci na celém podvodu. Tímto způsobem pomáhá vláda firmám jako je Pfizer uplatnit 

jejich podvodnou reklamu a prodat jejich nepotřebné produkty. Stejně tak v případě CDC, asi 

40% jejich příjmů je z licencování očkování. To je samozřejmě kriminální konflikt zájmů. 

Zrádná očkování 

Když si uvědomíme, že tato očkování jsou nám podávána uprostřed chaosu příkazů a za nulové 

zodpovědnosti výrobců a těch, kteří tyto příkazy vydávají, pak bychom měli lidem ukázat, jak je 

nutno změnit zákon, aby všichni tito pachatelé byli právně postižitelní. Tím by skončilo všechno 

povinné očkování, nebo jiné zdravotní zásahy, kde jde o prostředky, které způsobují více škody 

než užitku. 

Je dobře známo, že černoši a lidé z Asie mají 3x až 5x vyšší výskyt záporných reakcí na 

očkování a to bez ohledu na to, do které sociálně-ekonomické skupiny patří. A protože každé 

očkování, tak jak jsou, obsahuje aluminium, které snižuje inteligenci člověka, tím pádem každé 

očkování sníží IQ očkovaného o jeden bod. Jestliže považujeme IQ 100 za průměr, pak když 

nově narozené americké dítě dostane 72 vakcín, tak je jeho IQ sníženo hluboko pod 80, což je 

mezník pro přijetí na některé školy, do institucí a také do armády. 

Zvláště pak černé děti, jestliže mají na tyto jedy zvýšenou reakci, při tak nízkém IQ pak nebudou 

ani schopny se jako dospělé samy živit a zůstanou znevýhodněné na celý život. 



(Dr. Chris Exley je toho názoru, že denní dávky vitaminu C, D a zinku, společně se správnou 

výživou bez glyfosátů a spolu s křemíkovou vodou jsou schopny aluminium dostat z těla ven.) 

Už jen ta zákeřnost, jak říká Dr. Cahill, že se cizí mRNA v očkováních vůbec nalézá, je zločin. A 

to nevíme kolik druhů ho tam je. Tímto jsou lidé připravováni na obrovskou katastrofu 

v budoucnosti, kdy bude záměrně vydán podnět zvenčí a pak mohou všichni zahynout. Stane se 

to pravděpodobně uprostřed nějaké finanční, nebo potravinové krize, nebo uprostřed nějakých 

větších problémů s počasím. Jestli to bude spuštěno biologickou, nebo chemickou látkou, či 

elektromagnetickou radiací není zatím známo. 

Ve vakcínách jsou obsaženy kovy, je tam titan, ocel, nikl, aluminium a ty všecky fungují jako 

anténa a ještě každý prvek rezonuje při různých frekvencích, s ohledem na jeho velikost. Jestliže 

je menší než 100 nanometrů, pak se dostane dovnitř buněk. Jestliže je menší než 70 nanometrů, 

dostane se i do buněčného nukleusu. A přitom jsou to kovy, ty tam nemají co dělat. Je to 

jakobychom v sobě měli kovové lešení. 

Jakékoliv pátrání je zakázáno 

Chemicky tyto kovové látky nereagují, takže EU je považuje za neškodné. Ale reagují na 

elektromagnetické frekvence a to tím, že začnou spolu s nimi rezonovat. Mohou se dokonce začít 

pohybovat a pak postupně rozřežou chromozomy, nebo vnitřní strukturu buněk. Různé kovy 

budou buňky řezat při různých frekvencích a lidé mohou zemřít následkem toho, že jejich vnitřní 

orgány jsou zničeny. To množství kovů je zjevné u mrtvých, kteří jsou spalováni: mají v sobě 

mnohem více kovů než před deseti lety. Pitva by na to přišla, ale pitva je záhadně zakázána. 

Tím, že nejsou žádní mrtví pitváni, není možno zjistit, jestli zemřeli na skutečný virus, nebo na 

následky očkování a radiace, kdy mají vnitřní orgány v těle, včetně mozku rozřezány kovy 

z vakcín. Většina patologů je kvůli tomu, že WHO zakázalo pitvy dnes nezaměstnána, což je 

důvod, proč tyto informace neexistují. Ale snad by si měli lidé platit privátní pitvu, ještě za 

života, která bude provedena po jejich smrti. Z právního hlediska by to mohlo velmi pomoct. 

Když by měli být nuceně očkováni, měli by lékařskému personálu oznámit, že: 

„Podle ústavního zákona a podle běžného zákona, mám plné právo na to, abych si 

zaplatil/a pitvu, která bude provedena po mé smrti, což jsem udělal/a. Také jsem 

zadal/a veškeré genetické a jiné informace do sběrny těchto informací. Takže jestli 

na tento zákrok zemřu, výsledky pitvy budou použity pro zhodnocení, jestli jsem 

nezemřel/a na následky vašeho zákroku, včetně očkování, nebo genetické terapie. 

A pak vás moje rodina bude soudit za způsobení mé smrti.“ 

Dr. Cahill napsala pojednání o rozsahu lékařského omylu. Podle ní, jestliže je člověk starší než 

60 let, jeho možnost zemřít je nejvyšší tehdy, když navštíví lékaře. Nemá to nic společného 

s nemocí, kvůli které tam šel. Ale když bude lékař vědět, že jste si předplatili pitvu po smrti, 

dostane se vám té nejlepší lékařské péče, jakou si dovedete představit. 

Mnoho z nás to všecko podporuje 



Paní Fitts uvažuje, že kdyby měla před sebou zástup lidí a mohla nahlédnout do jejich peněženek 

a finančních záznamů, že by zjistila, že velká většina z nich farmaceutický průmysl finančně 

podporuje. To proto, že jejich úspory na budoucí penzi, a jejich akcie jsou vesměs uloženy ve 

farmaceutickém průmyslu. Už to, že kupují předražené farmaceutické výrobky v podobě léků a 

nechávají se celé roky očkovat, tím podporují farmacii a také media. Podporují rovněž vládu, 

když pracují pro firmy, které mají vládní zakázky. 

„My všichni si tím budujeme vězení, ve kterém jsme uvězněni,“ říká. „Měli bychom pátrat, kam 

naše peníze jdou a vytáhnout je z firem, které jsou na současném podvodu jakkoliv zúčastněny. 

Kdyby jim všichni vytáhli peníze, byli by vyřízeni.“ 

90% všech amerických medií jsou vlastněny farmaceutickým průmyslem. Jsou jimi financovány, 

což znamená dozor nad zprávami, které hlásí, kontrola programů, včetně zjevné a skryté 

propagace farmaceutických produktů a vakcín. 

Právní postižitelnost 

Dr. Cahill dodává, že lidé by měli jednoduše požadovat od politiků plnou zodpovědnost. A když 

ji nedostávají, soudit jednotlivé ministry, jednotlivé vládní úředníky a politické osoby, všecko na 

individuální bázi. Říká, že: „když budete soudit organizaci, ta se skryje za všecko možné. Ale 

vybrat si jednotlivé osoby, to je něco jiného a nejde to tak snadno přejít mávnutím ruky, nebo 

nějakými intrikami. A to je způsob, jak můžeme všecko změnit a zabránit dalšímu očkování, 

když docílíme, aby farmaceutické firmy a politikové byli za to, co udělali, postižitelní.“ 

Sama mluvila s řediteli velkých firem a různých výborů a shromáždění a ptala se jich, jestli 

nechali jejich děti očkovat. Ani jeden z nich to neudělal! 

Už jen to – zmiňuje se paní Fitts – že na příklad ve finančním světě, když zákazníkovi nesdělíte 

patřičné informace, které jsou důležité pro jeho rozhodnutí, to je proti zákonu a můžete kvůli 

tomu skončit ve vězení. Jak to, že to stejné neplatí pro farmaceutický průmysl, kde se jedná o 

naše zdraví a přežití? Jak to, že nejsou lidé uvědoměni o tom, co vakcíny obsahují a co mohou 

způsobit předtím, než je jim dána injekce? To je zjevný podvod. To je kriminální čin. 

Základní právo proti zneužití pravomoci a proti nesprávnému úřednímu postupu stále ještě platí, 

tak proč je právníci nevyužívají? Zneužití pravomoci, nebo nesprávný úřední postup je, když 

něco špatně vysvětlíte, nebo něco zkreslíte. Je to velmi mocný zákon, který je možno využít proti 

každému, kdo má veškeré informace, ale nesdělí je zákazníkovi, nebo pacientovi a tento tím 

pádem učiní špatné rozhodnutí. Takto postižení lidé, nebo jejich rodiny by pak měly soudit 

jednotlivé lékaře a zdravotní personál kvůli zkreslení skutečnosti, kterou měli správně znát. 

Dnes víme naprosto spolehlivě, že vitamin C a D, spolu se zinkem vybudují imunitu, takže není 

zapotřebí nějaké očkování. A zatím lidé umírají na nedostatek informací, které jsou před nimi 

tajeny. Všichni ti, kteří se tohoto podvodu jakýmkoliv způsobem zúčastňují by měli být učiněni 

postižitelní. 

Také víme, vysvětluje Dr. Cahill, že farmaceutické firmy při celém procesu vynechaly některé 

kroky a zfalšovaly výsledky testů. To samo činí jejich soudní ochranu odstranitelnou a 



neplatnou. A přitom zrádné (americké) FDA chce tuto dokumentaci utajovat ještě celých 75 let. 

Už to je velice podezřelé. 

Dřívější generace zdaleka nepotřebovaly lékaře tak moc jako dnes. To proto, že už jako děti jsou 

lidé očkováni škodlivými látkami, které v nich způsobí chronické nemoci, alergie, autoimunitní 

nemoci a jiné. A pak jsou u lékaře velmi často. Měli bychom posoudit účinnost a nutnost 

očkování podle toho, jak často bylo každé dítě u lékaře před očkováním a po něm. Nejspíš 

bychom se velmi podivili výsledkům. 

Plaquenil 

Ten, kdo má plně funkční imunitní systém nějakou chřipku tak snadno nedostane a už vůbec 

nepotřebuje nějaké očkování. Také pomocný je Plaquenil, ten spolehlivě zabírá proti chřipkám a 

mnohým jiným onemocněním. Plaquenil rovněž odstraňuje zvápenatění žlázky šišinky a 

způsobuje, že se člověk zklidní a má větší odvahu. 

Paní Fitts se zmiňuje o firmách, které vyráběly Plaquenil, z nichž některé byly v současné době 

záměrně zapáleny a jiné záhadně vybuchly. Byla to zjevná sabotáž těchto výrobních podniků, ke 

které došlo těsné poté, co se dřívější president Trump zmínil, že Plaquenil je všecko, co je proti 

koroně potřeba. 

Dr. Cahill dodává, že jistí dva miliardáři se rozhodli, že pomohou lidem a začali vyrábět 

Plaquenil ve velkém. Oba byli zavražděni. Farmaceutický průmysl si nenechá ujít zisky. 

Očkování proti obrně a jak vznikají morové epidemie 

Stále je nám připomínáno, říká paní Fitts, že očkování zabránilo obrně. Co byla doopravdy 

obrna? Tehdy jsme začali s pesticidami, to bylo DDT a jiné a to všecko je velice škodlivé. Takže 

jsme vyvinuli očkování, což vyneslo některým lidem obrovské peníze, naočkovali jsme co nejvíc 

lidí a přestali jsme s těmi nejhoršími chemikáliemi. A ejhle, očkování hned fungovalo! Mnohé 

farmaceutické firmy tento trik zachránil před bankrotem, protože měli proti sobě tolik soudních 

řízení, kvůli ublížení na těle jejich léky, že se nebyly schopny udržet finančně nad vodou. A 

představte si, tento nízký podvod fungoval. 

Dr. Cahill dodává, že to stejné se stalo při Španělské chřipce, v r. 1918. Napřed obrovská 

propaganda, lidé jí uvěřili a nechali se hromadně očkovat. Ta očkování byla tehdy rozesílána 

v obrovském množství do celého světa. Vyneslo to 40-50 milionů mrtvých. A očkování proti 

obrně, to je dokonalý zabiják. Na příklad v Indii, tam zavedli nedávno očkování proti obrně a tři 

čtvrtiny všech očkovaných mají dnes obrnu. 400 000 lidí v Indii má dnes vážné zdravotní potíže 

kvůli očkování proti obrně, nemluvě o tom, že obrovské množství jejich děvčat jsou tímto 

sterilizované. Proto odsoudili Billa Gatese v nepřítomnosti za hromadnou vraždu. 

Stejně tak morové epidemie, říká paní Fitts, ty jsou vždycky v souvislosti s výbuchem nějaké 

velké sopky. Všude je sopečný prach, obloha je zatemněna, slunce se k nám nedostane. 

V dávných časech si lidé dělali zásoby potravin, ty jim vydržely tak na dva roky. Mor se 

většinou dostavil za 3-4 roky po výbuchu sopky, až jim došlo jídlo a byl hlad. Všechen 



nedostatek potravy byl vždy uměle způsoben patřičnými vládami. A hlad, spolu s nedostatkem 

slunce a tím pádem nedostatkem vitaminu D se postaral o ten zbytek a došlo k morové epidemii. 

Na morové epidemie se vztahují „Zákony morové nákazy,“ přidává paní Fitts. Ve skutečnosti, 

morová nákaza a jiné epidemie se objeví každých zhruba 75-100 let a to v době, kdy vedení států 

dokázalo vytvořit diktátorský systém, zakázali cestování, omezili pracovní příležitosti a diktovali 

lidem jakou práci smí, nebo nesmí vykonávat. V té době rovněž byla změněna zásobní měna 

(dnes je to americký dolar), došlo k centralizaci finančního a intelektuálního kapitálu, vybudovali 

obrovská města a tím vytvořili spojení moci a financí. A pak přišel mor. 

 

 


