Vliv tak zvaného „očkování“ stále popírán a neuznáván
Jane Kaufman, 9. dubna 2022
V Kanadě udělali zvláštní pokus. Ptali se lidí, jestli souhlasí s tím, že Rusko vtáhlo na Ukrajinu a
odpovědi rozlišovali na očkované, se třemi a více injekcemi a neočkované. Podle výsledků se
zdá, že očkovaní nepoužívají vlastní rozum, ale věří všemu, co jim (s největší pravděpodobností)
media předloží, viz tabulka níže.
Souhlas s tvrdšími sankcemi
proti Rusku
Souhlas se zabavením majetku
ruských oligarchů
Souhlas se zastavením všeho
obchodu s Ruskem
Souhlas s posláním více zbraní
na Ukrajinu
Souhlas s půjčkami
nevojenského druhu Ukrajině
Nesouhlas se vším, co bylo
uvedeno shora
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Je také možné, že veškeré biologické pochody těchto lidí jsou očkováním změněny a my nejsme
schopni určit jak moc velká změna to je a v jakém směru, protože injekce jsou pokusné a nikdo
neví, co mohou způsobit.
Očkováním způsobená změna DNA
Igor Chudov je matematik, který vyhodnotil nádledky očkování a zjistil, že mRNA injekce proti
COVIDu se převráceně přepíšou do lidského DNA a vytvoří v lidských buňkách cizí DNA
genetický kód, který zároveň obsahuje trvalý genetický pokyn pro trvalou výrobu hrotové
bílkoviny (spike protein) a také kód p130, což je nádorový gen.
To, že farmaceutický průmysl hlásal do světa, že „neškodná“ hrotová bílkovina zmizí po 2-3
dnech, je trestuhodná lež, protože tato bílkovina je pro lidský organismus nejen velice škodlivá,
dá se říci zhoubná, ale také přetrvává v těle s největší pravděpodobností napořád.
Na příklad, výrobce očkování Moderna používá v jejich injekcích CRISPR technologii, která se
přímo zabývá změnou genetiky a je schopna v lidských buňkách vyvolat produkci čehokoliv, co
si návrháři usmyslí. Moderna dobře věděla, že tato technologie změní lidské DNA. Jeden
z problémů je, že jejich programovatelný, geny měnící systém nemusí docílit správnou integraci
DNA částic a pak mohou být výsledky něčeho takového naprosto nekontrolované.
Další problém je ten, že my každý máme v sobě od přírody (nebo od Boha, jak kdo chce)
dokonalý a ojedinělý genetický systém, který nás vede životem. Změna takového základu
člověka, nebo snad člověčenství může mít dalekosáhlé následky. Změnou genetiky přestáváme
být těmi stejnými lidmi a možná přestáváme být lidmi vůbec!

Toto se nazývá transhumanismus, kdy pomocí genetické změny jsou změněny i naše přirozené
vývojové možnosti, ve kterémžto případě je plná nedůvěra v něco takového naprosto na místě.
Snad ten největší problém je v tom, že „vědci“ předstírají, že ví o genetice a o lidském těle
naprosto všecko, ale ve skutečnosti jejich vědomosti jsou minimální. Tím pádem, následky
něčeho takového mohou být nedozírné a dominový vliv, který je tímto způsobem vytvořen, může
postupně zničit celou lidskou populaci.
Už to, že Moderna a ostatní výrobci očkování vyrábí tyto injekce v naprosté tajnosti, by v nás
mělo vyvolat maximální nedůvěru. Nikdo, kromě jejich návrhářů, neví, co všecko je v nich
obsaženo, nikdo neví, co mohou způsobit a ani příbalový leták neříká všecky látky, v injekcích
obsažené. Některé příbalové letáky jsou dokonce čistý kus papíru, bez jediného písmene.
Tato situace je ještě zhoršena tím, že nemáme nezávislé zpravodajství, které by bylo schopno
ověřit pravdivost údajů, farmaceutickými firmami hlášených do světa. Veškeré nám dostupné
zpravodajství papouškuje to stejné a všichni ostatní, včetně lékařů to po nich opakují. Ani lékaři
sami nejsou schopni ověřit pravdivost těchto informací, protože tyto injekce jsou výsledkem
dlouholetého výzkumu mnoha různých odborníků a takový jednotlivý lékař nemá absolutně ani
znalosti, ani technické vybavení, k tomu účelu potřebné.
Geny nefungují jako vypínač, který buď spustíme, nebo vypneme. Geny se aktivují podmínkami,
ve kterých žijeme, našimi názory, našimi strachy a převládajícími pocity. Takže změna genetiky
tímto vulgárním způsobem může mít nedozírné následky, které se budou opakovat generaci po
generaci, naprosto náhodně a nepředvídatelně.
Genetické změny mohou rovněž zkratovat nás společenský systém už tím, že lidé mohou přestat
uznávat současný společenský řád a mohou zkoušet vytvářet řád nový, založený třeba na násilí,
nebo na podlézavosti, trvalého nesouhlasu s ostatními a na jiných stěžejních sklonech a
vlastnostech, což nepůjde žádnou výchovou odstranit, když byly tyto geny uměle aktivovány.
Už to, jak bylo stanoveno na začátku tohoto článku, že očkovaní, neboli geneticky změnění lidé
přestávají myslet a plně věří všemu, co jim nějaký cizí zdroj informací předloží, je nebezpečné.
Výrobce očkování Pfizer si je vědom škodlivých vedlejších účinků
Farmaceutická firma Pfizer, asi pod nátlakem veřejnosti, nedávno zveřejnila některé dokumenty,
týkající se jejich výzkumu očkování a testů. Jeden z nich je „Hromadná analýza nežádoucích
vlivů po-povolení PF-07302048 (BNT162B2).“ V tomto dokumentu rozebírají výskyt některých
nemocí, způsobených očkováním (str. 8), což je dále rozebráno na výskyt v různých zemích
světa (str. 16 a dále). Na straně 30 pak začíná seznam škodlivých vlivů, který je seřazený podle
abecedy a obsahuje víc než tisíc nejrůznějších nemocí, počínaje proti-insulinovými vlivy, přes
anemii, trombózu, nejrůznější srdeční nemoci, autoimunitní a krevní poruchy, žaludeční, střevní,
cévní potíže, rakovinu, epilepsii, jaterní poruchy, onemocnění štítné žlázy, křeče, záněty a
v neposledním také Covid-19, proti kterému měla být očkování účinná.
Těch nemocí je obrovské množství a tito lidé dobře věděli, že to je, co jejich injekce způsobují a
neřekli nám o tom. Lhali a neustále nás nutili nechat se očkovat a stále dál nás k tomu nutí. Je to

naprosto neetické a protilidské chování, kterému my, svým strachem z nějaké obyčejné chřipky,
pomáháme. Tak málo věříme svému dokonalému imunitnímu systému, kterým nás Bůh (nebo
příroda) obdařili, že si ho necháme naprosto zničit uměle vyrobenými jedy, které někdo jiný
splácal dohromady pouze za účelem vlastního obohacení.
Je to genocida a nic jiného
My lidé pořád ještě nechápeme jednu věc, že se zde jedná o genocidu, zaměřenou proti nám, na
naše vyhubení. Pořád ještě nebereme tak zvané „poradní kameny“ ve státě Georgii v Americe
vážně. Pořád ještě nevěříme, že může být někdo tak zlý, zkažený a skrz naskrz zvrhlý, že by
chtěl záměrně ublížit jinému člověkovi, ne pak celé lidské populaci. My sami bychom to přece
nikdy neudělali, tak to – podle nás – nemůže udělat ani nikdo jiný.
Je na čase přestat věřit na pohádky a na bludy a uvědomit si tvrdou a nepříjemnou pravdu. Ano,
jdou po nás, chtějí nás za každou cenu zničit. A tím, že tomu nevěříme a všecky jejich zlovolné
činy donekonečna omlouváme, tím jim ve skutečnosti pomáháme.
Obviňování nesmyslů namísto skutečného viníka
Hlavní informační zdroje, zvané media, včetně politiků a některého zdravotního personálu teď
vymýšlejí nesmysly na obhajobu následků očkování. Nechtějí přiznat, že tak obrovský nárůst
srdečních nemocí, infarktů, mrtvic a rakovin je zaviněn jejich vakcínami a tak přicházejí denně
s novými důvody pro tyto a jiné, lavinovitě se vyskytující nemoci.
Měli bychom si ale uvědomit podstatu toho všeho, což jsou peníze. Tito lidé chtějí dál prodávat
své škodlivé a neúčinné „léky,“ dál chtějí rejžovat své zlato z utrpení nemocných a postižených,
dál chtějí popírat skutečné a ověřené léky a propagovat laciné šmejdy vlastní výroby, jejichž
cena často převyšuje cenu zlata. Když máte „lék,“ který je prodáván za 1500% jeho výrobní
ceny, což není neobvyklé, pak se nedivte, že tito lidé se drží farmácie všemi silami.
BlackRock a Vanguard jsou dvě firmy, které vlastní celý svět. Skoro všecky korporace, jak zde
na světě jsou, jsou z velké části vlastněny buď jednou, nebo druhou z nich, často také oběma.
Tyto firmy vlastní také veškerý farmaceutický průmysl a veškerá media. Můžete se pak divit, že
farmaceutické firmy dělají všecko pro vyprodukování co největších zisků pro své investory a že
media lžou jak nejvíc to jde, ve prospěch svých podporovatelů, což je převážně farmaceutický
průmysl?
Takže pak se vyskytují pochybné důvody pro náhlá srdeční onemocnění, pro neúměrný výskyt
rakovin, autoimunních nemocí a jiných těžkých onemocnění, jako na příklad:
•

•
•

Vynechání snídaně způsobuje riziko srdeční mrtvice, ale když si uděláme k snídani
vajíčka (americký zvyk, vejce se špekem), ta prý zase způsobují srážlivost krve a opět,
srdeční mrtvice.
Vaginální prostydnutí (nevím co to může být) způsobuje rovněž srdeční mrtvice a vůbec,
studené počasí nám může nadobro zničit zdraví.
Posunutí hodin o hodinu dopředu rovněž způsobuje u některých srdeční mrtvice, ale není
řečeno, že posunutí hodin o hodinu zpět by to mohlo napravit.

•

•
•
•

Televizní lékař varuje, že příliš vysoký účet za energii může navodit srdeční záchvat u
leckoho a také u dětí. Zjevně uvažuje, že dětem tento účet ukazujeme a chceme po nich,
aby ho zaplatily.
Když příliš mnoho dýcháme, to je také spolehlivý návod na srdeční mrtvici a
odhrabování sněhu je další škodlivý vliv.
Jíst příliš mnoho zeleniny teď už nepomáhá a Štědrý večer může zvýšit výskyt srdečních
mrtvic o 37%. Také natřepávání zhlavce je v tomto směru velmi nebezpečné, anebo sex.
U sportovců je to jasné, jakmile rozhodčí zapíská, tak to může vyvolat prudký srdeční
záchvat jak u členů sportovních mužstev, tak i u diváků.

Vyskytly se i autobusy s varovným nápisem: „Pozor, i děti mohou mít mozkovou mrtvici.“ Dnes
je prostě použito všecko možné, jen aby nemuseli přiznat, že ty všecky mrtvice a jiné nemoci
jsou způsobeny tak zvaným očkováním proti COVIDu.
CDC přiznalo částečnou pravdu
Americká organizace CDC (Centrum pro kontrolu nemocí) přiznala napůl tajně, že vakcíny
opravdu způsobují myokarditidu a perikarditidu. Myokarditida oslabuje srdce, takže zbytek těla
nedostává dost kyslíku. Pak se tvoří krevní sraženiny, které mohou zasáhnout buď srdce, nebo
mozek. Ale podle nich nemáme mít strach, je to pouze mírná myokarditida.
Neexistuje něco jako mírná myokarditida. Je to asi tak jako mírné těhotenství. Buď myokarditidu
máme, nebo ji nemáme. Je to v každém případě velice těžká nemoc, která během několika let
zabije každého, kdo ji má. Jakmile je jednou srdeční sval narušen, už nejde opravit. Běžná léčba,
jak je dnes předepisována, situaci pouze zhorší.
Je doporučováno obrátit se raději na homeopatii, která při správné kombinaci může být účinná.
Jedno je jisté, když homeopatie nepomůže, tak neuškodí. Výběr léků a jejich kombinaci je nutno
nechat na zkušeném odborníkovi, který podle příznaků, což je velice složité vyhodnocení, může
předepsat správnou léčbu.
FDA nese svoji část viny
Při povolení tak zvaných očkování proti COVIDu, americká státní organizace FDA (Federal
Drug Administration) vydala seznam 22 záporných vlivů, které se rozhodli sledovat. To
znamená, že už tehdy, když tento jed odsouhlasili k hromadnému použití, věděli, asi na základě
testů, jaké škodlivé vlivy mohou očekávat. Těchto 22 vlivů zahrnovalo Guillain-Barré syndrom
(trvalá únava), myokarditidu a perikarditidu, srdeční mrtvice, mozkové mrtvice, narkolepsii,
trombózu, artrózu a smrt. Přesto tyto injekce odsouhlasili. Můžete jim pak věřit?
Očkovaní mají brát další léky, proti vedlejším vlivům očkování
Podle současného návrhu hlavních medií, by měli očkovaní brát léky proti HIV, aby snížili
možnost infekce COVIDem. Na co potom se nechali očkovat, když jsou nadále ohroženi víc, než
neočkovaní? To nedává vůbec smysl. Správně by měli všichni očkovaní soudit vládu a zdravotní
průmysl za lživou propagandu a následné ublížení na zdraví.

Některé léky proti HIV se prý ukázaly pomocné jako prevence SARS-CoV-2 infekcí. Lékaři ve
Francii studovali asi 500 lidí s HIV, z nichž část užívala dlouhodobě inhibitory proteázy a tito
měli pouze 12% výskytu chřipky SARS, oproti těm, kteří tyto léky nebrali a měli 22% výskyt.
Další mocně propagovaný lék, se kterým přišel Pfizer se jmenuje Eliquis a účinkuje proti
srdečním potížím, způsobeným jejich očkováním a i proti srdečním potížím jiného druhu. Eliquis
v podstatě ředí krev, takže je sporné, jestli není lepší brát obyčejný acylpyrin. Ale je pravda, že
acylpyrin je starý lék, osvědčený, patenty na něj už dávno prošly, takže za něho nemohou být
čítány přehnané peníze a tak se nikdo nenamáhá s jeho doporučováním.
Eliquis může způsobovat nevolnost od žaludku, krvácivost z nosu a krvácivost do mozku,
vykašlávání krve, poškození jater, ledvin, žaludku a střev, bolesti hlavy, únavu a zesláblost,
mdloby a krvavou stolici. Ti, kteří mají anemii, hemofilii, trombózu, nebo měli mozkovou
mrtvici, by tento lék neměli brát.
To je přesně lék dnešní doby: sice moc neléčí, ale způsobuje další potíže a problémy, které musí
být dále léčeny přídavnými farmaceutickými jedy, z nichž každý má další škodlivé vlivy.
Již zmiňovaná americká organizace FDA v současné době také povolila prodej tabletek, které
obsahují sensor, který hlásí, když pacient tabletku vezme. První tabletky, vybavené senzorem
s jmenují „Abilify MyCite“ a jsou to aripiprazolové léky, používané proti psychózám, depresím,
bipolární nemoci (manická deprese), Tourettovu syndromu a podrážděnosti, spojené s autismem.
To celé funguje tak, že senzor, v tabletě obsažený, vyšle signál na speciální náplast, kterou má
pacient na sobě nalepenou. Tato náplast převede signál na mobil, takže pacient sám může
sledovat, jestli lék vzal anebo ne a mobil také může poslat tuto zprávu lékaři, nebo zdravotnímu
personálu, který o tohoto člověka pečuje.
Senzor může rovněž komunikovat s jinými senzory v těle, anebo mimo pacienta. Může hlásit
některé zdravotní údaje, jako třeba teplotu, tep, krevní tlak a jiné podobné informace. Některé
obměny těchto tabletek mohou mít i více oddílků, které mohou obsahovat různé léky a postupně
se v těle absorbovat. Údajně takové zařízení vydrží v žaludku měsíc, než se rozpadne na kousky
a vyjde ven trávicím ústrojím. Pravděpodobnost něčeho takového není ale ničím potvrzena. U
hrotové bílkoviny nám taky říkali, že vydrží v těle 2-3 dny a nebyla to vůbec pravda.
Pfizerovy dokumenty byly uvolněny veřejnosti
Na žádost skupiny 30 lékařů a vědců, začala firma Pfizer uvolňovat jejich dokumentaci, týkající
se tak zvaného očkování proti COVIDu a jeho testů. Je toho obrovské množství čtiva, 10 000
stran. Uspořádáním hlavních informací do 38-stránkové brožurky vyšlo najevo, že Pfizerova
BioNTech vakcína způsobila během 3 měsíců po vpichu u 42 086 testovaných celkem 158 893
škodlivých reakcí, z nichž některé byly velmi vážné. Kdyby se to rozpočítalo stejným dílem na
každého, tak by každý očkovaný trpěl 3,77 škodlivými vedlejšími vlivy. 1228 z těchto lidí
zemřelo, což je zhruba 2,9% z celku.
Je nutno si uvědomit, že na začátku celosvětového očkovacího procesu tvrdil Pfizer a s ním i
Moderna a ostatní, že jejich vakcíny zabrání infikování COVIDem. Nebyla to pravda. Také

dobře věděli, že škodlivé vlivy očkování se budou zhoršovat spolu s přídavnými injekcemi a že
jejich účinnost, pokud vůbec jaká je, vyprchá během jednoho měsíce. Věděli, že očkovaní trpí
velkým množstvím škodlivých vedlejších vlivů než kontrolní skupina. A přesto očkovali dál.
Pfizer zaplatil FDA skoro $3 miliony za povolení jejich vakcín do prodeje. Je to obvyklá cena,
anebo to byl úplatek? Nesrovnalosti v Pfizerových dokumentech a zjevné manipulace jsou více
než časté, takže tyto informace nejsou spolehlivé. Jejich očkování pouze potlačí příznaky
nemoci, čímž se zdá že funguje, ale očkovaní mají dál COVID, který mohou ve skutečnosti
dostat snadněji a trpět tím nekonečně, což není ten případ u neočkovaných.
1. dubna 2022 uvolnil Pfizer dalších 11 043 stran dokumentů a některé přídavné informace.
Zájemci o tyto informace je mohou najít na stránce ZDE.
-----------------------------POZNÁMKA: Některé internetové stránky, které sloužily jako podklad pro tento článek, již
bohužel nefungují, protože censura se postarala o jejich zhackování.

