
Očkování stále pokračuje ve své ničivé činnosti a nikomu to záhadně nevadí 

Jane K., 3. února 2022 

Kanadský lékař, Dr. Daniel Nagase diskutuje ve videu šokující výsledky testů Pfizerových 

injekcí, lživě vydávaných za očkování. Velmi se diví, že jsou tyto injekce nadále dávány lidem, 

když na ně mělo obrovské množství očkovaných tak strašlivé reakce. 

„Když dáte ven novou substanci,“ říká, „ať už je to lék, nebo očkování, nový 

přídavek do potravy, nebo pesticida, pak každá záporná reakce je považována za 

reakci na tuto novou látku až do té doby, dokud není prokázáno, s použitím 

dostupných vědeckých metod, že tomu tak není … a tady byly dány ven injekce, 

vydávané za očkování, o kterých je nám tvrzeno, že jsou bezpečné – každý, kdo 

řekne, že tyto injekce jsou bezpečné, tak lže. Protože aby mohlo být léčivo 

jakéhokoliv druhu považováno za bezpečné, musíme o něm mít aspoň 10 let 

záznamů o testech, jejich výsledcích a reakci na ně … konkrétně u Pfizerových, 

injekcí, tam je nulová ochrana proti nemoci samotné, ale celá škála záporných 

vlivů.“ (ne že by další injekce byly lepší, moje pozn.) 

Záznam Pfizerovy studie o následcích jejich očkování ze 30. března 2021, ve kterém jsou 

uvedeny informace ze 3-měsíčního pokusu s těmito injekcemi, který trval od 1. prosince 2020 do 

konce února 2021, podává následující informace: 

Z celkového počtu 42 086 dospělých (z USA, Anglie, Italie, Německa, Francie, Portugalska a 

Španělska), velká část zaznamenala množství škodlivých vedlejší účinků. Z tohoto počtu se 

někteří uzdravili, jiní zemřeli, podle tabulky níže: 

Uzdravení a uzdravující se 19582 46,53% z celku 

Uzdravení s následky 520 1,23% 

Neuzdravili se v době hlášení 11361 26,99% 

Zemřeli 1223 2,91% 

Není známo 9400 22,33% 

 

Co se týče těhotných žen, k pokusům byly použity ženy z US, Británie, Kanady, Německa, 

Polska, Israele, Itálie, Portugalska, Mexika, Estonska, Maďarska, Irska, Rumunska, Španělska, 

České Republiky a Francie. Vážné následky byly buď zničení lidského zárodku anebo předčasný 

porod, často mrtvého dítěte. Podle jiných odborníků, ženy rovněž zůstaly nadále sterilní, což 

není ve studii přiznáno. Pfizerova studie popisuje následující testy: 

• Ze 413 těhotných žen mělo po očkování 84 (20,34%) vážné následky a 329 (79,66%) 

méně vážné; 

• Ze 274 těhotných žen mělo po očkování 75 (27,37%) vážné následky a 49 (17,88%) 

méně vážné; 

Sledujte, jak velké procento onemocnělo. To je u těhotných žen neodpustitelné, protože 

s největší pravděpodobností to mělo silný vliv na nenarozené dítě. Těhotná žena většinou 

https://westernstandardonline.com/2021/12/watch-bc-doctor-reviews-shocking-stats-from-released-pfizer-documents/


neonemocní snadno, o to se příroda velmi dobře stará. Takže když vůbec onemocněly, to je na 

pováženo. V prvním testu 413 žen měly skoro všecky nějaké následky. 

Děti do 12 let byly rovněž testovány. Z celkového počtu 34 dětí mělo 24 (70,59%) vážné 

následky a 10 (29,41%) méně vážné následky. Takže 100% všech dětí trpěly škodlivými 

následky tak zvaného očkování. 16 (47,06%) z nich se buď uzdravilo, nebo uzdravovalo v době 

vydání této zprávy. 13 (38,23%) se neuzdravilo a o 5 z nich se neví. Jinými slovy, polovina 

z nich zůstala na celý život zmrzačená, nebo zemřela. Počet úmrtí není udáván. 

Jak to, že nebyl celý proces očkování zastaven, když způsobilo tak obrovské množství 

škodlivých vlivů a tolik úmrtí? Jak to, že v tom nikdo nic neudělal? Jak to, že všichni, i 

profesionálové a znalci mlčeli a němě přihlíželi této genocidě? A to ještě nevíme, jaké byly 

následky po 30. březnu 2021, kdy byla tato zpráva vydána, o dlouhodobých následcích nemluvě. 

Jiní odborníci říkají, že všecky očkované děti zůstaly sterilní na život. 

Vakcíny způsobují AIDS 

Je to dokázáno a i prestižní lékařský časopis „The Lancet“ už napsal, že čím více očkování 

člověk dostane, tím rychleji mu tato navodí něco jako AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome – Získaný syndrom nedostatku imunity), což způsobí celkové odumírání a chátrání. 

Tato porucha se nazývá VAIDS, kdy se před celý dlouhý název dá písmeno „V,“ což znamená 

„vakcína.“ Jsou to očkováním způsobené AIDS, neboli naprostá ztráta imunity. S každou další 

injekcí, neboli „booster“ je imunita očkovaného víc a více oslabena, až na nulu. 

Při nedávné studii ve Švédsku byly zkoumáno asi 1,6 milionů lidí z obou skupin, očkovaných a 

neočkovaných. Bylo zjištěno, že očkovaní mají imunitu jen umělou, vyprovokovanou 

očkováním, která má omezenou trvanlivost, nejvýše 6 měsíců. Zato u neočkovaných byla 

zjištěna imunita trvalá, protože jejich imunitní systém nebyl zničen zhoubnou hrotovou 

bílkovinou a jinými jedy, v tak zvaných očkováních obsaženými. 

Nesmíme zapomínat, že současné očkování proti koronaviru není naše staré, tradiční očkování, 

které sice taky na nic nebylo, ale aspoň tolik neškodilo. Současné injekce, vydávané lživě za 

očkování jsou ve skutečnosti genetická terapie, určená ke změně lidského DNA z člověka na 

robota a jeho napojení na umělou inteligenci, neboli počítače. Pokud ovšem mezitím na následky 

těchto injekcí nezemře. 

Protože je to očkování čistě umělé, ani čerstvě očkovaný člověk není odolný proti všem 

infekcím, protože očkování ho „chrání“ pouze proti jedné, malé součásti tak zvaného viru, což je 

hrotová bílkovina. Proti jakýmkoliv obměnám viru tito lidé chráněni nejsou, kdežto neočkovaní 

mají plnou imunitu i proti zcela odlišným odrůdám. Nejen to, kvůli zničení imunity očkovaného 

jsou tito lidé ohroženi i každou jinou nemocí. 

A ještě ke všemu, tak zvané očkováni je dělá závislé na dalších injekcích, které budou muset 

dostávat zhruba každého půl roku až do konce života, neboť jim nahrazují zničený imunitní 

systém. Také se kvůli přemíře infekčních „virů,“ které mají hlavně v nose a v horním dýchacím 

ústrojí, stávají roznášeči nejrůznějších infekčních nemocí. 

https://www.afinalwarning.com/577660.html


Vakcíny nás vraždí 

Doctor Sucharit Bhakdi, profesor mikrobiologie v penzi, zveřejňuje pátrání významného 

profesora patologie, Dr. Arne Burkhardta. Dr. Burkhardt pitval 15 mrtvých z celkového počtu 

70ti osob, které v současné době zemřely na následky očkování. Byli to lidé ve věku 28 až 90 let 

a zemřeli 7 dnů až 6 měsíců po očkování. Čtyři z těchto lidí byli očkováni pouze jednou. 

U 90% z nich zjistil překvapivé výsledky. Jejich orgány, hlavně pak srdce, plíce a postupně i 

další orgány, jevily zřejmé známky auto-imunitního útoku. Toto poškození vzniklo kvůli hrotové 

bílkovině, kterou začalo tělo očkovaných vyrábět, přesně podle instrukcí cizích mRNA, 

v očkování obsažených. Jakmile se mRNA dostalo do krve, buňky ve stěnách krevních cév 

začaly vytvářet hrotovou bílkovinu. Toto způsobilo propustnost cév a mRNA se dostala dále do 

těla, kde vnikla do jednotlivých orgánů, jejichž buňky začaly rovněž vyrábět hrotovou bílkovinu. 

Lymfocyty, jejichž úkol je zničit každé takové vetřelce, na jejich přítomnost okamžitě 

zareagovaly a napadly je, čímž napadly a ničily buňky a orgány svého vlastního těla, které mají 

správně ochraňovat. Tím se lymfocyty samy zničily a protože jsou důležitou součástí imunitního 

systému, tím byl zničen i imunitní systém. 

To je samozřejmě značný problém, protože my všichni v sobě máme zárodky všech, i těch 

nejhorších nemocí, které existují. My všichni v sobě máme Epstein-Barr zárodky, herpes, 

toxoplasmu, nejrůznější rakoviny, tuberkulózu. To, že se tyto nemoci nijak neprojeví je zásluha 

našeho imunitního systému, který je drží v nečinnosti. Bez funkčního imunitního systému mají 

všecky tyto nemoci volné pole. 

Dr. Bhakdi se obává obzvláště tuberkulózy, jejíž případy se již začaly vyskytovat. Tuberkulóza 

je vysoce nakažlivá nemoc a při jejích epidemiích pokaždé vyhynuly obrovské části populace. 

Tuberkulóza má rovněž dlouhou inkubační dobu, takže nemocní dlouho neví, že ji mají a přitom 

již jsou schopni nakazit všecky kolem. 

Množství úmrtí a ublížení na těle následkem očkování je rovněž šokující. K prosinci 2021 hlásí 

britská MHRA (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency), evropská EMA 

(European Medicines Agency) a americká VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting Systém) 

výsledky, uvedené v tabulce níže. Nesmíme přitom zapomínat na prověřenou skutečnost, že tato 

čísla jsou pouze 1% a nejvýše 10% skutečného stavu. Co je dále zneklidňující, že americký 

systém VAERS je jedním z 11 a nikdo neví, co se v těch zbývajících deseti nachází. 

 Británie EU Amerika 

Úmrtí 1 822 32 652 19 532 

Ublížení 1 314 659 2 970 644 4 421 178 

 

Ředitel pohřebního ústavu vypovídá 

John O’Looney, ředitel pohřebního ústavu doznává, že je příliš mnoho úmrtí, kdy skoro všichni 

mrtví byli očkováni. Tato úmrtí jsou převážně na srdeční mrtvice, mozkové mrtvice, aneurysm, 

což všecko jsou následky trombózy, kterou tito lidé mají v žilách, často po celém těle. V Anglii, 



stejně jako v Americe, je mrtvým vyplachována krev z žil a je nahrazována balzamovacím 

roztokem s formaldehydem, takže tento člověk dobře ví, o čem mluví. 

Říká dále, že zkoušel informovat vedoucí zdravotní orgány o tom, že lidé hromadně umírají na 

následky očkování, ale nikdo o tyto informace nemá zájem. 

A přitom lidé jsou víc a více nemocní, obzvláště všichni očkovaní, protože nemají žádnou 

imunitu a každé běžné nachlazení, nebo i zácpa jim způsobí těžké potíže a může je i zabít. Přesto 

jsou mnozí tak nerozumní, že když po očkování onemocní, dožadují se další injekce, protože 

stále ještě věří, že jim pomůže. Pořád ještě nepochopili, že ta injekce způsobila jejich současné 

zdravotní potíže. 

Důkazů je víc než dost a přesto jsou ignorovány 

Už to, že tak obrovské množství lidí umírá a všichni jsou očkováni, by mělo zbytku světa něco 

říct o nebezpečí, které tyto injekce představují. Přesto, záhadně, se tak neděje. Ani to, že k 10. 

prosinci 2021 bylo celkem 310 sportovců, kteří utrpěli srdeční mrtvici a 177 jich zemřelo. 

Většinou je zničí ty stejné choroby, jaké popisuje pohřební ředitel John O’Looney, což jsou: 

srdeční a mozkové mrtvice, neuropatie, srážlivost krve a trombóza. 

Mnoho sportovních družstev dnes má celé mraky vyřazených hráčů, což jsou ti, kteří jsou při 

první příležitosti odstraněni, aby se nepřišlo na to, že také podlehli „čemusi.“ Tímto je maskován 

skutečný stav, protože vyřazení hráči se nedostanou do žádného statistického součtu. 

Dokonce i jeden z hlavních propagátorů očkování, Bill Gates, prohlásil veřejně na konferenci 

v Davosu, že „současná očkování zabraňují rozšiřování nemoci pouze velmi málo,“ lépe řečeno 

vůbec, řekla bych. Volal po jejich vylepšení, protože podle původní reklamy měly zabránit 

přenosu nemoci a ochránit očkovaného před ní. Ani jedno z toho není pravda. 

V časopise „Airline Pilot,“ což je časopis pro piloty letadel, v jejich říjnovém vydání z tohoto 

roku je psáno, že v r. 2019 zemřel jeden pilot. V r. 2020 jich bylo 6 a v r. 2021, za pouhou část 

roku, která uplynula do vydání tohoto časopisu, jich zemřelo 111. 

PCR testy rovněž zdiskreditovány 

Americké CDC odstraňuje ke 31. prosinci 2021 PCR testy coby platný způsob diagnózy Covidu-

19. Rozhodli se k tomu již v červenci 2021 (nám nic neřekli!), pravděpodobně kvůli naprosté 

nespolehlivosti těchto testů. V překladu do srozumitelné řeči to znamená, že testy posloužily na 

vyvolání paniky v lidech a teď, když se už většina z nás nechává samovolně očkovat, testy již 

nejsou potřeba. A tak je radši odloží bokem, aby se náhodou nevyskytli někteří chytráci, kteří by 

do jejich využitelnosti a spolehlivosti začal šťourat a tím způsobili nějaké nepříjemnosti. 

Také by se mohlo stát, že by se větší množství lidí, kterým bylo těmito testy ublíženo, rozhodlo 

proti organizacím, které je povolily a propagovaly vystoupit soudně a to si nemohou dovolit. 

Ublížení PCR testy bylo četné nejen ve formě zranění nosní dutiny a někdy i zranění mozku, 

plus vložení cizích jednotek, nebo mechanizmů do těla člověka. Zahrnovalo rovněž případy, kdy 

falešně-kladný výsledek zabránil někomu ve vykonávání jeho pracovních a jiných povinností a 

uvěznil ho na 14 dnů v karanténě. 

https://vaccineimpact.com/2021/310-athlete-cardiac-arrests-serious-issues-177-dead-after-covid-shot/
https://bigleaguepolitics.com/bill-gates-admits-that-coronavirus-vaccines-only-slightly-reduce-transmission/
https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179


Korunu tomu všemu dodal známý boháč Elon Musk, který se nechal za jediný den 4x testovat. 

Dva testy vyšly jako kladné, dva záporné. 

Ani tabletky nejsou dnes jisté 

Americký farmaceutický gigant Merck přišel nedávno s novým nápadem, namísto injekcí 

vyrábějí tabletky proti Covidu, jménem Molnupiravir. Pfizer nemohl zůstat pozadu a vyvinuli 

tabletky Paxlovid. A stejně jako velice škodlivý Remdesivir, tyto tabletky jsou značně 

nebezpečné a také jsou nesmírně drahé. Jedna dávka Molnupiraviru stojí 700 dolarů, Paxlovid 

530 dolarů. Proč, když spolehlivý Plaquenil nebo Ivermectin, odvede daleko lepší práci a nemá 

oproti těmto jedům žádné škodlivé vedlejší následky? 

Lékaři jsou upozorňováni, že při předepsání těchto léků musí pečlivě sledovat pacienta, aby 

nedošlo k nežádoucím reakcím anebo k úmrtí. Tyto drogy totiž mohou působit velice škodlivě, 

když jsou brány spolu se statiny (léky proti vysokému krevnímu tlaku), tabletkami na ředění krve 

a s některými léky proti depresi. Také škodí na játra a ledviny a kdoví na co jiného. 

A jak říká ředitel Pfizera Albert Bourla ve videu, dnes je dokonale zajištěno, že pacient pilulku 

vzal, protože tato obsahuje čip, který okamžitě hlásí, pomocí bezdrátového spojení, že se tak 

stalo. 

Nepodařilo se mi zatím ověřit následující informaci, ale údajně platí Česká republika obrovské 

peníze farmaceutické firmě Pfizer, formou splátek a to ne za injekce, ale za software! Platí to za 

počítačové programy, které jsou zřejmě s injekcemi ve spojení a přebírají od nich zprávy o stavu 

pacienta, o tom, s kým se stýká, o čem se mluví, jak daleko od sebe stojí, jestli náhodou nedošlo 

k pohlavnímu styku a jiné detaily denního života. Možná za čas je bude zajímat i číslo botů, 

značka barvy na vlasy a velikost podprsenky u žen, jak daleko dohodí kamenem, jestli umí utíkat 

a jak rychle a jiné, podobné nedůležitosti. 

 

https://www.zerohedge.com/covid-19/covid-antiviral-pills-cause-life-threatening-reactions-many-common-meds
https://www.bitchute.com/video/wXdlllPg5WgA/

