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Současný výskyt opičích neštovic se dostavil jako na zavolanou. COVID už je za námi a přestal
být zajímavý, vliv války na Ukrajině taky slábne, a tak bylo nutno přijít s novým strašákem, aby
bylo lidstvo nadále drženo v panickém stavu a tím pádem si nikdo nevšiml skutečně důležitých
záležitostí, které jsou na nás potajmu chystány.
Údajně pro nás nejsou opičí neštovice nebezpečné, protože se velmi obtížně přenášejí z osoby na
osobu. A přesto se najednou rozšiřují jako potopa. První případ byl zjištěn 7. května v Británii a
během pouhých 2 týdnů jsou málem po celém světě. I když nakažených je poměrně málo, ta
skutečnost, že je nemoc, která se údajně šíří dotekem, nebo pohlavním stykem během pár dnů
snad všude, je k zamyšlení. Tak rychlé šíření nákazy není prakticky možné.
Podle některých zpráv je množství nakažených zatím mizivé. Francie, Švédsko, Švýcarsko a
Israel mají po jednom případu, Austrálie, USA, Holandsko po dvou, Itálie a Německo po třech,
Belgie má čtyři případy a Kanada pět. Větší množství zasažených je v Británii (20),
v Portugalsku (23) a ve Španělsku (40). Úmrtí nejsou žádná.
Opičí neštovice jsou velice vzácné, „virové“ onemocnění a jejich skutečný původ je ve střední
Africe. Příznaky jsou vesměs mírné a většina pacientů se uzdraví i bez léčení. Příznaky jsou
podobné chřipce a jsou doprovázeny oteklými lymfatickými uzlinami, načež se dostaví hnisavé
vyrážky v obličeji a později po celém těle. Doba inkubace je od 5 do 21 dnů. Během 2-4 týdnů
nemoc sama zmizí. Úmrtnost je asi 1% z postižených.
Je to nemoc zoonotická, což znamená, že může být přenesena ze zvířat na člověka. K přenosu
dojde fyzickým kontaktem, nebo stykem s tělesnými tekutinami nakaženého, dotekem
zhnisaných vyrážek a někdy i dotekem oblečení nemocného. Tato nemoc má v Africe různé
stupně závažnosti, které se zdají být vázány na místo výskytu.
Opičí neštovice jsou geneticky podobné pravým neštovicím a obojí se projevují zhnisanými
puchýřky. Je to nemoc zvířat, často afrických hlodavců a není snadné s ní infikovat člověka.
Případy se vyskytují převážně ve venkovském prostřední Afriky, kde jsou lidé často v přímém
styku s divokými zvířaty, které také zabíjejí jako potravu. Špatně uvařené maso infikovaného
zvířete může tuto nemoc přenášet, stejně jako jeho kousnutí, nebo škrábnutí.
V minulosti bylo mnoho ojedinělých výskytů této nemoci, ale nikdo jim nevěnoval pozornost.
Pouze výskyt ve středních a západních afrických zemích byl zaznamenáván. Na příklad, v r.
2021 zemřelo v Kongu 75 lidí na opičí neštovice a ani to nebylo zveřejněno. Zato dnes, když
v celých Spojených státech existuje jeden jediný případ, časopis „Nový vědec“ (New Scientist)
se okamžitě ptá: „Mohou opičí neštovice představovat další pandemii?“ A hned se vyskytlo
mnoho jiných článků na stejný námět, které všecky straší čtenáře.
Na příklad, v r. 2003 onemocnělo v Americe 71 osob opičími neštovicemi, které dostali od
hlodavců. Jiný zdroj udává jako původ určitou rasu psů, kteří byli tehdy prodáváni. Jakmile byli
hlodavci a psi odstraněni, nemoc sama zmizela.

Že by uměle způsobená nemoc?
Virolog Oyewale Tomori, který dříve vedl Akademii věd v Nigerii a dnes pracuje pro WHO řekl,
že může jít o zcela jinou nemoc, proto její šíření není stejné jako v Africe.
Je velice podivné, že v současné době jsou postiženi převážně homosexuálové, i když se nezdá,
že by měli jakýkoliv styk s někým s Afriky. Dnes je ovšem velice obtížné zjistit africké spojení,
což bylo v minulosti snadnější. Jestli tito nemocní mají doma nějaké hlodavce, je vyšetřováno.
Takže se celá záležitost začíná jevit jako něco záměrného, uměle způsobeného. Zde je na místě
připomenout aféru s AIDS, kdy byly schválně infikováni homosexuálové, kteří potom umírali
převážně na lék samotný, což je AZT (zidovudin).
Americké biolaboratoře na Ukrajině
Nezávislý vyšetřovatel Dr. Benjamin Braddock napsal na Twitter, že jeho kontakt v Evropském
centru pro kontrolu nemocí mu sdělil, že analýza viru opičích neštovic potvrdila, že jde o
laboratorně vyvinutou nemoc, která mohla být vyprodukována v amerických biolaboratořích na
Ukrajině. Jedná se o laboratorní odrůdu s neznámými vlastnostmi.
Je pravda, že ukrajinské laboratoře se zabývaly nejen výzkumem místních patogenů, ale také
patogeny cizími, jako jsou pravé neštovice a Ebola. Když ruská armáda vtáhla na Ukrajinu,
Světová organizace pro zdraví (WHO) varovala Ukrajince, aby zničili všechny nebezpečné
patogeny, neboť se obávali, že by mohly padnout do špatných rukou. To potvrzuje, že WHO
dobře věděla o tom, co bylo na Ukrajině vyráběno. To je rozhodně látka k zamyšlení.
Očkování – jako na zavolanou
Očkování proti pravým neštovicím s názvem Jynneos a Imvanex, které má údajně fungovat i
proti opičím neštovicím, vyrábí biotechnická firma Bavarian Nordic s centrálou v Dánsku a
s pobočkami v Německu, Švýcarsku a USA.
Není jisté, jestli tato očkování budou účinná i proti opičím neštovicím. Očkování nebyla nikdy
testována a jak to vypadá, tak ani testována nebudou. Přesto je všichni kupují po milionech a to
vůbec ještě neví, nebo by správně ještě vědět neměli, jestli ta očkování budou vůbec použitelná.
Zjevně na tom nezáleží!
Na příklad Spojené státy, kde byl jeden jediný člověk v celé zemi o 350 milionech lidí
diagnozován s opičími neštovicemi, koupily 13 milionů injekcí!
Je také zajímavé, že americká dozorčí organizace FDA udělila povolení pro tato očkování
již v září 2019, což bylo ještě dřív, než vypukl Covid. Zdá se, že už tehdy věděli, co bude
následovat. Znali plán!
Zdravotní ministři G7 zemí, což jsou Spojené státy, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko
a Evropská unie už upozorňují na vznik epidemie „neštovic“ v Německu, kde mají všeho všudy
3 případy těch opičích. Zřejmě na množství nezáleží, epidemii je dnes možno vyhlásit i tam, kde
není vůbec nikdo nemocný. Na trh se dají nefunkční a manipulovatelné testy, které jsou ještě
navíc infikovány tím, co mají testovat a hned je nemocných jako naseto.

To všecko dohromady připomíná Gatesův „Event 201“ z října 2019, kdy plánovali epidemii
(pozdějí pandemii) a ona opravdu přišla za 2 měsíce na to. Opět, jako na zavolanou! Je snad
možné, že Gates má nějaké prorocké nadání? Asi ne, spíš to celé organizuje.
Stejně jako s Covidem, očkování je opět horší než nemoc sama
Holandská stránka Medicinfo píše, že opičím neštovicím je možno snadno předejít odstraněním
přímého styku s opicemi, veverkami a jinými zvířaty. (Zapomněli dodat: „… a s homosexuály“)
Očkování může onemocnění zabránit, ale to riziko komplikací, které způsobuje, je možná větší,
než tuto nemoc dostat. Hromadný očkovací program není doporučován, protože nízký počet
nakažených k tomu nedává důvod.
Nemocných s opičími neštovicemi je celosvětově velice málo. Přesto se WHO odhodlala
uspořádat „nouzové setkání,“ které samozřejmě organizoval a financoval Bill Gates. Odborní
zdravotní pracovníci zpochybňují nutnost vytvářet paniku ohledně něčeho takového, ale na ně
nikdo nedá, což jsme již zažili při Covidu.
Problém je v tom, že kvůli novému Pandemickému zákonu je WHO zplnomocněna vyhlásit
celosvětovou epidemii i na podkladě mnohem menšího počtu případů a pak přebírá vládu nade
všemi zeměmi světa a může všem diktovat co se jim zlíbí. Když uvážíme, že Generální ředitel
WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus je válečný zločinec, který byl v jeho rodné Etiopii jedním
z hlavních vedoucích teroristické skupiny, která páchala rasovou genocidu na populaci země,
který později v úloze Ministra zdravotnictví dvakrát odmítl uznat epidemický výskyt cholery a
vydával ji za obyčejný průjem, kvůli čemuž zemřelo velké množství lidí, protože nebyly
zajištěny potřebné léky, pak se mám hodně co obávat. Nemusíme ale mít strach z opičích
neštovic, ale můžeme se právem bát zásahu zaprodanců.
Ještě ke všemu, Tedros byl právě znovu zvolen do funkce Generálního ředitele WHO, na dalších
5 let. Takže kdyby podle nového Pandemického zákona měla WHO vládnout světu (a to i nám,
protože ČR je členský stát!), tak tento člověk bude celosvětový vládce, nebo ještě lépe řečeno:
celosvětový diktátor. Co on nařídí, všechny členské státy budou povinny splnit. Že by takový
systém byl ještě horší než Evropská unie, o tom není pochybnost.
V podstatě se opičí neštovice projevují stejně jako chřipka s vyrážkami. Cokoliv je možno za ni
vydávat, stačí troška fantazie. I obyčejná chřipka může v případě potřeby posloužit.
Jak říkají holandští vědečtí a političtí komentátoři, je mnoho nemocí, které jsou smrtelné.
Umírají na ně jak dospělí, tak i některé děti. Ale žádné z nich nebyl udělen přednostní status,
jako byl právě udělen opičí chřipce. Co nás čeká? Nové karantény, roušky, povinné očkování,
zničení průmyslu, zničení kultury, společenského života, radosti ze života, výhledů do budoucna
a všeho ostatního? Padneme znovu do stejné pasti jako jsme padli nedávno s Covidem, který –
jak se nakonec ukázalo – byl jenom obyčejná chřipka?
Očkování proti neštovicím a Covid
Jak píše Dr. Paul Alexander, epidemiolog infekčních nemocí a odborník na Covid, znalec
biologického terorismu a biologických zbraní, který jako odborník-epidemiolog pracoval nejen

pro WHO, ale i pro kanadskou vládu, americkou vládu a nejrůznější světové organizace:
„neschopní medikální odborníci, karanténoví lunatikové a globální dravci dělají znova to stejné
a upnuli se na vakcínu proti neštovicím, která prý je z 85% účinná. To ale nemusí znamenat nic
dobrého, kvůli těm milionům, nebo miliardám, kteří mají v současné době zničený imunitní
systém očkováním proti Covidu. Takže když u nich použijeme očkování proti neštovicím, které
obsahuje virus neštovic nebo vaccinie, můžeme způsobit hromadné infikování lidské populace
touto nemocí. To by mohlo mít katastrofální následky.“
A je to pravda. Mohlo by dojít k množení těchto nebezpečných látek v lidských buňkách, což by
způsobilo skutečnou pandemii po celém světě. Jako další, co když už jsou výše zmiňované
vakcíny upraveny k tomu, aby tu nemoc způsobovaly, stejně jako vakcíny proti Covidu
způsobovaly Covid? Co když ta vakcína sama začne v našich tělech vyrábět patřičné jedy, které
postupně napadnou celý organizmus a způsobí neštovice?
Mohli jsme věřit televizním vědcům, mediím, politikům a všem ostatním s Covidem? Ne,
k čertu, NE! Takže jim nemůžeme – ba co, NESMÍME – věřit ani teď.
Přídavné komplikace
U těch, kteří již byli očkováni proti Covidu, tam jakékoliv další očkování vůbec nepřipadá
v úvahu. Jejich zničený imunitní systém, kdy většina z nich již má AIDS, by takový nápor
nesnesl a začali by houfně umírat.
Na příklad, i kontrolní instituce ve Spojených státech přiznávají, že asi 1 milion lidí zemřel
následkem očkování proti Covidu. A jelikož víme, že jejich statistické údaje uvádí někdy pouhou
desetinu skutečného počtu, pak je možné, že až 10 milionů Američanů již zemřelo na následky
očkování. To je obrovská část populace a v Evropě to nebude moc jiné. Snad proto stále dovážejí
běžence z Afriky a teď ještě z Ukrajiny, aby nebylo poznat, že je nás mnohem míň.
Jak to, že při tak děsivém počtu úmrtí nebylo učiněno nic na zastavení tohoto nesmyslu? Jak to,
že nebylo očkování okamžitě postaveno mimo zákon a jeho výrobci trestáni? Jak to, že vlády
dále volaly a stále volají po očkování všech a media nadále kvákají do světa o přednostech toho
zásahu? Jak to, že za to nebyl nikdo z nich potrestán a celá akce-sabotáž zastavena?
Odpověď je jednoduchá, protože to je, co se od těch očkování očekávalo. Je to genocida,
přiznejme si to konečně! Je to genocida a ta jediná snaha je vyhubit co nejvíc z nás. Tato
genocida je umožněná vyvoláním strachu v lidech, kdy se bojí o život, bojí se o své drahé a
nechají je všecky napíchat těmi nejhoršími jedy jaké lidstvo dokázalo vyrobit.
Dali svoje zdraví do správy lékařům – a ti je zradili, ať už z nevědomosti, nebo kvůli zisku.
Nejvíc se ovšem provinili zlotřilci jako je Dr. Anthony Fauci, Rochelle Walensky, Albert Bourla
a jiní, vedoucí farmaceutických firem a mezinárodních zdravotních organizací, kteří nikdy
neinformovali lidstvo o tom, že ty vakcíny nejsou žádné vakcíny a že nejsou určeny k tomu, aby
lidstvo ochránily od nemocí, ale že slouží jiným, podlým účelům globalistických zvrhlíků.
To, že jsou opičí neštovice převážně roznášeny pohlavním stykem mezi homosexuály znamená,
že jde o pohlavní nemoc. Zaváděli jsme snad někdy kvůli pohlavním nemocem karantény, nošení

roušek a povinné očkování? Zavírali jsme kvůli nim školy a obchody? Jasně že ne. Pak bychom
si to měli uvědomit i v případě této nemoci a nezbláznit se dočista kvůli tomu, že někdo
v mediích použil výraz „epidemie.“
Ovšem zde je otázka – jestli se opravdu jedná o pohlavně přenášenou nemoc, pak to v žádném
případě nejsou opičí neštovice. Pak je to něco zcela jiného, neznámého, co bylo vyvinuto
v laboratořích, s největší pravděpodobností na Ukrajině, nebo v Gruzii, či v Kazachstánu a to
„něco“ má zcela jiný mechanismus nakažení než skutečné opičí neštovice. Jaký mechanismus to
je – to zbývá vypátrat. Zde je příležitost pro vědce všeho druhu, aby této záhadě přišli na kloub.
Očkování proti neštovicím
I když opomeneme prokázaný fakt, že žádné očkování nefunguje a nikdy nefungovalo (proto
musely být všecky děti očkovány, aby nebyl poznat rozdíl), tak je ve skutečnosti sporné, jestli
bude očkování proti neštovicím působit i proti opičím neštovicím.
Opičí neštovice sice patří do stejné orthopoxové (orto-neštovicové) rodiny nemocí, jako pravé
neštovice, kravské, koňské a jiné neštovice, jenže opičí neštovice jsou způsobovány orthopox
virem, kdežto pravé neštovice jsou způsobovány variola virem (variola major, nebo variola
minor). Variola je zase odvozena od genu orthopox viru, ale očkování je založeno na vaccinia
viru, o kterém je známo, že je naprosto nemilosrdný a že způsobuje orthopoxvirové neštovice u
těch, kteří nemají dostatečně silný imunitní systém. Stejně tak může dojít u některých ke vzniku
progresivní vaccinie (vaccinia necrosum, vaccinia gangrenosum), která způsobuje vředovitost a
nekrózu (odumírání buněk, nebo tkáně, či orgánů) a je často smrtelná. Očkování proti neštovicím
je to nejvíc nebezpečné ze všech očkování.
Odborník na orthopoxové viry byl Dr. Mark Buller, profesor molekulární mikrobiologie a
imunologie na Universitě v St. Louis v Americe. Byl rovněž odborník na bioterorismus a často
pracoval na výzkumu, kdy z běžných nemocí vyráběl biologické zbraně, neboli je zezbranil.
Kromě jiného, Dr. Buller vyvíjel způsob aerosolového rozšiřování nebezpečných virů, jako jsou
neštovice, hantaviry, mor, tularemie a antrax. Také se zúčastnil vývoje neštovic, které jsou
odolné vůči všem léčebným metodám. Jeho pokusné myšky všecky zahynuly a bylo jedno, jestli
byly proti neštovicím očkované, anebo byly léčeny těmi nejsilnějšími antibiotiky.
Dr. Buller prohlásil, že proto nikdo nikdy nezemřel na opičí neštovice, protože jsou dva druhy
této nemoci. Jedna je neškodná, druhá je smrtelná. Očkování nepomáhá také kvůli příliš velkému
množství lidí, jejichž imunita je zničena očkováním proti Covidu.
Dr. Buller zemřel v r. 2017. Srazilo ho auto, když jel na kole. Je to zvláštní a člověk si nemůže
pomoct od myšlenky, že se tím někdo zkoušel zbavit důležitého svědka. Anebo odstranit
odborníka, který by dokázal přijít se skutečným lékem a ne s něčím, co jednu věc poléčí a deset
dalších způsobí.
Co pak dělat: očkovat či neočkovat?
Jak píše lékař a biochemik Dr. Robert Malone, současné opičí neštovice nejsou nakažlivé. Jejich
hodnota nakažlivosti „Ro“ je nižší než 1*. S tak nízkou nakažlivostí není nutné hromadné

očkování, nebo jakýkoliv jiný zásah. Pro srovnání, Omikron má Ro hodnoty 7 až 10. (Pak ale
musí být rozšiřování opičích neštovic způsobeno něčím zcela jiným, než přenosem z člověka na
člověka – moje poznámka).
Dr. Malone podrobně zkoumal očkování proti pravým neštovicím, které má být použito i proti
opičím neštovicím. Zjistil, že historicky docházelo u očkovaných ke dvojí reakci: jedna skupina,
která možná měla nějaké skryté imunologické vady, si vyvinula trvalou infekci. Druhá skupina
měla následky ve formě myokarditidy, nebo perikarditidy, což jsou nemoci srdce.
Tyto vedlejší účinky byly velmi dobře známy v předešlých dobách, kdy se proti neštovicím
očkovalo. Později bylo očkování zastaveno, protože pravé neštovice zanikly.
Je logické, že u nemoci, která mutuje velice pomalu, není valně infekční a většina z nás je proti
ní imunní, není žádné očkování zapotřebí. Ovšem u těch, kteří mají imunitu zničenou předešlými
injekcemi proti Covidu, tam je problém horší, těm může další očkování velice ublížit. K tomu
nepřispívá to, že očkování, vyvinuté firmou Bavarian Nordics, zmiňované dříve a další očkování
ACAM2000, které jsou obě proti pravým neštovicím, jsou určeny jen pro velice ohrožené,
protože tato očkování jsou velmi nebezpečná.
Také léky existují
Opět, jako na zavolanou, s perfektním časováním, firma Pfizer přišla s lékem proti opičím
neštovicím. Americké FDA tento lék, nazvaný TPOXX (tekovirimat) právě odsouhlasilo
k vnitrožilnímu použití. Lék vyvinula pro Pfizera již v r. 2019(!) firma SIGA Technologies, ve
spolupráci s Meridian Medical Technologies.
Jen pro zajímavost, Meridian je vlastněn Pfizerem. SIGA měla tento lék již dříve, ale pouze ve
formě tabletek. Později byla formulace změněna k injekčnímu, vnitrožilnímu použití.
Věřili byste Pfizerovi – anebo v tomto případě kterékoliv farmaceutické firmě? Já ne.
Vedlejší účinky léku TPOXX, anebo lépe řečeno to, co tento lék způsobuje jsou počínaje těmi
mírnými, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a značná bolest břicha, až po abnormální
mozkovou činnost, neschopnost soustředění, deprese, panické stavy, podrážděnost, zrychlený
tlukot srdce, anemie, svědivost, bolesti kloubů a jiné bolesti a samozřejmě – příznaky chřipky.
WHO má svůj názor, samozřejmě jiný
Světová organizace pro zdraví (WHO), která se s každým dnem stává více diktatoriální a dalo by
se říci zločinná, prohlašuje, že jediný způsob, jak současnou „epidemii“ zastavit, je očkování. A
opět chtějí předně očkovat zdravotní personál, protože mohli přijít do styku s nakaženými.
Je snaha používat očkování Jynneos, vyvinuté Bavarian Nordics, protože očkování, ACAM2000
má nebezpečné boční účinky, jako jsou myokarditida a perikarditida, otoky srdce a jiné srdeční
problémy. Není doporučováno pro ty, kteří mají leukemii, lymfomu, HIV, AIDS, rakovinu, nebo
oslabený imunitní systém, což mají všichni očkovaní proti Covidu.
Jynneos na tom není zase o tolik lépe. Jeho vedlejší účinky jsou počínaje těmi mírnými, jako je
chřipka, svědivost, opuchlost kůže, bolesti hlavy, až po vážnější, jako jsou srdeční potíže,

oslabení zraku, Crohnova nemoc, sarkoidóza (nárůst malých shluků zánětlivých buněk hlavně
v plicích a v plicních uzlinách, v očích a na kůži), alergické reakce, přecitlivělost na léky.
Ve skutečnosti jde o odvedení pozornosti
Dr. Rashid Buttar varuje, že opičí neštovice byly rozšířeny záměrně za účelem odvedení
pozornosti od něčeho mnohem horšího. Protože všecko, před čím nás dříve Dr. Buttar varoval se
opravdu naplnilo a on sám se kvůli tomu dostal do řádných potíží, že se i dokonce na delší dobu
odmlčel, tak se zdá, že mu můžeme věřit.
Podle jeho informátorů, kteří jsou v pozicích vlivu, mají v sobě všichni očkováni proti Covidu
jisté látky, které se nijak neprojevují, ale které mohou být uvedeny v činnost
elektromagnetickým zářením 5G. Bezdrátová energie 5G způsobí narušení vápníkových
receptorů, čímž dojde k jejich prostupnosti a kdejaké patogeny mohou pak dovnitř buněk.
Po spuštění 5G signálu, který přijde 3x po sobě a má trvat asi minutu, dojde k aktivaci těchto
látek, které pak vypustí Marburg vir a dva další, velice nebezpečné patogeny. Marburg má asi
88% úmrtnost, ale jelikož je přímo v těle ve větším množství, pak bude asi mít 100% úmrtnost.
Jsou obavy, že následkem tak obrovského počtu mrtvých se i ti neočkovaní nechají očkovat a
zemřou též. WHO pak vyhlásí pandemii a převezme vládu nad celým světem a to prakticky
navždy. Buttarovo video je ke shlédnutí ZDE a také ZDE, začátek je v 8:00.
Dr. Buttar láme hůl nad všemi očkovanými a zmiňuje se o tom, že pracuje na léčbě, ale tuto
vyjeví až při nějaké větší konferenci, kde bude hodně přítomných, aby nemohla být utajena.
Vyzývá neočkované, aby posilovali imunitní systém (zinek, vitamin D, vitamin C) a rovněž
doporučuje Ivermectin pro případ potřeby. Jelikož jak Ivermectin, tak i Plaquenil jsou antiparazitní léky, tak můžeme usuzovat, že i jiné přípravky proti parazitům budou účinné.
Nově objevené a zveřejněné informace o amyloidech v injekcích proti Covidu dávají naději na
záchranu očkovaných – o tom bude pojednáváno v jednom z dalších vydání tohoto blogu.
A protože my sami určitě nic neuděláme na naši záchranu, tak nám zbývá pouze doufat, že
Rusko, které je v naprosté opozici proti Davosu a jeho plánům na naše zotročení a zničení,
zvítězí na Ukrajině, čímž zcela vyřídí globalisty a zbaví je významné ukrajinské prádelny
špinavých peněz. V tomto směru se rovněž vyskytly nové, závažné informace, o kterých bude
pojednáváno příště.
Stay tuned.
------------------------* Ro méně než 1 znamená, že i bez roušek a karantény, je každý nemocný schopen nakazit méně
než jednoho člověka, takže nemoc postupně zmizí; Ro=1 znamená, že každý nemocný je
schopen nakazit jednoho dalšího člověka. Nemoc nezanikne, ale nevznikne epidemie; Ro více
než 1 znamená, že každý nemocný je schopen nakazit více lidí, takže hrozí epidemie.

