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Německý vědec Harald Kautz-Vella říká, že jak Covid-19, tak mRNA injekce, které byly 

vydávány za očkování, jsou součástí transhumanistické agendy, za účelem genetické přeměny 

lidstva a stanovení vlastnictví lidské populace. Jak Morgelony, tak nanočástice, v tak zvaném 

očkování obsažené, se soustředí na „světlé tělo“ člověka (aura), které je vytvářeno biofotony a 

také na tu část vědomí, tvořenou centrálním nervovým systémem. To vyústí v umělé, dvojsměrné 

propojení, které existující lidské vědomí přečte a přepíše.  

Covid-19, spolu s tak zvaným očkováním způsobí v lidském těle stav chronického onemocnění. 

Naruší schopnost mechanismu automatické opravy DNA a umožní přepisování genů s pomocí 

mRNA technologie. To všecko může vyvolat nejen vznik rakoviny, ale také to způsobí uvolnění 

„lidské duše,“ což je součást našeho vědomí, které je jinak schopno lidský genom opravit, na 

základě informací z „vrstev životní síly,“ které v sobě obsahují program lidského života. 

Při uvolňování (odstraňování) duše je rovněž odstraněno emocionální tělo (část aury) a krystaly 

jeho ukotvení jsou nahrazeny binárním zpracováním krystalické mřížky, což jsou pouze mentální 

vrstvy. Toto otevírá možnosti pro posedlost „přidruženým hmyzem,“ neboli archony. Archon byl 

hlavní úředník ve starořeckých Aténách. V tomto významu je to ale nadpřirozená bytost, podle 

Manicheanů vládce „temného království,“ neboli Satan. 

Medikálně-biologické vysvětlení 

Pro porozumění tomuto složitému útoku bude nutno opravit některé znalosti, týkající se podstaty 

našeho těla. Věda má ve zvyku vše vysvětlovat jedním možným způsobem, který se mění velice 

často, spolu s módou. Tímto postupem způsobila lékařská věda obrovské množství škody na 

lidském zdraví, mnohem víc, než co byl její přínos. 

Předtím, než byly objeveny viry a bakterie, byly důvody pro nemoci zcela jiné. Z nedostatku 

zařízení, které by tyto příčiny bylo schopno vyhodnotit, spoléhali lékaři více méně na jejich 

instinkt, včetně jakési předtuchy, která by dnes byla nepřijatelná. Původní chápání nemocí, podle 

tak zvané miasmatické teorie, bylo založeno na existenci zjevné, materiální podstaty člověka, 

která musí harmonovat s neviditelnou, spirituální podstatou. Při léčbě byla adresována spirituální 

část bytosti, přičemž změna k lepšímu ve fyzické části měla následovat. 

Další důvody pro nemoci byly postupně infekční, později genetické podstaty, nemoci 

z podvýživy, alergie, autoimunní nemoci a jiné. V poslední době je to epigenetika, což je názor, 

že pouhá 2% veškerých nemocí jsou dědičné a tyto jsou tak vzácné, že se prakticky nevyskytují. 

Podle epigenetiky mohou být různé geny spuštěny (čteny), nebo ignorovány. Také je uznáváno 

ovlivnění zdravotního stavu skrze vědomí člověka. 

Bifotonový výzkum a optogenetika, které jsou nejnovější léčebné postupy, se zakládají na 

názoru, že velká část genetických sekvencí produkuje fotony, které se přidávají ke světelné 

komunikaci DNA, založené na stojaté vlně. To vede k námětům, jako jsou technologie 

kvantového provázání a fázového spojení, které mohou zasahovat a vzájemně se ovlivňovat 
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s lidským vědomím, založeném na světle. Hodně z těchto námětů je možno najít v současných 

transhumanistických technologiích. 

Takže ty nejnovější způsoby léčby, založené na optogenetice, které uznávají neviditelnou část 

člověka se vrací zpátky k původní, miasmatické teorii, která je dnešní lékařskou vědou, závisející 

na testech a krevních zkouškách tolik zavrhovaná. (Mnoho zasvěcenců již tvrdí, že každá nemoc 

začíná ve spirituální části lidské bytosti a teprve později se manifestuje v jeho fyzickém těle.) 

Kdoví, jestli COVID vůbec existuje 

Příznaky tak zvaného Covidu jsou současně příznaky mnoha jiných nemocí. Tak na příklad, 

ztráta čichu a chuti je známý příznak zpomalené funkce štítné žlázy. Jistá studie zjistila, že více 

než polovina pacientů, kteří byli v nemocnici s tak zvaným Covidem, měli abnormální funkci 

štítné žlázy. Také poruchy sluchu, neustálé zvonění a šumění v uších, jsou známkou špatné 

funkce štítné žlázy. Tyto potíže byly zjištěny u převážné většiny všech, diagnozovaných 

s Covidem. I mnohé post-Covidové potíže nasvědčují na poruchy funkce štítné žlázy. 

Mnoho dalších vědeckých studií zjistily to stejně a jsou zlinkovány na stránce, uvedené na 

začátku článku. Jiná stránka, která hodnotí účinky léků proti tak zvanému Covidu, je zde. 

Štítná žláza je klíčová 

Spolu s nedostatkem jódu u snížené funkce štítné žlázy byl zjištěn nedostatek selénu, zinku, mědi 

a vitamínu A. Na příklad selén pomáhá při zpracování jódu a nedostatek selénu vede k vyšší 

úmrtnosti. (Zinek a měď je nutno brát odděleně, protože jedno ničí účinnost druhého.) 

Snížená činnost štítné žlázy má ještě jiné příznaky, které jsou dnes vydávány za příznaky 

Covidu. Jsou to na příklad únava, poruchy srdečního rytmu, ztráta váhy, nebo tloustnutí, třesot, 

špatná tolerance pro teplo, nepravidelná menstruace. Všecky tyto vlivy jsou způsobeny špatným 

zpracováním železa v těle. Buď je železa příliš, nebo málo, anebo není správně rozmístěno. 

Chyba je také v tom, že dnešní lékaři velice rádi předepisují železo svým pobledlým pacientům a 

ignorují skutečnost, že železo z těla nevychází, že ho všichni máme víc než dost a na stáří je ho 

ještě víc a že tím prakticky ničí zdraví člověka. 

Biochemik Ray Peat říká, že když je za účelem zvýšení produkce červených krvinek dodán 

namísto železa arsenik, jeho vliv je totožný. Tělo se prostě brání útoku nebezpečnou látkou a pod 

vlivem pudu sebezáchovy začne vyrábět červené krvinky, což je současnou lékařskou vědou 

špatně pochopeno. Dnešní lékaři totiž zjišťují hladinu železa v krví, zatím co je nutné ji zjišťovat 

ve tkáních, kde je železo mnohem víc nebezpečné a smrtelné. 

Špatně fungující štítná žláza dokáže způsobit veškeré příznaky, připisované Covidu, jako jsou 

poruchy srdce a dokonce i srdeční mrtvice. Jenže zjistit, jestli štítná žláza funguje optimálně, 

anebo ne, není zcela snadné. Lékaři často spoléhají na krevní testy, kdy posuzují funkci štítné 

žlázy podle hormonů TSH, T3 a T4, což je nedostačující. Ke správné diagnoze je nutno provést 

daleko širší škálu testů: TSH, celé T3 a T4, volné T3 a T4, zpětný příjem T3 a protilátky TGB a 

TPO. Test Tg má být přidán, i když je považován za test na rakovinu, protože ukazuje status 

jódu.  Někdy může být víc pomocné vyšetření ultrazvukem. 
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Příštítná tělíska 

Příštítná tělíska jsou důležitá pro funkci štítné žlázy. Ohrožení jejich činnosti bývá způsobeno 

zvápenatěním některých míst v mozku a v nervovém systému, které se projevuje složitými 

neurologickými problémy. I když dnešní lékařská věda je toho názoru, že příštítná tělíska nemají 

s funkcí štítné žlázy nic společného, pravý opak je pravda. To proto, že všecko v našem těle je 

propojeno a každá jeho část má široký vliv na všecko ostatní. 

Studie pacientů, kteří měli poruchu příštítných tělísek dokázala, že 71% z nich měli také poruchu 

štítné žlázy. Aby ne, když obě žlázy jsou součástí endokrinního systému. Příštítná tělíska také 

zpracovávají vitamin D, což ukazuje, proč ti nemocní, kteří měli vitamínu D dostatečné 

množství, měli menší úmrtnost a rychleji se uzdravili.  

V podstatě je za tím vším železo 

Postupně je zjišťováno, že narušení homeostáze železa ovlivňuje výskyt příznaků, připisovaných 

Covidu. Volně roztroušené železo v těle také způsobuje vyšší úmrtnost. Nedávno byl publikován 

dokument, který dokazuje, že existuje velice zajímavá podobnost mezi genetickou sekvencí 

hepcidinu, což je enzym, který transportuje železo a SARS-CoV-2. To je důležitý objev, protože 

genetické nedostatky, které ovlivní hepcidin-feroportin, jsou hlavní příčinou nemocí, 

připisovaných přílišnému obsahu železa v těle. Stejně tak bylo zjištěno, že přijímače (receptory) 

na transferin, což je železo přepravující systém, jsou také přijímače na SARS-CoV-2. 

Příliš mnoho železa v těle může ovlivnit mikrobiom člověka a to hlavně metabolismus 

tryptofanu, což způsobí nedostatek niacinu (vitamin B3). To je stejný mechanismus jako ten, 

který vytváří Alzheimerovu nemoc. Celková zánětlivost a oxidativní stres pak způsobí 

průdyšnost mozkové krevní bariéry a zánět nervů, který je přítomen u Alzheimera. 

Jistá skupina lékařů úspěšně léčí „dlouhý Covid“ běžně dostupnými prostředky, což jsou: 

100 mg Niacinu (ve formě kyseliny nikotinické, NE nikotinamid, nebo jiné formy); 1500 mg 

vitaminu C; 3000 IU vitaminu D.; 15 mg zinku; 50 mcg selénu; 500 mg quercetinu. Niacin může 

zpočátku způsobovat zčervenání v obličeji a svědění po celém těle, což se postupem času upraví. 

(Vitamin C je někdy lepší rozdělit na více dávek, protože ve větším množství způsobuje průjem.) 

Je též zajímavé, že příznaky Covidu jsou stejné jako příznaky otravy kadmiem, včetně anosmie, 

problémů v plicích a občasné „cytokinové bouře.“ Kadmium můžeme dostávat skrze různé 

zdroje, nejčastěji jsou obviňována umělá hnojiva. Toto vysvětlení ale není potvrzeno. 

A taky vápník 

Zkoumání tkání těch, kteří zemřeli na Covid rovněž ukázalo na zvápenatění plic. To, že začne 

být vápník ukládán ve tkáních a ve svalech ve formě krystalů, způsobuje jeho nedostatek jinde, 

kde je potřebný. A nízká hladina vápníku zhoršuje průběh nemoci. Ukládání vápníkových 

krystalů ve tkáních je způsobeno přítomností železa. Ve tkáních přítomné železo je známo tím, 

že způsobuje společnou mineralizaci s vápníkem, kdy může dojít i k vápenatění srdce, což je 

důvod pro myokarditidu. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10219886/
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Bioenergetické pole a teorie superinfekce patogeny 

V současné době byl objeven mechanismus Piezo1 a Piezo2 iontových přijímačů, které se zdají 

být důležité při sladění systemické homeostáze celé složité mašinerie, která se nazývá lidské tělo. 

Takto vznikla teorie, že Piezo 1 a 2 iontové přijímače fungují jako antény, které upravují 

energetické pole člověka v souladu s nižším kontrolním systémem vědomí. Narušení tohoto 

systému vede k patogenické superinfekci a ke chronickým nemocem. 

Piezo1 a Piezo2 jsou podstatné části mechanicky spouštěných kationtových kanálů. Mnoho 

buněk dokáže reagovat na mechanické podněty skrze zvýšenou vodivost iontových kanálů 

v plasmové membráně, ale to, co doopravdy tyto vlivy zprostředkovává, které jsou důležité pro 

nejrůznější procesy, počínaje sluchem a hmatem, až po kontrolu krevního tlaku, nebylo zatím 

známo. Až teprve nedávno bylo zjištěno, že dva geny, Piezo1 a Piezo2 dokážou zakódovat 

bílkoviny, což je stěžejní pro mechanicky spouštěnou kationtovou vodivost v buňkách a 

v neuronech dorsálních kořenových ganglií. 

To celé je velmi blízké starověkému „Gu“ sydromu, což je výraz ze staré čínské mediciny pro 

celkové onemocnění. Je to vyjádření stagnace, něco jako nádoba k vaření, která nebyla dlouhou 

dobu používána a postupem času v ní začali prosperovat červi. Tento výraz je v dnešní čínské 

medicíně představován jako Ki (nebo taky Chi, či Qi). 

Gu syndrom představuje narušení energetického pole člověka, což způsobuje chronické nemoci. 

Je možné, že vleklé nemoci jako fibromyalgie, dlouhý Covid a jiné vznikly tak, že bylo narušeno 

Piezo-iontové energetické pole, což způsobilo přerušení souladu a převládnutí patogenů.  

Jeden z předních současných znalců Gu syndromu je Heiner Fruehauf, který o svém výzkumu 

napsal pojednání „Vyhánění démonů a hadů: Gu syndrom, zapomenutý klinický přístup ke 

chronickému parasitismu.“ Příznaky Gu syndromu jsou podle něho následující: 

Žaludeční potíže: chronické průjmy, nebo zácpy, explosivní stolice, nafouknuté břicho, břišní 

křeče, nebo bolesti, nevolnost, krvácení ve střevech, nechuť k jídlu, nebo všežravost. 

Neurosvalové potíže: svalové bolesti, těžkost svalů, nebo naopak jejich slabost, cestující tělesné 

bolesti, přecitlivělost na světlo, noční pocení, odpor k silnému osvětlení. 

Mentální potíže: nekontrolovaný vztek a jiné silné pocity, vnitřní neklid, nespavost, pocit 

zmatku, chaotické myšlenky, vizuální, nebo sluchové halucinace, epileptické stavy, deprese, 

myšlenky na sebevraždu, pocit posedlosti. 

Všeobecné potíže: vzrůstající mentální a fyzické vyčerpání, tmavé kruhy kolem očí, záhadné 

příznaky, které nelze diagnozovat, skákavý puls, historie parazity způsobených nemocí (malarie, 

toxoplasma aj.), povlak na jazyku, rudá špička jazyka. 

Další výzkum a možná léčba 

Snad nejdůležitější výzkum udělala malá biotechnická firma v Itálii, která zjistila, že pacienti 

s příznaky Covidu, kteří přesto testovali negativně, měli ve stolici RNA viry. V jejich krvi byly 

objeveny složité peptidy, které jsou podobné peptidům hadích jedů a také jedu speciálního 
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jedovatého mořského hlemýždě, jehož ulita má kónický tvar. Tyto peptidy byly podobné u všech 

pacientů s Covidem, přesto že sekvence jejich aminokyselin byly různé. To dokazuje, že se 

nejedná o viry, ale o bakterie. 

Italským biochemikům se podařilo vypěstovat SARS-CoV-2 genetický materiál na lidském 

mikrobiomu a skutečně docílili jeho růst a zjistili genetický materiál SARS-CoV-2. Zkoušeli na 

této látce různá antibiotika a to nejúčinnější byl azithromycin.  

PIEZO 1 a 2 a struktura vědomí 

Spojení mezi hadím jedem, Covidem a vědomím, spolu se záhadným, „magickým“ Gu 

syndromem se projevuje v iontových kanálcích Covidu-19. Záhadný soubor příznaků, které jsou 

považovány za „dlouhý Covid“ je rovněž přítomen u těch, kterým bylo ublíženo očkováním. 

Tyto příznaky jsou: pálení pokožky, mravenčení a vnitřní vibrace, tupost v mozku, přeskakování 

srdce, nervové cukání, návaly adrenalinu, bolesti hlavy, citlivost na světlost, slabost nohou, 

vtíravé myšlenky, strach z neznámé katastrofy a pocity jakoby se něco pohybovalo kolem těla. 

Zdá se, že tyto příznaky jsou způsobeny strukturováním energetického pole, s příměsí vědomí. 

Lidé, sedící v blízkosti takto postižených mohou cítit jejich elektrické vibrace a vidět na kůži 

pulsování, způsobené propojením svalových iontových cest. 

Piezo-iontové kanály se objevují ve všech tkáních, které jsou potřebné pro pohyb. Může to být 

pohyb spojujících tkání a chrupavek, anebo i mikro pohyb proudění krve v cévách, či záklopky, 

které ovlivňují lymfatické proudění. Také se v hojné míře objevují v žaludečně-střevním traktu, 

obzvlášť pak ve střevních buňkách, které jsou zaměřené na sledování pohybu a které produkují 

serotonin. Piezo přijímače mají klíčovou úlohu při tvorbě serotoninu a jejich špatná funkce může 

způsobit mnoho chronických nemocí, včetně ohrožení imunity. Tyto přijímače jsou rovněž 

zúčastněny v činnosti krevních destiček, kdy mohou způsobovat trombózu, což opět spojuje 

energetickou stránku se srážlivostí krve při Covidu. 

Je mnoho druhů příznaků, ve spojení s chronickými nemocemi. Všecky tyto nemoci jsou často 

způsobeny patogenem, nebo vlivem jedu a jsou vždy ve spojení s Piezo přijímačem. Tyto 

přijímače jsou zainteresovány v nárůstu chrupavek, v růstu kostí a v metabolismu, což ukazuje 

na to, proč bolesti kloubů, nebo také přehnaná pohyblivost jsou způsobeny chronickým stavem 

nemoci, který způsobil patogen. 

Potíže, způsobené náhlým povstáním ze sedací polohy jsou snadno vysvětlitelné ztrátou 

schopnosti Piezo přijímačů přizpůsobit se změnám v toku krve a v krevním tlaku. Takže Piezo 

struktura se tím jeví jako upravující biologická funkce, která řídí proudění lymfy, změny 

v žaludečně-střevním ústrojí a složení mikrobiomu, spolu s produkcí serotoninu. Také upravuje 

krevní proudění, množství krevních buněk a je bohatě zastoupena v mozku a v nervovém 

systému žaludečně-střevního ústrojí. Je přítomna jako elektrická inteligence našeho těla, která je 

v případě patogenické nemoci převzata elektrickou inteligencí patogenů. 

Stejně, jako patogeny, dokážou Piezo pole ovlivnit hadí jedy a jiné, biologické jedovaté látky, 

nebo citové či fyzické trauma, dramatické změny životního prostředí, jako na příklad extrémní 

chlad. (Možná kvůli tomu je dnes požadováno snížení termostatu na nezdravou úroveň.) 



To je důvod, proč staří léčitelé považovali původ mnohých nemocí za posedlost démony, protože 

viděli přímý vliv patogenu na strukturu Piezo pole, což má silnou odezvu v nervovém systému a 

má to i jakýsi vliv na vyšší vědomí člověka. 

Očista s pomocí jedů 

Jihoamerický rituál, zvaný Kambo používá jed z jisté žáby, za účelem pročištění systému, 

odstranění fyzických i psychických nemocí a energetické podpory lidského organismu. Jed 

z žáby způsobí krátkou, ale velmi intenzivní nemoc se silným vrhnutím a jiným vyměšováním. 

Je uvažováno, že tato čistka funguje na vyšší úrovni, kde působí na Piezo energetickou síť a tím 

upraví lymfatický systém a odstraní mnohé nemoci. 

Stejný vliv může mít jed, spojený s nemocí SARS-CoV-2, což je hrotová bílkovina (spike 

protein). Zde je nutno si připomenout, že jak hadí jedy, tak i jedy z mořského kónického 

hlemýždě byly zjištěny u pacientů s Covidem a také v očkování. Konický hlemýžď loví ryby tím 

způsobem, že vypustí jedy do svého okolí, což omráčí a zhypnotizuje rybu, která do tohoto 

oblaku vpluje. Ryba potom vpluje do kónického tvaru ulity, kde dostane další dávku jedu. 

Podobná situace byla pozorována u lidí, kde se jeden člen rodiny nechal očkovat, tento pak 

rozprašoval hrotovou bílkovinu všude doma a najednou se celý zbytek rodiny, který byl předtím 

proti očkování, rozhodl nechat se též očkovat a nechat si všecky ty jedy napíchat. Je mnoho 

zpráv o tom, že lidé přišli do lékařského centra v jakémsi stavu omámení, ale často změnili názor 

a vrátili se domů, jen aby tam brzy přišli znovu a to stejné se opakovalo. 

Je několik vlivů těchto hadích jedů, které se v pacientech s Covidem a v očkovaných nacházejí. 

Jeden z nich vyvolává pocity zášti k neočkovaným. Jakoby tito lidé cítili, že neočkovaní jsou 

odlišní a považují je za ohrožení. Jiné jedy dokážou zasáhnout určité orgány a paralyzovat je, 

aby oběť nemohla uniknout. Na vyšší úrovni tyto jedy zničí sebevědomí a vědomí a způsobí 

neschopnost bránit se. Je to provázeno pocitem neodvratitelné zkázy a zdravotní katastrofy a lidé 

se cítí naprosto paralyzovaní před nějakým blížícím se nepřítelem. 

Co zkouší současné „očkování“ proti Covidu docílit 

Zdá se, že těch cílů je několik. Je zde snaha odloučit emocionální (neviditelné) tělo člověka od 

těla fyzického a odstranit vědomí, nebo lépe řečeno sebevědomí, což otevírá lidský organismus 

démonickým bytostem, které je mohou posednout. To je docíleno vyšinutím poměru mezi 

hemoglobinem a železem z rovnováhy. Při špatné funkci štítné žlázy dojde ke kolapsu vápníku, 

což způsobí zničení červených krvinek a zvýšení množství skladovaného feritinu. To vede 

k chátrání fosforečnanu vápenatého, který je nahrazen fosforečnanem železa. 

Je zde další snaha o zastavení činnosti epigenetických spínačů BRCA1 – 53BP1, které sledují 

stav zdraví a nemoci, aby uvolnily lidskou duši a zničily veškerou vnitřní diskuzi (vědomí o tom, 

co se stalo), která by něco takového zpochybňovala. Lidská duše je pak nahrazena vědomím, 

spojeným s Covid mRNA. To je docíleno metylátováním/demetylátováním těchto genů. 

Zastavení činnosti genů zároveň zničí možnost automatické genetické opravy, takže pak je 

možno spustit postupnou změnu genetického programování člověka vlivem mRNA očkování, 



aniž by se tomu příroda bránila a zkoušela mezi jednotlivými vpichy uvést genetiku člověka do 

původního pořádku. 

Další záměr je otrávit lidstvo hadími jedy, aby bylo snadné je manipulovat a aby se vším 

souhlasili. To v nich rovněž vyvolává touhu dostat další a další vpichy (nechat se uštknout 

hadem). Potvrzuje to skutečnost, že takové množství genetických sekvencí, které vytvářejí hadí 

jedy, není možno docílit náhodně. Je zde zjevný záměr, učinit lidstvo zhypnotizované s pomocí 

těchto jedů a tím pádem snadno ovladatelné. 

Je možné nějaké řešení? 

Předně je důležité získat porozumění pro to, co se děje. Je možné, že k zabránění infekci, anebo 

k rozšiřování nemoci na druhé je možno použít léčivé oleje. Zdraví někdy může být upraveno 

pomocí stále opakovaných kladných prohlášení, které upraví genetiku. Někdy jsou pomocné jiné 

metody, jako radionika, která změní zakódované informace a tím i epigenetiku. Jedy mohou být 

neutralizovány pomocí protijedů. Poměr hemoglobinu a feritinu je možno změnit výživou, což 

může ovlivnit i zmagnetování těla. Genetické manipulace mohou být odstraněny posílením DNA 

a jeho navrácením k přirozenému stavu, který obsahuje návod na život. 

Další léčbu nabízí tak zvaná „Butterfly Method,“ (Motýlí metoda). 

POZNÁMKA: Vše, co je zde popisováno, jsou výsledky práce Haralda Kautz-Vella. Moje 

případné poznámky jsou v závorkách. Na zdrojové stránce (uvedené na začátku článku) je 

zlinkováno mnohem více přídavných informací, testů, studií apod. 

 

https://www.butterfly-method.com/

