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Jane K., 6. února 2021 

Známý z Irska poslal několik dotazů ohledně nového očkování proti koronaviru. Vládní 

odpovědi jsou přiloženy. 

Pokud se nechám očkovat: 

Mohu přestat nosit masku? Odpověď vlády: Ne. 

Mohou znovu otevřít restaurace, hospody, bary atd. A všichni budou pracovat normálně? 

Odpověď vlády: Ne. 

Budu odolný vůči covidu? Vládní odpověď: Možná, ale nevíme přesně, pravděpodobně to 

nezamezí abyste ho dostal. 

Přinejmenším už nebudu nakažlivý vůči ostatním? Vládní odpověď: Ne, stále to můžete předat, 

je to možné – nikdo neví. 

Pokud budeme očkovat všechny děti, otevřou se školy normálně? Odpověď vlády: Ne. 

Pokud jsem očkován, mohu přestat sociální distancování? Odpověď vlády: Ne. 

Pokud jsem očkován, mohu si přestat dezinfikovat ruce? Odpověď vlády: Ne. 

Pokud se nechám očkovat a můj dědeček taky, můžeme se navzájem obejmout? Odpověď vlády: 

Ne. 

Budou kina, divadla a stadiony znovu otevřeny díky vakcínám? Odpověď vlády: Ne. 

Budou se očkovaní moci shromažďovat? Odpověď vlády: Ne. 

Jaký je skutečný přínos očkování? Vládní odpověď: Virus vás nezabije. 

Jste si jisti, že mě to nezabije? Odpověď vlády: Ne. 

Když mě statisticky virus nezabije ... Proč bych se nechal očkovat? Odpověď vlády: na ochranu 

ostatních. 

Takže pokud se nechám očkovat, ostatní si mohou být 100% jistí, že je nebudu infikovat? 

Odpověď vlády: Ne. 

 

Stručně řečeno, vakcína Covid-19 

• Nevytváří imunitu 

• Neodstraní virus 

• Nezabrání smrti 

• Nezaručuje, že nemoc nedostanete 

• Neochrání vás před onemocněním 

https://www.lifesitenews.com/blogs/14-obvious-crucial-questions-about-the-wuhan-virus-vaccines


• Nebrání vám nakazit druhé 

• Nevylučuje potřebu cestovních zákazů 

• Nevylučuje potřebu uzavírání firem 

• Nevylučuje potřebu karantény 

• Nevylučuje potřebu nosit roušky 

Takže ... co to vlastně dělá? 

Nezapomněli jste, že „oni“ původně slibovali, že jedinou cestou zpět k „normálu“ je vakcína 

proti koronaviru. "Oni“ zjevně lhali. 

Řada prominentních vedoucích osob navíc v poslední době trvá na tom, že nebude návratu k 

normálu. Nyní otevřeně říkají, že se všechno trvale změnilo na „nový normál.“ 

Toto je „nový normál.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


