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Kdyby někdo pátral, které z injekcí proti Covidu jsou nejmíň škodlivé, na to je těžká odpověď.
Před časem bychom si mohli myslet, že Sputnik není tak špatný. Ale asi by to nebyla pravda.
Sice zatím nebyla hlášena žádná úmrtí, žádné vážné následky, které by způsobil. Kdoví proč o
tomto očkování nejsou vůbec žádné zprávy, kdoví co se za touto podivnou a nezvyklou mediální
mlčenlivostí schovává.
Na téma co je bezpečné mezi všemi těmito nebezpečnými injekcemi, nedávno někdo napsal v
článku, že když se musíme nechat očkovat, pak je nejlepší použít injekce z Číny. Sice nefungují,
jako nefungují žádné jiné, ale mají nejméně škodlivých vlivů. Myslím, že i to je sporné.
Ta správná odpověď je žádné očkování! Nikdy!
Očkování nikdy nefungovalo, jenže jsme to nevěděli
Jak píše Dr. Vernon Coleman, americké Oddělení pro ublížení očkováním, které aspoň částečně
zapravuje ublížení na těle očkovaným dětem dokazuje, že asi 2500 až 3000 amerických dětí
zemře každý rok na následky očkování. A to mluvíme o běžném, starém očkování, tak jak je
známe z minulosti a ne o novém, smrtícím koktejlu, který je lidem dáván dnes.
Japonsko už dříve zastavilo část jejich očkovacího programu, protože příliš mnoho dětí umíralo.
Zato v Británii dávají lékařům vysoké příplatky za každé očkované dítě, takže mnozí z nich na
těchto příplatcích zbohatli. A farmaceutický průmysl stále dál hledá nové důvody k očkování.
Dnes už očkují i nově narozené děti a to proti nemocem, které absolutně nemohou mít, jako je na
příklad hepatida B. Hepatidu B mají pouze veřejní sexuální pracovníci, drogaři a zdravotní
personál, který tyto lidi ošetřuje. Jaká je možnost, že novorozeně bude patřit do kterékoliv
z těchto skupin?
Ve Francii přestali děti proti hepatidě B očkovat, protože bylo příliš mnoho soudů kvůli ublížení
na mozku, očkováním způsobené.
Počet nemocí, proti kterým byla vyvinuta očkování podstatně klesl ještě před hromadným
používáním těchto injekcí; zato po zavedení vakcinačních programů byl jejich nárůst značný,
mnohdy epidemický. Na příklad, očkování proti obrně způsobilo obrovský nárůst této nemoci.
Už jen to, že veškerá očkování proti chřipce jsou vyvinuta proti loňské chřipce – nikdo nemůže
vyvinout očkování proti současné chřipce, z nichž každá má velmi krátkou trvanlivost.
Za vynálezce očkování je považován Dr. Edward Jenner (1749-1823). S jeho prvním očkováním
proti neštovicím naočkoval vlastního 10-měsíčního synka, kterému to způsobilo mentální
zaostalost a ve 21 letech zemřel. Jenner odmítl očkovat své druhé dítě. Jenže farmaceutický
průmysl začal vidět v očkování velké peníze a proto začali tyto zbytečné a škodlivé injekce
vyvíjet a propagovat.
I když je v současné době značně rozšířena tuberkulóza, očkování proti ní bylo zastaveno,
protože nejen že nefunguje, ale ještě tuto zákeřnou nemoc rozšiřuje. Očkování proti černému

kašli způsobuje zranění mozku. Sice je nám namlouváno, že je to vzácný případ, ale zkušenost
ukazuje, že tak moc vzácný není. A pak, co když ten „vzácný případ“ bude právě vaše dítě?
Vcelku jsou očkování nebezpečná a velmi často vůbec nefungují. Je hodně těch, kteří si
nevyvinou ani nejmenší odolnost proti nemoci, proti které byli očkováni. To mohu potvrdit
z vlastní zkušenosti. Když jsem jako dospělá dostala spalničky, proti kterým jsem byla v dětství
očkována, myslela jsem, že je to můj konec. Byla jsem neustále napůl v mdlobách, ztratila jsem
zrak a viděla jen bílou mlhu a bylo mně naprosto příšerně. Zbytky jídla, které jsem zkoušela jíst,
ale nemohla, dali pak našemu králíkovi a toho to zabilo.
Lékaři mají k dispozici dlouhý seznam případů, který vydal farmaceutický průmysl a který přímo
říká, za jakých okolností nemají být děti očkovány. Bohužel, málokterý doktor tento seznam
skutečně studuje a používá.
V Americe existuje skupina dětských lékařů, kteří mají dohromady asi 30 000 děti-pacientů a
tyto vůbec neočkují. Mezi těmito dětmi není ani jeden případ autismu.
Přesto, ruský Sputnik je námět k zamyšlení
Na první pohled se jeví jako čistě ruský produkt, dělaný s nejlepším úmyslem, na pomoc lidem.
Mnozí ruští hodnostáři a členové jejich rodin se jím nechali demonstrativně očkovat (spíš to byla
destilovaná voda, vydávaná za očkovací látku) a přesto, většina Rusů těm injekcím nevěří a
odmítá je. Pouze asi 20% Rusů jsou očkováni. Možná ví něco, co my nevíme a považují za
bezpečnější ničemu, co přijde z hlavního stanu, nevěřit.
Při bližším zkoumání se totiž Sputnik začne vybarvovat zcela jinak.
Dnes již hodně z nás ví, že Klaus Schwab, zakladatel a vedoucí WEF (Světové ekonomické
fórum) se nechvalně zasloužil o většinu našich současných problémů. Jeho organizací vycvičení
vedoucí, roztroušení po celém světě, jednají všichni podle jeho diktátu, jako ti maňáskové a
žádný z nich není na naší straně. Jsou jako pátá kolona, všude kam přijdou.
Schwabovo Velké znovunastavení, neboli Great Reset je tím pádem přetřásáno po celém světě a
také jeho podmínky, jedna z nichž je vakcína proti Covidu. Málokdo se ale při té příležitosti
zmíní o ruském Sputnikovi; jakoby ani neexistoval. Zřejmě je to tak schválně.
A přitom Sputnik a WEF jsou spolu přímo svázáni
Sputnik byl vyroben a zaregistrován za neuvěřitelně krátkou dobu šesti měsíců. Velmi pomocná
při jeho vývoji a výrobě byla Sberbanka, která je z větší části vlastněna ruskou vládou a vede ji
Němec jménem Herman Gräf (nebo taky Gref). Sberbanka se vyznačuje celou škálou služeb,
které je ochotna svým zákazníkům poskytnout a mimo jiné dodává do ruských škol zařízení na
rozlišení obličeje a na kontrolu tělesné teploty.
Tato banka je strategickým partnerem WEF od r. 2008. Gräf se dokonce stal členem jejich
výboru pro mezinárodní obchod a brzy na to byl zvolen členem Správní rady. Takže se zdá, že
Gräf je pověřenec WEF k dozoru nad ruskou částí světa. Je samozřejmé a dá se očekávat, že
bude propagovat všecky plány WEF a zastávat ty stejné názory jako oni.

Jedna pobočka Sberbanky, vytvořená v květnu 2020 měla plný dozor na rozšířením Sputniku po
Rusku. Gräf sám se jako jeden z prvních nechal očkovat Sputnikem, ale nejspíš to taky byla jen
destilovaná voda.
Další pomocník globalistů a WEF
Kiril Dimitrijev, ředitel ruského „Direct Investment Fund“ (Přímý investiční fond, dále Fond) je
další hráč v této šarádě. Fond byl vytvořen v r. 2011 jako vládní nástroj k investování peněz a
zabývá se zprostředkováním investicí do Ruska. Byl to hlavní finančník vývoje a výroby
Sputniku a je pověřen jeho propagací v zahraničí.
Dimitrijev je zvláštní člověk. Vystudoval Harvard v Americe a stal se bankéřem u americké
investiční firmy Goldman Sachs. V r. 2009 prošel školením WEF pro mladé světové vedoucí,
což z něho udělalo navždy jejich člověka.
V Americe je Dimitrijev dobře znám z televize, kde horlivě propagoval Sputnik. Je velkým
zastáncem farmaceutických firem a zkouší spojit ruské očkování s tím, co vyrábí Pfizer a
Moderna. Rovněž se vyznamenal psaním článků, které jsou prošpikovány zjevně lživými výroky.
Ještě před Sputnikem, v lednu 2019 se Dimitrijev objevil na televizním kanále NBC, kde
zastával názor, že americké sankce proti Rusku „ubližují liberálnímu cítění“ v Rusku a podporují
nárůst konzervativního smýšlení, což mu zjevně nevyhovovalo.
A jako další, Premiér
Michail Mišustin, Premiér Ruské federace byl ten, který vydal tajný příkaz, podle kterého se stal
Herman Gräf a jeho Sberbanka hlavním dodavatelem Sputniku V do všech ruských oblastí.
Mišustin je rovněž celý v kapse WEF a podporuje jejich názory a plány s plnou vervou. Věří na
převedení veškeré výroby na robotiku, plně souhlasí s transhumanistickými plány a s napojením
lidské populace na počítače, které za nás budou myslet a vést náš život a také budou hlásit naše
nejintimnější detaily někam do neznáma. Přede dvěma měsíci povolil Mišustin zbudování Centra
pro 4. průmyslovou revoluci v Moskvě, což je součást Schwabovy propagandy.
V červnu 2020 se zúčastnil Cyber Polygon sněmu, který pořádal WEF a organizovala ho
Sberbanka. Jednalo se tam o digitalizaci světové ekonomie.
A nakonec i sám President
I Vladimír Putin je dobře znám ve WEF a jeho přátelství se Schwabem se datuje od r. 1992, kdy
se běžně zúčastňoval Schwabových schůzí pro zastánce 4. průmyslové revoluce.
V lednu 2021 se Putin zúčastnil jedné z WEF konferencí, tentokrát na téma „Great Reset,“ kde
pronesl uvítací řeč. Jeho proslov začal slovy: „drahý Klausi …“ Mluvil převážně o nutnosti
celosvětového testování a očkování a neváhal hlásat, že globální ekonomii je nutné znovu
vybudovat s pomocí centrálních banek, od samotného základu.
Zde se opět naráží na zničení všeho a znovuvybudování ze vzniklých trosek, tak jako ten bájný
pták Fénix, který shořel na popel a z popele se znovu zrodil a vzlétl k oblakům. Stará zednářská

symbolika. Všichni tito lidé věří na pohádky, které se skutečným životem, skutečným vedením
světa a ekonomickou podstatou národů nemají nic společného. Není divu, že pokazí na co
sáhnou a takto dovedli celý svět do finančního a ekonomického krachu.
President Putin stále opakoval, že očkování v Rusku nebude povinné a přitom 17. prosince 2021
odsouhlasil zavedení QR-kódu (quick response, čtvercový obrázek na zeskenování, na
podobném principu jako čárový kód), který bude použit na očkovací průkazy. Tyto budou nutné
pro přístup do některých veřejných míst a některých druhů dopravy. Jinými slovy, Rusové se
nemusí nechat očkovat, ale bez potvrzení o očkování pro ně veřejný život a svět kolem nich
končí. Pěkně prohnaný nápad. Jako další nejspíš přijde zákaz nakupování potravin.
Takže se dá říci, že Západ a Východ se na sebe na oko zlobí, dělají si naschvály a přitom jsou to
přátelé, ruka ruku myje. Západ a Východ předstírají, že jsou dva různé politické systémy a
přitom vyznávají stejnou ideologii, sledují stejný plán a budují stejný otrocký řád pro své lidi.
Není mezi nimi rozdíl. Všichni z nich jsou ti stejní lháři a zaprodanci. Je to opravdu velká škoda.

