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Vědci na Linköping universitě ve Švédsku zjistili, že naše vlastní bílé krvinky dokážou působit 

na hrotovou bílkovinu (spike protein) a tím způsobit její špatné poskládání. Špatně poskládaná 

bílkovina se nazývá amyloid. Amyloidové fibrily vypadají pod elektronkovým mikroskopem 

jako dlouhá vlákna a mají velmi špatný vliv nejen na plíce, ale i na srdce, ledviny, oči, nos a 

mozek (Alzheimer a jiné nemoci), způsobují bolesti kloubů a mnoho dalšího. Narušují také 

srážlivost krve. 

Dnes již víme, že mnoha nemocem, jako na příklad Alzheimerově nemoci předchází proces, kdy 

enzymy bílých krvinek, tak zvaných neutrofilů, dokážou rozbít velké hrotové bílkoviny na 

drobné kousky a tyto pak vyprodukují amyloidy. Když byla smíchána čistá hrotová bílkovina 

s tímto enzymem, který je nazýván elastáza neutrofilu, došlo k produkci amyloidových fibrilů, 

které vypadaly skoro jako končetiny nějakého tvora, což je velice neobvyklé. 

Amyloidy se shlukují dohromady a narůstají co do velikosti. Pak tvoří dlouhé, šedobílé pruhy, 

které připomínají gumu a chovají se skoro jako živé. Někteří lidé je považují za parazity, jiní si 

myslí, že to jsou hydry. A zatím to jsou s největší pravděpodobností naše vlastní, špatně 

poskládané bílkoviny. Jakmile se jednou začnou bílkoviny špatně skládat, tak v tom pokračují do 

nekonečna. Amyloidosa je chronická degenerativní nemoc, proti které není žádná léčba. 

Hrotová bílkovina je jedna z nejvíc nepřirozených jedů, jaké kdy člověk vytvořil. Jejím účelem 

je pouze jedno, zabít svého hostitele a to velice nenápadným způsobem. Tak zvané očkování 

proti koroně vloží do těl očkovaných mRNA informace, které přikážou všem buňkám, aby 

vyráběly hrotovou bílkovinu. Tento proces nikdy nekončí, takže hrotové bílkoviny je vždycky 

dostatek na to, aby z ní mohly vznikat amyloidy a tyto postupně člověka zabijí. Dr. Michael 

Yeadon říká, že hrotová bílkovina byla vybrána záměrně, kvůli těmto vlastnostem. 

Na Západě je mrtvým lidem vypumpována krev a jsou balzámováni. Není jisté proč je to tak 

zavedeno, ale možná k tomu vedl strach, že by mohli ještě ožít. Lidé, kteří se balzamováním 

zabývají, si stěžují, že nemohou odstranit krev očkovaných, protože přístroje, k tomu používané, 

se jim ucpávají. Musí proto žíly rozříznout a odtud vytahují dlouhé kusy sraženin. 

Tyto sraženiny nejsou z krve, ale jsou šedo-bílé, jsou to amyloidy. Mají jakési podivné výčnělky, 

které vypadají skoro jako prsty a po odstranění z těla mrtvého člověka se stále dál hýbou. Byly 

dány do lahví s formaldehydem, ale to je nezničilo, chovaly se dál jako živé a dokonce i 

pokračovaly v růstu. Takže – žijí doopravdy, anebo o co tady jde? Jakého Frankensteina nám 

„vědci“ vyrobili tentokrát? 

Formaldehyd je velice nebezpečná látka, těžko v ní cokoliv přežije. Spolu s kaseinem tvořil 

kdysi první plastik, zvaný Galalit, nebo taky Laktoid, či Erinoid. 

Dále bylo zjištěno, že ti, kteří byli očkováni a dostali třetí, přídavnou injekci, zvanou „booster,“ 

mají krev oranžové barvy a v ní tyto šedobílé sraženiny. Zdá se, že si něco zahrává s jejich 

železem. 
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Elektromagnetický vliv 

Vliv nehřejícího elektromagnetického pole radiových a mikrovlnných frekvencí (antény, mobily) 

je velmi těžké zjistit, protože se nijak neprojevuje. Nijak to nevrčí, nebouchá, nehvízdá, takže 

jakoby to ani nebylo a tak mu většinou není věnována pozornost. 

Jenže se ukázalo, že tato radiace má vliv na mnoho věcí, včetně změny uspořádání atomů 

amyloidových peptidů a že tento vliv je různý, podle nastavení frekvencí a síly. 

Na příklad, při 0,7 V/nmRM2 zkoušely atomy amyloidových peptidů zaujmout větší místo, v 

souladu s tím, jak byly frekvence měněny od 1,0 do 5,0 GHz. Při střední síle (0,07-0,0385 

V/nmRM2) a frekvencích od 1,0 do 2,5 GHz byly atomy zmražené v určitých nastaveních. 1,0 

GHz frekvence pak umožňovala uspořádání, které podporovalo, nebo také zabraňovalo vytváření 

amyloidových fribrilů. Zato frekvence 2,5 GHz dovolovala pouze vytváření fibrilů. 

Při nízké síle (0,007-0,0007 V/nmRM2) docházelo ke vzniku zcela jiného složení, podobného 

vlásence. 

Tyto výsledky ukazují na možnosti ovlivňování amyloidových shluků skrze elektromagnetické 

vlny. Autoři tohoto výzkumu, Nevena Todorova, Alan Bentvelzen a Irene Yarovsky jsou toho 

názoru, že by tímto způsobem mohla být léčena amyloidosa, na kterou zatím nejsou léky. 

Ovšem když je možno takto ovlivňovat amyloidy po libosti, co když jde podobným způsobem, 

amyloidy manipulovat i jinak, třeba je podpořit v růstu? Co asi udělá s amyloidy 5G technologie 

60 GHz, dnes tak všude rozšířená a nesmyslně propagovaná pod záminkou zlepšení 

internetového spojení? Někteří říkají, že 5G byla zavedena právě k tomu, aby byli skrze ni 

všichni očkovaní ovládáni. Tím pádem ale mohou být rovněž usmrceni! 

Co všecko je možné najít v tak zvaném očkování 

Injekce, mylně zvané očkování proti koronaviru, v sobě mají mnoho záhadných věcí, které 

nepřestávají šokovat vědecký svět. Čtyři vědci z universit v Leipzigu, Bochum, Tübigen a 

v Zurichu poslali dotaz BioNTech výrobci, který je autorem Pfizerových injekcí, kde se ptají co 

je šedá hmota, která je viditelná v těchto injekcích. Je známo, že když jsou všecky přísady do 

nějakého výrobku bezbarvé, tak že by výsledek měl být také bezbarvý, maximálně bílý. Ale zde 

se nachází cosi šedo-bílého, což není opodstatněno ničím. Jsou to snad nečistoty? 

Jako další chtěli vědět, jak může firma zaručit, že mRNA je opravdu v lipidových nanočásticích 

přítomna a jaká je její koncentrace? 

Také je zajímalo, proč lahvička s injekční látkou obsahuje varování, že „Některé látky, použité 

v očkování, nejsou povoleny pro použití v léčivech pro lidskou spotřebu.“ Které látky to jsou? 

Co způsobují? Jak byly testovány? Byly vypracovány nějaké studie, které by zhodnotily jejich 

jedovatý vliv, anebo jejich biologickou degradaci?“ 

Některá očkování se zdají být mnohem smrtelnější než jiná. Čím je to způsobeno a proč? Stupeň 

jedovatosti jednotlivých várek se zdá být v souladu s jejich očíslováním. Jak je možno toto 

zdůvodnit? Byla vůbec nějaká kontrola kvality výrobků? 
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Zatím není známo, co BioNTech těmto čtyřem profesorům odpověděl. Nejspíš jim předhodí 

obvyklou snůšku lží a nic nevysvětlujících pravděpodobností. Anebo také neodpoví vůbec. 

Ta stejná šedá hmota byla objevena i v ampulích s „očkováním“ firmy Moderna. Ampulky 

rovněž reagovaly na magnet. Japonské ministerstvo z toho důvodu zakázalo jejich používání. 

Krev očkovaných obsahuje nejpodivnější, často složité, technické předměty. Tyto se postupem 

času samy daly dohromady z jednotlivých částic. Krátká videa a obrázky jsou ZDE. 

Podobné snímky toho, co je možno najít v Pfizerových/Comirnaty injekcích je možno vidět na 

stránce ZDE. 

Jsou očkování proti Covidu jakkoliv prospěšná? 

Ano, spolehlivě jsou. Tyto látky, lživě zvané očkování proti Covidu-19 jsou velice prospěšné pro 

ty, kteří je vyrábějí. Ti na nich vydělali obrovské peníze. Britská dobročinná organizace Oxfam 

International, která se zaměřují na odstranění celosvětové bídy vypátrala, že pandemie Covidu 

vytvořila nového miliardáře každých 30 hodin, zatím co celý milion lidí byl uvržen do vrcholné 

bídy každých 33 hodin. Samozřejmě, očkování si také přidala své a počty miliardářů jen stoupají, 

zatím co neúměrně rychleji stoupají počty těch, kteří byli tou stejnou situací naprosto zbídačelí. 

Podle Oxfamu, 10 nejbohatších lidí na světě zvýšilo své jmění ze 700 miliard dolarů na 1,5 

bilionů dolarů a to rychlostí 15 000 dolarů za každou vteřinu, nebo také 1,3 miliardy za den. 

Přitom ceny základních potravin a jiných náležitostí stoupaly mnohem rychleji než kdy jindy a 

miliardáři v potravinovém, farmaceutickém a v energetickém průmyslu zvýšili své majetky o 

jednu miliardu v dolarech za každé 2 dny. 

Ředitelka Oxfamu, Gabriela Bucher řekla: „Miliardáři se sjíždějí v Davosu aby slavili 

neuvěřitelný nárůst jejich bohatství. Pandemie a prudký vzestup cen potravin a energie pro ně 

byly doslova zlatý důl.“ A my všichni to platíme! 

Ti super bohatí koruptovali celý systém s neuvěřitelnou drzostí celé dlouhé roky a teď jim to 

přináší výsledky. Nakradli si obrovské bohatství skrze privatizace a monopoly, vykrádali fondy 

zaměstnanců a všecky ty peníze ukládali v místech, kde se neplatí daně. A to všecko s vědomím 

jednotlivých vlád, které jsou v tomto schématu rovněž zapojeny. 

Jak řekl jistý bankéř, znalý situace: „když přijdete do banky a vložíte tam 10 000 Euro, tak na 

vás zavolají policii a budou vás vyslýchat, kde jste ty peníze vzali. Ale když tam vložíte jeden 

milion, tak se na vás budou usmívat a otevírat před vámi dveře.“ 

Ovšem jsou tato „očkování“ jakkoliv prospěšná zdravotně? Ne, absolutně ne! V žádném 

případě! Ta jsou tak škodlivá, jak nejvíc to jde. 

Několik hlavních účinků současných „očkování“ 

Lidé, ve své neinformovanosti a ignoranci, byli použiti na největší pokus všech dob, když se 

nechali napíchat Pfizerovými injekcemi, nebo injekcemi firmy Moderna, Johnson & Johnson, 

nebo AstraZeneca. Dnes už by každý měl vědět, že žádná očkování nefungují a nikdy 
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nefungovala, protože jsou založena na špatné logice. A současná „očkování“ nejen že nefungují, 

ale záměrně ubližují, protože jsou založena na snaze vyhubit co největší množství lidí. 

Hlavní škodlivé účinky současných očkování jsou následující: 

• Dlouhé, šedo-bílé, gumovité sraženiny, což jsou bílkoviny, zvané amyloidy; 

• Myokarditida, nepravidelný tlukot srdce a srdeční mrtvice; 

• Rakovina nejrůznějšího druhu a rakovinové nádory; 

• Neustále se opakující chřipky, Covid a jiné; 

• Paralyza končetin, nebo obličeje; 

• Guillain-Barre syndrom (trvalá únava), AIDS a mnoho jiných nemocí; 

• Náhlá smrt. 

Hromadná psychóza 

Jak řekl Dr. Vladimir Zelenko, očkování proti Covidu-19 mělo všecky uvrhnout do stavu 

hromadné psychózy. Ke vzniku něčeho takového je nutno udržovat v lidech trvalý strach a pocit 

osamělosti. Veškeré společenské styky a svazky musí být přerušeny, což bývá často natrvalo. 

Pak dochází k hromadné psychóze, což se stane, když se všichni upnou na jednu jedinou věc, 

anebo na několik drobností, spolu souvisejících, jako na záchranu. Pak mohou být hypnotizováni 

a budou věřit všemu, co je jim předloženo, i kdyby skutečnost dokazovala pravý opak. 

Media nám vytvořila falešný obrázek situace, který mnohé uvrhl do chronického stavu strachu a 

isolace od ostatních. Každý, kdo studoval psychologickou válku dobře ví, že to jsou dvě hlavní 

podmínky, které způsobí, že se lidé stanou velmi zranitelní, uvěří všemu a je snadné je 

manipulovat. K udržení trvalé psychózy je nutné čas od času napětí uvolnit a pak znovu utáhnout 

šrouby. To uvolnění měla být pravděpodobně vakcína. 

Je to čistě emocionální záležitost. I velice inteligentní lidé mohou do této pasti padnout a 

kdybyste jim to chtěli vymluvit, tak se na vás vrhnou jako smečka vzteklých psů. To proto, že je 

vracíte do stavu strachu a obav, který tak zoufale zkouší psychózou odstranit. 

A nakonec se přece jenom přiznali … 

Nakonec nám někdo jako Bill Gates řekne, že „Covid je nemoc hlavně starších lidí, který má 

nízkou úmrtnost a je podobný každoroční chřipce.“ A dodal, že zpočátku nikdo nevěděl o co jde, 

nikdo nevěděl, že ta úmrtnost na Covid je velmi nízká. Je to skoro jako chřipka, i když prý 

trošičku odlišná. 

Americké FDA se přidalo a přiznalo, že můžeme léčit Covid-19 tak, jako obyčejnou chřipku. 

Odhadují, že Covid zde bude ještě nějaký čas, ale že je skoro stejný, jako nachlazení horních cest 

dýchacích, nebo chřipka. 

Už dál nepotřebují zapírat, docílili svoje: většina z nás je očkovaná, tak jsou spokojení a bez 

problémů přiznají, že udělali chybu, protože údajně nevěděli, že je to tak mírná nemoc. Většina 

opravdových vědců to věděla už dávno a oni ne? Za co pak takoví lidé a takové organizace stojí? 

Mají k dispozici lékaře, laboratoře a kdovíco jiného a oni že to nevěděli? 
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FDA říká že ten Covid, co jsme měli zpočátku pandemie byl mnohem nebezpečnější a zabil 

skoro milion Američanů, což je obyčejná lež. Celosvětově nebyl vůbec žádný nárůst úmrtnosti. 

„Ale pak jsme dostali vakcíny,“ dodávají, „a ty podstatně snížily nebezpečí úmrtí, takže teď je 

Covid tak mírný, jako každá běžná chřipka.“ 

Jak může někdo tak nehorázně lhát? Tito lidé nemají ani zbla slušnosti. Nejspíš si o nás myslí, že 

jsme totálně tupí a nikdy nepochopíme, jak moc nás ošidili. 

Kolik očkování je zapotřebí? 

Pokud chcete vědět kolik očkování potřebujete, abyste byli plně očkováni, odpověď je 

jednoduchá: všechna! Kanadský Ministr zdravotnictví Jean-Yves Duclos to dobře shrnul, když 

řekl: „Nikdy nebudete plně očkováni.“ 

Podle něho, Kanaďané budou potřebovat injekci proti Covidu každých 9 měsíců na dlouhou 

dobu dopředu. Mohl říct do konce života, protože s takovým množstvím očkování, jejich život 

dlouhý nebude, ale zakulatil to, aby to příliš neodrazovalo. 

Duclos napřed vyzýval jednotlivé kanadské provincie, aby udělaly očkování povinné a stále má 

v úmyslu něco takového zavést. Kanada, stejně jako Čína jsou země, které se zoufale drží 

Covidové fantazie a stále dál propagují neúčinné a škodlivé injekce, kterých má hodně lidí touto 

dobou plné zuby. 

Kanada je rovněž snad první země na světě, která zavedla bezplatné a bezbolestné usmrcení pro 

chudé lidi na požádání, když už dále nechtějí trpět životem a trampotami s tím spojenými. Dnes 

je to na požádání, za čas to bude povinné. Jakmile jednou něco začnou, pak to pouze pokračuje a 

nikdy nekončí. 
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