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Nově uvolněné dokumenty dokazují, že tak zvané očkování proti COVIDu způsobuje více než 

tisíc vedlejších účinků. Americká organizace FDA (Organizace pro potraviny a léky), aby 

vyhověla požadavkům pracovníků ve zdravotnictví, právě uvolnila větší množství Pfizerových 

dokumentů, které obsahují nové, šokující informace o vlivů jejich injekcí. Ne že by Moderna, 

Novavax a ostatní výrobci byli příliš pozadu. 

Bylo rovněž zjištěno, že syntetický mRNA materiál, v očkováních obsažený, nezanikne tak 

rychle, jak nám bylo tvrzeno. Oproti přirozenému mRNA, které přetrvá nanejvýš 45 minut, 

umělé mRNA produkuje hrotovou bílkovinu (spike protein) ještě týdny. mRNA očkování také 

vnikne do jater, kde změní buněčné DNA. Takže jak všichni dříve hlásali do světa, že očkování 

proti COVIDu nezmění lidské DNA – to všecko byla lež a podvod. 

Vědci, kteří důkladně studovali genetickou sekvenci viru zjistili, že tento se v žádném případě 

nemohl vyskytovat v přírodě, ani nemohl z ničeho zmutovat. Je to umělý virus, umělá látka, 

laboratorně připravený jed. 

Matematik Igor Chudov analyzoval sekvenci genu, která může obsahovat několik tisíců údajů a 

zjistil, že bílkovina, kterou vyrábějí mRNA injekce firmy Moderna je rakovinotvorná. Dokonce 

objevil i patent, č. US 9,587,003 B2, nazvaný „Změněné polynukleotidy na výrobu onkologicky-

blízkých bílkovin a peptidů“ (Modified polynucleotides for the production of onkology-related 

proteins and peptides). Patentováno 7. března 2017. 

Proto zmizely články o očkování a s nimi přestaly být diskutovány jeho škodlivé následky, 

protože je snaha příliš tento námět nerozmazávat, aby se nepřišlo na víc věcí. 

Dr. Robert Malone 

V prosinci 2021 měl Dr. Malone rozhovor s americkým internetovým novinářem Joe Roganem. 

Tento rozhovor způsobil obrovský rozruch a také změnu názorů v Americe, který se pomalu 

začíná přelívat i do Evropy. To je, kdy začala legenda COVID-19 kolapsovat. Dr. Malone je 

vynálezce devíti původních mRNA očkování, která patentoval v r. 1989. Znal mnohé vládní 

úředníky, a jiné informované osoby, což mu umožnilo nahlédnout i do politického zákulisí. 

Ve video rozhovoru s Tucker Carlsonem říká Dr. Malone, že v březnu-dubnu 2020 jsme měli 

dostatek léků, které by snadno zabránily tomu, aby lidé na koronavirus umírali, ale vláda a 

lékařská věda tyto informace zatajili a propagovali pouze očkování. FDA ignorovalo Ivermectin 

a Plaquenil a maximálně povolili Remdesivir a ten je velice škodlivý. Všichni volali pouze po 

očkování, jenže to nefunguje. Očkování není schopno zabránit rozšiřování virového onemocnění. 

Když přišla varianta Delta, to už mělo být všem naprosto jasné, že očkování nefunguje.  

„Naše vláda vůbec nedodržuje zákony; nejsou zodpovědni nikomu,“ říká Dr. Malone. Dověděl 

se od informátorky z Ministerstva obrany, že údaje o následcích očkování a o úmrtí jsou záměrně 

zkreslovány a že došlo k neuvěřitelnému manipulování všech informací. Je daleko víc těžkých 

případů a úmrtí, než bylo vloni a vedlejší vlivy jsou naprosto neuvěřitelné: srdeční mrtvice, 
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mozkové mrtvice, rakoviny, neplodnost. U rakovin je nejdivnější, že buňky se rozmnožují 

mnohem rychleji než kdykoliv předtím, takže rakovina postupuje velice rychle. 

Syntetické částice mRNA, které jsou v očkování obsaženy, nemají stejnou chemickou strukturu 

jako normální mRNA. Ty umělé zůstávají v těle a nikdo neví na jak dlouho, možná napořád. 

Sledovali je až do 60 dnů a pořád tam byly a nutily buňky vyrábět hrotovou bílkovinu, která je 

pro nás jedovatá. Takže s očkováním dostáváme obrovské množství hrotové bílkoviny a ta se 

dostane do oběhu a všude jinde. 

Někomu se podařilo získat technickou zprávu firmy Pfizer z Japonského počítačového systému, 

když FDA odmítlo tuto zprávu vydat. Získané dokumenty dokazují, že Pfizer nepoužil 

standartní, předepsané postupy na výrobu očkování. Že to prostě celé obešli. A současně zde 

máme hlášení od pojišťoven, které zjistily, že je 40% nárůst úmrtí. 

„Je jasné, že žádné očkování nefunguje. To, že se nám podařilo odstranit infekční choroby, 

k tomu došlo už před zavedením očkování a za to vděčíme zlepšené hygieně. Očkování 

nedocílila vůbec nic,“ říká Dr. Malone. 

Podle něho, nouzová situace už dávno skončila. Už někdy v březnu-dubnu 2020 byla u konce. To 

všecko další, co přišlo potom, byly jen pašíjové hry. Nanutili na nás roušky, karanténu, později 

očkování a nic z toho není vědecky opodstatnitelné. Korunu tomu dodala mutace Omikron, ten 

celou propagandu zničil. 

Jenže když se někdo chopí moci, těžko se jí sám od sebe vzdá. Proto je na nás, abychom těmto 

lidem moc odebrali, jinak nedopadneme dobře. Chtějí celý svět pod jednou světovou vládou, ale 

jak znáte dnešní politiky – svěřili byste kterémukoliv z nich svoji budoucnost? 

Dr. Malone se také zúčastnil semináře Světového ekonomického fóra (WEF), ale když jim 

pouštěli videa, kde se Klaus Schwab chvástal, jak jimi vycvičení lidé se dnes nacházejí ve všech 

vládních pozicích po celém světě, to ho odradilo. Malone říká, že tito mladí vedoucí nejsou lidé, 

kteří by přemýšleli. Jsou to roboti, kteří pouze papouškují, co je Schwabovi pomocníci v tomto 

školení naučili. WEF si ustanovilo určité cíle a tito lidé je rozšiřují po celém světě. Tím uplatňují 

globální perspektivu v místních poměrech, uplatňují diktát WEF po celém světě. Stálo by to za to 

vědět, kdo prošel těmito kurzy a sledovat, kde ve vládním aparátu různých zemí se nacházejí. 

Dr. Luc Montagnier 

Dr. Montagnier, virolog a spoluobjevitel AIDS, za což dostal Nobelovu cenu, mluvil v lednu 

2022 o očkování proti Covidu před Luxembourgským Parlamentem, kdy řekl, že: 

„Tyto vakcíny jsou jed. To nejsou skutečné vakcíny. (Umělé) mRNA nechá své příkazy kolovat po 

celém těle. Nikdo nemůže s jistotou říct, kam tyto pokyny půjdou … A v podstatě se dovídáme, že 

tyto mRNA obsahují něco, čemu říkáme priony, což může způsobit změny v bílkovinách, které 

nikdo nedokáže předvídat. Sám znám 21 lidí, kteří dostali dvě dávky Pfizerovy vakcíny … všech 

21 zemřelo na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc (nemoc šílených krav), způsobenou těmito priony. 

Všecka tři očkování, Pfizer, AstraZeneca a Moderna obsahují sekvence, které jsou přetvořené na 

priony. Takže zde je velké riziko pro lidské zdraví.“ 
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Také zdůraznil, že považuje za důležité, aby došlo k mezinárodní diskuzi o medické etické 

stránce, protože podle Hippokratových zásad, lékaři nemají ublížit. Podotkl, že v případě 

očkování se jednalo o masivní reklamní kampaň, která měla nanutit na lidi něco, co je zabíjí. 

Je velmi zajímavé, že Dr. Montagnier zemřel hned na to, 8. února 2022 a to v nemocnici! Byl 

nesmiřitelný odpůrce očkování proti Covidu a nesouhlasil ani s jiným očkováním. Také věřil, že 

mnoho nemocí, včetně HIV je možno vyléčit změnou stravy, čímž si samozřejmě znepřátelil 

nejen farmaceutický průmysl, ale i mnohé jedince. 

Krátká historie COVIDu 

Jak píše Larry Romanoff, Covid vznikl ve Wu-chanu, ale kupodivu se nerozšířil do žádných 

dalších čínských měst a ani ne do okolí Wu-chanu samotného, což je provincie Hubei. Nutno 

poznamenat, že v této provincii byla postavena největší 5G anténa na světě a samotné město Wu-

chan bylo skrz naskrz prošpikováno sítí 5G, která byla spuštěna přímo v době vzniku Covidu. 

Z Wu-chanu přeskočil Covid celé území Číny, nezastavil se ani v blízké Šanghaji a začal působit 

v New Yorku, v Římě, v Hamburgu a v Tokyu. A přitom v každém z těchto míst byl trochu jiný, 

takže kdoví, jestli to byl ten stejný „virus.“ Samozřejmě, že se našli Číňané, kteří zrovna 

cestovali po světě a když je testovali, ukázali se pozitivní. Přitom bylo ignorováno, že s PCR 

testem může být pozitivní i čistá voda z amazonského, ničím nezamořeného pramene, protože 

test je vrcholně nespolehlivý a jeho výsledky jsou nastavitelné. 

S neuvěřitelnou rychlostí se pak Covid rozšířil po celém světě, což mělo být všem podezřelé, 

protože epidemie se tak rychle nerozšiřují, bez pomoci zvenčí. Na příklad, SARS-Cov-1 se 

rozšířil do 24 zemí v 8 měsících, zatím co SARS-Cov-2 byl ve 196 zemích během 1 měsíce. A i 

rozšíření SARS-Cov-1 je podezřelé, protože žádná chřipka netrvá tak dlouho a když mutuje, tak 

zmutuje natolik, že po 4-6 týdnech zmizí. Tím pádem, spíš se zdá, že SARS-Cov-1 byl první 

pokus s umělými „viry“ a SARS-Cov-2 byl druhý, vylepšený a mnohem úspěšnější. 

Proč bylo něco takového podniknuto, je ale záhada. Pokaždé, když se vyskytne nějaká velká 

katastrofa, tak je za tím nějaký účel. Jako na příklad, při neexistující infekční nemoci Zika, která 

vyděsila velkou část světa, ten cíl byl zrušit proti-potratové zákony v některých státech. Válka na 

Ukrajině měla zjevný cíl kolonizaci celé Evropy. Ale co byl cíl za Covidem? 

Dr. Shankara Chetty 

Jihoafrický lékař Dr. Shankara Chetty byl jedním z mála, kdo měl značné pochybnosti o celé 

záležitosti. Jak to, že lékaři byli nuceni používat PCR test, který je naprosto nevhodný pro tento 

účel a nikdy předtím nebyl používán. Nemocní měli přikázáno nejít k lékaři, ale zůstat doma a 

izolovat se od ostatních. Až když na tom byli velmi zle, pak měli jít přímo do nemocnice. A 

lékaři měli přikázáno pacienty neléčit, protože prý léčba neexistuje. Takže účinné prostředky 

jako je Plaquenil a Ivermectin byly přehlíženy. Vlády šly dokonce tak daleko, že jejich použití 

zakázaly a stáhly tyto léky z prodeje. Zjevně se bály, že by se jim pandemie nevydařila. 

Dr. Chetty začal diagnozovat pacienty podle příznaků a ne podle PCR testů. Příznaky byly ztráta 

chuti a čichu, což nejsou příznaky chřipky a Covid není nic jiného než další chřipka. Léčil 
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Plaquenilem, který se mu podařilo skoupit ve velkém ještě předtím, než byl z lékáren odstraněn. 

Vyléčil asi 10000 pacientů, z nichž žádný neměl přídavné komplikace a ani jeden nezemřel. 

Pozoroval, že asi týden od začátku příznaků, kdy už byli pacienti z chřipky vyléčeni, začali 

někteří trpět nedostatkem vzduchu; někteří víc, někteří míň. To stejné se dělo pouze v Itálii, 

proto usoudil, že obě země dostaly ten stejný druh nemoci. Po dalším bádání došel k závěru, že 

se pravděpodobně jednalo o nějaký druh přecitlivělosti, snad alergická reakce, způsobená zcela 

jiným patogenem. Je možné, že Covid zanechal v těle nějaké odpadové látky, které po určité 

době způsobily další zdravotní problémy. Ti, kteří neměli k alergii náchylnost, neměli následky 

žádné. Je to stejné, jako když někoho štípne včela, nebo vosa: většina z nás o tom za pár dnů ani 

neví, jiní se hned osypou vyrážkami a další na to mohou zemřít. 

Jistá čínská studie potvrdila jeho názor. Bylo zjištěno, že opravdu existovala souvislost mezi 

sklony k alergiím a hrotovou bílkovinou a že se jednalo o alergickou reakci, která u některých 

způsobovala těžké zdravotní potíže a dokonce i smrt. 

Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, moje ztráta chuti sice trvala několik týdnů, ale jiné následky 

nebyly žádné. Všichni kolem mne tuto nemoc také dostali, je to lékařsky potvrzeno, ale neměli 

vůbec žádné příznaky, ani ztrátu chuti. Jen jeden mladý člověk se dusil, což přešlo po pár 

hodinách. Jako zajímavost, toto se stalo několik měsíců předtím, než byla oficiálně ohlášena 

epidemie v březnu 2020. Jak to je možno vysvětlit, nevím. 

Dr. Chetty zkoušel o výsledcích svého pátrání uvědomit jiné lékaře, laboratoře, zdravotní 

instituce a dokonce i vládu, ale nikdo neměl o tyto informace zájem. Vědecké časopisy, kam svá 

zjištění poslal, je pod různými záminkami odmítly otisknout. Pouze lékaři v Indii byli přístupní 

jeho názorům a tyto byly rovněž s velkým úspěchem v Indii vyzkoušeny, na jedné z nejvíc 

nemocí zasažených provincií (asi Uttar Pradeš, známý pokus). Americký president Biden pak 

telefonoval indickému presidentovi Modi a údajně ho žádal, aby nikde nezveřejnili, jakým 

způsobem bylo docíleno vyléčení tolika lidí. 

Podle pozorování Dr. Chetty, Jižní Afrika prošla několika vlnami Covidu a každá byla zcela jiná, 

než ta předešlá. Při první vlně to byla ztráta chuti a čichu, při druhé vlně se alergická reakce 

přesunula do střev a lidé měli žaludečně-střevní potíže, které byly horší, než byla předešlá 

dýchavičnost. Ale i tak se jednalo o alergickou reakci. Dokazovalo to pouze jedno, že se pokaždé 

jednalo o jiný druh laboratorně vyrobeného, umělého patogenu. 

Všiml si také, že pouze hrotová bílkovina zmutovala a ne zbytek viru, což se v přírodě nikdy 

nestává. Totiž když je škodlivá látka vyrobena uměle, pak laboratoř k ní může přidat i mutace, 

kterými postupně projde. 

Třetí vlna Covidu v Jižní Africe přinesla buď dýchavičnost, nebo střevní potíže a ještě k tomu 

srdeční problémy. Další, Omikron měl na sobě 50 nových mutací hrotové bílkoviny a uplatňoval 

svůj vliv na nervový systém. 

Další podivná věc byla, že Dr. Chetty měl s první vlnou Covidu pouze černé pacienty, zato druhá 

vlna postihla jen ty, kteří byli z Indie. Tato vlna rovněž napadla Indii, kde napáchala obrovské 

škody. Při třetí vlně to nebyl žádný černoch, ani Ind, ale pouze bílí a Muslimové. I v jiných 



zemích, na příklad v Americe, postupoval Covid podobným způsobem. Pouze v Číně byli 

postiženi jen Číňané a to až do té doby, než virus zmutoval. 

Jiné země měly různé mutace a různé části populace byly jimi zasaženy. Bohužel, kvůli současné 

přecitlivělosti na tento námět se nepodařilo vyhodnotit, které rasové skupiny a kde ve světě byly 

nejvíc postiženy a ve kterém období. Dr. Chetty si je jistý, že se jednalo o uměle vyrobenou 

látku, která měla za úkol vyprodukovat „rasovou čistku“ mezi světovou populací. A to, že Pfizer 

a ostatní přišli s očkováním, které obsahovalo právě hrotovou bílkovinu, tolik nebezpečnou pro 

člověka, to pak nejsou žádné vakcíny, ale je to genetická zbraň proti lidem. 

Dr. Chetty dále říká, že „Hrotová bílkovina, kterou má ‚vakcína‘ vyrábět ve vašem těle … je 

jeden z nejvíc nepřirozených jedů, jaké kdy člověk vyvinul … a ten cíl je, aby tento jed zabil 

miliardy lidí, aniž by to bylo zpozorováno.“ 

Dr. Soňa Peková 

Molekulární biolog, Dr. Peková přišla se skoro stejnými závěry jako Dr. Chetty. I ona sledovala, 

jak jednotlivé vlny nemoci byly genomicky rozdílné, což potvrzovalo, že každá vlna byla 

způsobena jiným patogenem, anebo snad jeho mutací, i když tato se nezdála být s původní látkou 

ve spojení. To znamenalo, že každá další vlna nebyla pokračováním té předchozí, ale byl to zcela 

jiný druh patogenu. 

To souhlasí s tím, co řekl Tucker Carlson při rozhovoru s Dr. Malone, popsaným na začátku 

článku. Carlson měl Covid dvakrát a ten druhý byl mnohem horší, než ten první. Když ale má 

někdo chřipku, pak si jeho organizmus vyvine protilátky jak proti ní, tak proti jejím odrůdám a 

mutacím a paměťové T-buňky si to zapamatují, takže pak dobře ví, jak v případě opakovaného 

napadení reagovat. Potom už ke stejnému onemocnění nikdy nedojde. To, že u mnohých 

k dalším onemocněním došlo dokazuje, že se nejednalo o stejný patogen a o stejnou nemoc. 

Dr. Peková si rovněž všimla, že při přechodu z jedné „vlny“ nemoci na další, virus ztratil hodně 

svých mutací, což se v přírodě nestává. Virus nedokáže odstranit své vlastní mutace a vrátit se 

k původnímu sestavení. Jakmile jednou zmutoval, pak si podrží veškeré mutace a k nim pouze 

přidává další, jak přijdou. Takže logicky, pokaždé se jednalo o jiný virus. 

Prohlásila, že bylo obdivuhodné, jak patogen prošel zemí jakoby přesně podle návodu. Každá 

nová vlna byla oznámena několik měsíců předem. Na příklad, v létě 2020 nebyl v České 

republice žádný virus, ale přesto vláda věděla, že brzy přijde nová vlna nemoci, která se opravdu 

hned v září dostavila. A přitom dostat nemoci horních cest dýchacích na konci srpna je skoro 

nemožné a ještě nikdy se něco takového nestalo. Tyto nemoci přijdou až později, až se ochladí. 

Již zmiňovaný Dr. Luc Montagnier dodává, že podrobná studie genomu RNA viru dokázala, že 

obsahoval část sekvence HIV viru. Lékaři v Indii přišli na to stejné a když zkoušeli své nálezy 

publikovat, nebylo jim to kvůli nějakým nesmyslným technikalitám umožněno. 

Postupně bylo zjištěno, že ne všecky země světa měly ty stejné patogeny. Ne všude zasáhla tato 

nemoc ty stejné orgány a také ne všichni měli stejný počet tak zvaných „mutací,“ neboli „vln.“ 

Tím pádem zde bylo zřejmě velké množství nejrůznějších patogenů rozšířeno mezi celosvětovou 



populaci, z nichž ne všecky byly stejné a mnohdy si ani nebyly podobné. Tímto způsobem byli 

záměrně infikováni všichni lidé na světě. 

Kdo to všecko způsobil? 

Kdo to způsobil není jasné. Američané se zdají být v celém schématu zainteresováni, ale zdá se, 

že jednali pouze podle příkazů. Použili své vlastní biologické laboratoře a rozšíření patogenů 

provedli přes vojenské základny – každé jiné vysvětlení by bylo příliš obtížné na provedení. 

Autor článku Larry Romanoff je toho názoru, že celá akce s Covidem a s následovným 

očkováním je židovský plán. Jako hlavní důvod pro toto tvrzení udává, že veškerá světová 

media, která jsou všecka pod židovským dozorem, propagovala to stejné a ve stejnou dobu, 

všichni jakoby jedním hlasem. Neexistuje ani jedno nežidovské zpravodajské centrum, které by 

bylo schopno jim konkurovat a zařídit agendu tohoto rozsahu. 

Pak je zde otázka, jestliže je to židovský plán, proč potom očkovali skoro všecky své lidi 

v Israeli? Zdá se to protichůdné. Ale co když se tím zbavovali chudých příbuzných, kteří je stojí 

příliš mnoho peněz? Teď když se plánují stěhovat, tak nepotřebují takové břemeno. 

Další důvod pro toto tvrzení je, že jak Pfizer, tak i Moderna jsou židovské firmy a Gilead, s jeho 

smrtícím Remdesivirem, je další. Všechny státy dostávaly informace od „zdravotních odborníků“ 

odjinud, kteří jim soustavně dodávali špatné informace, což politikové nechápali, ale kvůli tomu 

nevěřili domácím zdravotním pracovníkům. Zavedli karanténu a roušky, což jsou naprosto 

nesmyslná opatření, jen aby vykazovali nějakou činnost. Zakazovali lékařům nemocné léčit, 

protože prý proti Covidu léky nejsou, což byla lež. 

Za každou cenu chtěli všechny očkovat, hrozili pokutami a vězením, zakazovali neočkovaným 

přístup do obchodů, do restaurací, hotelů a jiných veřejných podniků. Dokonce zabraňovali 

rodičům v přístupu k jejich dětem a každý kdo by mluvil proti očkování byl okamžitě ponižován, 

osočován, lékařům byla odebírána oprávnění k praktikování medicíny, a tak dále. Někteří 

dokonce chtěli lidi seřadit do zástupu a očkovat jednoho po druhém. 

Jenže i to může ještě přijít, nedělejme si iluze. Nesmíme zapomenout, co řekl známý depopulatér 

a eutanázista, Billy Gates, „Příště to zvládneme za 6 měsíců.“ Tentokrát bylo zřejmě příliš 

mnoho odporu mezi lidmi. Příště, jak doufají, to bude snadnější. Takže říkají „příště!“ a to je 

klíčové slovo. Pozor na to! 

 

 


