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Pravda vylézá pomaličku na světlo dne. Americká lékařka, Dr. Deborah Birx, která spolu s Dr. 

Anthoni Fauci fungovala na začátku Covidového projektu jako poradce Presidenta Trumpa 

přiznala několik podstatných přestupků, kterých se tito dva dopustili. Předně, presidentovi 

otevřeně lhali. Vymýšleli si důvody a okolnosti, které později vydávali za fakta. 

Podle ní, Covid byl laboratorně vyroben na to, aby lidi infikoval. To, že Birx and Fauci navrhli 

společenské distancování, karantény a dva týdny na zastavení šíření nemoci, to byly všecko 

výmysly. A jakmile dostali své dva týdny karantény, tak okamžitě přemýšleli, jak to období 

prodloužit. Ty dva týdny, to byl pouze zákeřný způsob, jak všechny navyknout na karanténu. 

Také dobře věděli, že injekce, vydávané za očkování proti této nemoci nepomohou a stejně tak 

distancování, to bylo naprosto neověřeno, bez jakýchkoliv vyhlídek na úspěch. Vybrali si napřed 

3 metry, i když věděli, že je to příliš velká vzdálenost. Uvažovali, že to postačí na zničení 

velkých rodinných oslav, svateb a jiných událostí. 

Za něco takového, kdy zničili životy velkého množství lidí a zničili ekonomie skoro všech států 

na světě, by měli být tito lidé postaveni před soud a po právu potrestáni. Stejně tak by měli být 

potrestáni všichni politikové, kteří na své země tyto nesmysly nanutili, aniž by si ověřili, jestli to 

skutečně k něčemu je a aniž by nechali navrhovaná opatření posoudit svými vlastními odborníky 

co do účinnosti. Snad by bylo dobré znovu zavést bičování! 

Dnes za tento podvod těžce platíme 

Jak říká Dr. David Martin, který má nejen lékařské vzdělání, ale i rozsáhlé finanční znalosti a 

financuje mnohý progresivní medický výzkum: to všecko bude mít strašlivé následky. Očkování 

proti Covidu není vůbec žádné očkování. Jsou to genetické instrukce pro lidské tělo, aby samo 

vyrábělo škodlivou a jedovatou hrotovou bílkovinu (spike protein). Takže lidé si pak vyrábějí 

svůj vlastní jed, který je postupně zničí. 

Ta skutečnost je, že tyto injekce jsou biologická zbraň; zde se jedná o biologický terorismus. 

Nejde vůbec o ochranu veřejného zdraví. Toto bylo předem promyšleno a je to záměrný 

teroristický útok proti lidem. Dr. Martin říká, že to nejsou jeho vlastní slova; to je, co říkají ti, 

kteří tato „očkování“ vymysleli a použili proti nám. Vyčetl to z jejich vlastních dokumentů, které 

si obstaral a důkladně prostudoval. 

Kolik lidí na tyto injekce zemře? Ti spiklenci, kteří injekce proti Covidu použili proti nám, 

odhadují celosvětovou úmrtnost na 700 milionů lidí do r. 2028. To je, do kdy se těchto lidí chtějí 

zbavit, protože (americké a možná i jiné) státní penzijní pojištění, zvané Social Security bude do 

té doby naprosto bez peněz a nebude schopno dále vyplácet penze starým lidem.. 

Podle něho, tady jde o organizovaný zločin. Jak to, že byly škodlivé jedy podvodně předkládány 

lidem jako „očkování?“ Farmaceutické firmy se skryly za zákonem, který jim zaručuje imunitu 

proti soudním řízením a pak vědomě naočkovali obrovskou část světové populace jedovatými 

látkami, které postupem času způsobí smrt všech očkovaných. 
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Dr. Martin soudí za tento zločin v Americe koho může. Soudí Presidenta Bidena, soudí léky 

povolující organizaci FDA, soudí Pfizera, Modernu a mnoho jiných. Jestli se mu podaří něco 

podstatného docílit, to zbývá vidět. 

Vlády a politikové teď budou vinit lékaře 

Lékaři jsou dnes ohroženi kvůli tomu, že budou obviňováni za následky jedů, vydávaných za 

očkování proti Covidu, které lidem napíchali. Prý měli vědět co dělají a varovat před tímto 

zásahem. V Rakousku už s tímto nesmyslem začali. Jejich Ministr zdravotnictví Johannes Rauch 

obviňuje lékaře, ne politiky a sebe samého, za tento podstatný přehmat. 

Jak ale mohli lékaři varovat lidi před očkováním, když za něco takového byla ztráta oprávnění 

k provozování medicíny? Jak mohli koho varovat, když za to byli stíháni, vězněni, vyřazováni 

z profesionálních organizací a dokonce i zabíjeni? A jak mohli vůbec vědět co všechno v těchto 

injekcích je, když tyto obsahují neznámé látky, které jsou údajně „výrobcovo tajemství“ a 

přibalené letáky byly často prázdný, nepotištěný kus papíru? 

Lékaři nejsou biochemikové, takže nemohli tyto chemikálie analyzovat a testovat. Nemají 

možnost izolovat jednotlivé látky a pátrat po jejich účincích. To všecko potřebuje čas, obrovské 

množství času a specializované vědomosti. A i kdyby to někteří z nich přesto podnikli a zkoušeli 

nás informovat, pak by jim vláda zařídila peklo na zemi a jejich informace by stejně utajila. 

A co tak německý doktor chemie, Dr. Andreas Noack, který byl zavražděn hned poté, co veřejně 

vyjevil, že tak zvaná „očkování“ obsahují grafen, což je to stejné, jakoby obsahovala žiletky. 

To ještě ke všemu vyšlo najevo, že v Rakousku mají lékaři údajně zakázáno hlásit ublížení, 

způsobené očkováním a je to vynucováno pod hrozbou ztráty lékařského oprávnění. Přesto chtějí 

lékaře pokutovat ve výši 14 000 euro za to, že tyto injekce lidem píchali. 

Takže ve skutečnosti, co tím Ministr Rauch říká je, že lékaři měli ignorovat vládní příkazy a měli 

se sami postarat o to, aby tyto injekce byly „bezpečné a účinné,“ jak bylo tvrzeno. 

To je ovšem na druhou stranu skvělá příležitost pro lékaře. Teď by se měli spojit a žalovat firmy, 

které jim tyto injekce dodaly a vysoudit z nich řádné peníze. 

Přirozená imunita je ta nejlepší 

Dnes ti, kteří nám vnucovali vakcíny přiznávají, že přirozená imunita je ta nejlepší, co může být. 

Je prý mnohem lepší, než jakékoliv očkování. Podle nich, je nutno touto nemocí projít, stejně je 

velice mírná, a tím získáme imunitu napořád. 

Současná studie dokonce zjistila, že přirozená imunita ochrání člověka i proti těžkým případům 

Covidu, jak právě zjistili v Qataru. A přitom není omezena pouze na určité druhy nemoci, ale 

účinkuje proti všem jejím odrůdám. 97,3% všech, kteří nemoc prodělali, anebo s ní pouze přišli 

do styku a ani o tom nevěděli, jsou dnes imunní – pokud se ovšem nenechali „očkovat.“ 

Tato imunita přetrvává velice dlouho, někteří lékaři tvrdí, že zůstává na život. Zatím co očkování 

přestane po čase účinkovat a potřebuje neustálé obnovování. Někteří vědci dokonce tvrdí, že 

očkování způsobuje náchylnost k nemoci, proti které bylo vyvinuto. 

https://www.zerohedge.com/covid-19/natural-immunity-97-percent-effective-against-severe-covid-19-after-14-months-study


A ještě ke všemu jedy, vydávané za očkování zabíjí 

Ta skutečná pandemie je až teď, až poté, co byly do obrovského množství lidí napíchány jedy, 

které způsobují trvalé nemoci. Počet těchto nemocí a úmrtí na ně neustále stoupá, ale tyto 

informace jsou před námi tajeny. Hrotová bílkovina, injekčně vpravena do těla se postupně 

dostane do všech orgánů, kde se akumuluje a tyto orgány doslova zničí. Přitom ještě způsobuje 

rakovinu a krevní sraženiny, které ucpávají cévy a způsobují srdeční a mozkové mrtvice. 

Prionová onemocnění (nemoc šílených krav apod.) dnes zachvátila celý svět a ničí všecky, kteří 

podlehli propagandě a nechali si tyto injekce píchnout. Je jedno které z nich, každá může škodit 

trochu jinak, ale v podstatě způsobují všecky to stejné. Vědci a patologové nacházejí v tělech 

očkovaných vysoké počty prionů, které napodobují virus a to v játrech, v kostech, v ledvinách a 

nadledvinkách, v pohlavním ústrojí, ve slezině – prostě všude. 

Vědci říkají, že to není nic nového, že dávno věděli, že hrotová bílkovina je pro živý organismus 

nebezpečná. Jenže nesměli mluvit, nesměli to říct lidem a ti, kteří tyto informace zveřejňovali, 

byli umlčováni nejrůznějšími způsoby a jejich zprávy stejně nikdy nepronikly na veřejnost. 

Hrotová bílkovina způsobuje nejen neplodnost, ale ohrožuje jak nenarozené děti, tak ty narozené. 

Převážná většina těhotných žen, které si nechaly kteroukoliv z těchto injekcí píchnout, potratily. 

Ovšem i to byl záměr. Nesmíme zapomínat, že Bill Gates, který otevřeně propagoval snížení 

populace na zemi pomocí očkování a potratů, byl jeden z hlavních propagátorů vakcín. Co jiného 

jsme mohli potom očekávat? 

Je jisté, že nikde ve světě dnes neexistuje nárůst populace. Velmi málo dětí se v současné době 

rodí, což je rovněž tajeno. Pouze nezákonní migranti, kteří se podvodem vetřeli do severních 

kulturních zemí, mají porodnost stále stejnou. Oni také ale nejsou očkovaní! Byli od této 

„povinnosti“ osvobozeni po celém světě. 

Také počet úmrtí je v současné době mnohem vyšší, než je nám tvrzeno. Je usuzováno, že 

cokoliv je udávané množství, tak je nutno násobit je deseti, pro aspoň trochu realistické počty 

obětí. To znamená, že v Americe již na tento zásah zemřelo půl milionu lidí. 

Steve Kirsch, ředitel organizace, zabývají se bezpečností očkování analyzoval informace 

amerického VAERS systému, který shromažďuje zprávy o vedlejších účincích léčiv a tento říká, 

že skutečná úmrtnost je ještě jednou tak velká. Podle něho je tím pádem skutečná úmrtnost 

v Americe skoro celý jeden milion lidí. To je samozřejmě neúměrně víc, než kolik bylo těch, 

kteří zemřeli na nemoc samotnou. 

Potvrzují to informace životních pojišťoven 

Pátá největší americká pojišťovna „Lincoln National“ přiznává, že v r. 2021 vyplatila o 163% 

více peněz za životní pojistky lidem, kteří zemřeli ve věku mezi 18-64 lety. Také jiné pojišťovny 

hlásí to stejné, se zvýrazněným množstvím úmrtí ke konci roku 2021. 

Bohužel, z celkového uvedeného obnosu není možno vyčíslit o jaký počet případů se jednalo. 

Zde jde o tak zvané „skupinové pojistky,“ které většinou platí zaměstnavatel hromadně svým 

zaměstnancům. Obnos, na který je každý jednotlivec pojištěn, se většinou rovná jeho ročnímu 
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platu. Takže když to propočítáme podle předpokládaného ročního platu pro ten typ zaměstnanců, 

kterým je zaměstnavatel ochoten platit přídavkem ještě tuto pojistku, tak se jedná o asi 20 650 

úmrtí lidí pracovního věku a to mluvíme pouze o jedné pojišťovně z mnoha a ještě ke všemu, 

poměrně málo Američanů má životní pojistku. 

Jen pro zajímavost, kolik peněz musela tato pojišťovna vyplatit v jednotlivých letech: 

• 2019:    500 888 808 dolarů 

• 2020:    547 940 260 dolarů 

• 2021: 1 445 350 949 dolarů 

Britská úmrtí očkovaných rovněž vysoká 

Ve vší tichosti vydala britská vláda informace o úmrtnosti očkovaných, které činí 94% úmrtí 

všech nemocných s Covidem, počítaje od dubna 2022. Vydali tuto zprávu těsně před tím, než 

Premiér Boris Johnson podal demisi. Snad to byl záměr, aby jeho odstoupení vyvolalo 

dostatečný rozruch a na smutné výsledky očkování se přitom zapomnělo. 

Hned na to vydali Britové zprávu, že už nebudou nadále tyto informace ani sbírat, ani 

zveřejňovat, protože už nemíní testovat na Covid. To se zdá být velmi dobrá výmluva, protože 

tím pádem nemusí informovat o tom, jak moc očkovaných umírá. 

V období od 28. února do 27. března 2022 to bylo 321 úmrtí neočkovaných a 3 736 úmrtí 

očkovaných. Takže očkovaní tvořili 91,4% z celku. Nutno dodat, že neočkovaní zemřeli do 60 

dnů po testu na Covid, který prokázal, že jsou nemocní. Jenže tento test nedokazuje vůbec nic a 

ještě mohl tyto lidi Covidem, nebo něčím horším, infikovat. Protože žádná chřipka nevydrží tak 

dlouho jako Covid a Covid je zase jen chřipka. Každá chřipka je během 6-8 týdnů pryč. A její 

varianty už vůbec nejsou stavu tak dlouho existovat, protože zmutují až do zániku. 

Ledaže by, samozřejmě, šlo o úplně něco jiného, laboratorně vyrobeného a v průběhu času 

neustále zesilovaného přídavnými, uměle vyrobenými infekcemi. 

Co tak testování na Covid? 

Jak říká Dr. Lorraine Day, test na Covid-19 může každého očkovat. Není jisté proč musí být 

testovací tyčinka s vatou strkána do nosu, když by stačilo vzít vzorek slin. Ale namísto toho strčí 

dlouhou tyčinku až úplně dozadu do nosu, málem až do mozku a ještě s ní zatočí. Je zjevné, že 

když s tyčinkou zatočí, tak ukládají do nosu něco, co bylo k tomu na tyčince připraveno. Dnes již 

víme, že to jsou nanočástice, které jsou tak malé, že se oku jeví jako drobné částečky prachu. 

Tyto mohou obsahovat očkování, anebo cokoliv jiného, co si na nás farmaceutický průmysl 

dokázal vymyslet. 

V nose, tam, kde vatová tyčinka údajně sbírá vzorky, ji dělí od mozku pouze tenká plotýnka, tak 

zvaná kribriformová destička. Tato nejen že je porózní, ale ještě je v ní otvor. Tím pádem se 

může cokoliv, co by vatová tyčinka v nose zanechala, snadno dostat až do mozku. 

To není lékařská péče. To je šarlatánství! 
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