
Co se skrývá za Koronavirem a lži na zakrytí pravdy
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David Icke v jeho novém videu mluví o dokumentu, který vydala americká státní organizace CDC 
(Centrum pro kontrolu zdraví) a který se jmenuje „Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease“ (Těžký, akutní dýchací syndrom 
Koronavirus 2 u pacienta s koronavirovou nemocí), vydaný v červnu 2020.

Je to šokující dokument, což právě zveřejnil Dr. Thomas Cowan. Popisuje, jak se jistý člověk vrátil 
z Číny nemocný. Byly vzaty vzorky z jeho sliznic a asi 20 virologů pracovalo na jejich analyze. 
Namísto aby virus izolovali a sekvencovali jeho genom od konce do konce, vybrali si pouhých 37 
párů z nepřečištěného PCR testu. Takže použili ubohých 37 párů z celkového množství 30,000, 
které tvoří genom tohoto viru. Těchto 37 párů potom vložili do počítačového programu a ten 
doplnil zbytek. Jinými slovy, sekvencování bylo provedeno na základě náhodného rozhodnutí 
počítače. Jestli toto je vědecký přístup, tak jízdní kolo je satelit.

Nechat počítač vygenerovat vše, co má být mezitím, je vědecký podvod. Je to jako kdyby skupina 
vědců našla kus kopyta, nějaké žíně z ocasu a kousek rohoviny, dali by to do počítačového 
programu a ten by z toho vytvořil jednorožce. Přitom každý jiný počítačový program by mohl 
vytvořit jiného jednorožce, anebo taky nosorožce, či nějakou jinou obludu.

Na to se všech 20 virologů rozhodlo formou hlasování že to, co počítač vyhodnotil, je ten správný 
výsledek. Představte si, oni se „rozhodli“ formou hlasování! A na bázi tohoto pochybného 
výzkumu byl uznán Covid-19, vyhlášena celosvětová karanténa, zničeno národní 
hospodářství všech poslušných států a jejich lidé uvrženi do bídy.

Ovšem toto nevědecké šílenství pokračovalo dále. Když virologové zkouší potvrdit infekčnost 
daného vzorku, pak mají možnost použít tři základní procedury. (1) Vyzkoušet jeho škodlivost na 
lidech, což není etické a s Covidem-19, ani s jiným koronavirem to nebylo nikdy provedeno. (2) 
Vyzkoušet to na zvířatech, což bylo vyzkoušeno v případě koronaviru jen jednou. Pokusná zvířata
nedostala přečištěný virus, ale jakýsi roztok, který prý virus obsahoval. Po naočkování tohoto 
roztoku polním myším, ani jedna neonemocněla. Když použili myši, které byly geneticky 
pozměněné, určité nepatrné procento zaznamenalo zanedbatelnou ztrátu srsti, ale žádná myš 
doopravdy neonemocněla.

(3) Třetí možnost jak dokázat infekčnost dané látky je naočkovat ji do tkáně, k čemuž se používá 
lidská nebo zvířecí tkáň. Taková tkáň není virem nikdy zničena, aniž by nebyla předem zbavena 
živin, tak říkajíc „vyhladověna“ a nasycena jedovatými látkami. A to je přesně co těchto 20 
virologů udělalo, zjevně chtěli za každou cenu dokázat, že ten virus je škodlivý. Napřed několik 
druhů této tkáně drželi bez živin a vyhladověli ji. Pak k ní přidali jedovaté látky a nakonec řádně 
veliký vzrorek viru. Kdyby došlo ke zdegenerování tkáně, pak by tvrdili, že to způsobil virus a že 
je škodlivý. Jenomže – nic se nestalo. A  to zkoušeli jak chtěli, nic se nestalo. ť Covid-19 není 
škodlivý pro lidský organismus; není pro lidi nakažlivý. Pouze ve tkání z opičích ledvin měl 
virus jakýsi vliv, ale k tomu účelu museli přidat dva silné jedy: gentamicin a amphotericin.

Chápete to? Covid-19 není infekční pro člověka a přesto nám lhali natolik, že zavedli karanténu
a všecky ostatní nesmysly. A to všecko zavedli na základě počítačem vygenerovaného, 
nesmyslného a nepravdivého monstra: korony!

Virus nezpůsobuje onemocnění
Dr. Cowan je další vědec, který zastává názor, že virus není schopen způsobit nemoc. Spíše 
„nemoc“ je způsob, jakým se náš imunitní systém zbavuje starých, nevyhovujících a nefunkčních 

https://www.youtube.com/watch?v=kFu3iv9jenE
https://innersunshine.medium.com/dr-thomas-cowan-has-a-new-more-holistic-model-of-disease-7dcef8101db


buněk. Náš systém nesnáší podřadnost a nedokonalé buňky okamžitě nahrazuje novými, při čemž
využívá nemoc jako způsob, jak se zbavit vzniklého odpadu. Takže „být nemocný“ je doopravdy 
léčivá snaha našeho systému. Velké dávky vitaminu C pomáhají proti chřipkám, nachlazením a 
mnoha jiným nemocem, včetně rakoviny. Ale jeho kladný vliv nespočívá v tom, že by ničil viry a 
bakterie; spíše posílí imunitní systém a tento se s případným onemocněním vyrovná po svém.

Způsob ochrany proti nemocem s použitím očkování je velice špatný. To není ten způsob, jak 
získat skutečnou imunitu. Je pravděpodobné, že očkování vytvoří v těle příliš mnoho protilátek a 
tyto pak způsobují nejrůznější alergie a také auto-imunitní problémy.

Když ne virus, tak co pak tu koronu způsobuje?
A jsme zpátky u názoru, že funkce virů, kdy chodí od buňky k buňce, informují je o vzniklém 
nebezpečí a nabádají je k produkci nových, zdravých buněk je zaviněna elektromagnetickými 
frekvencemi (dále EMF). Jestliže tato technologie dokáže vyprodukovat ty stejné zdravotní potíže,
jaké jsou dnes mylně přičítány ubohým virům, pak je to přece jasný důkaz!

Toto bylo již popsáno v mém minulém článku, „Podstata Koronaviru a v čem je zdravotní riziko.“

Během karantény byly všude instalovány 5G antény a dnes je jich tolik, že lidstvo začíná 
poci ovat jejich vliv. A aby se na to nepřišlo a tyto antény se nestaly obětí bu  protestů, nebo ť ď
vandalismu, či jiného druhu odporu, jejich škodlivý vliv je maskován jako chřipka, Covid-19.

Podle vyjádření organizace „Globální systém pro mobilní komunikaci,“ jejíž členství se sestává z 
více než 750 telekomunikačních firem z celého světa, tato technologie nepředstavuje žádné 
nebezpečí pro lidské zdraví. To je samozřejmě nehorázná lež. I sama zrádná WHO přiznala v 
tiskové zprávě (č. 208 ze 31. květně 2011) že elektromagnetické vlny skupiny 2B jsou 
„pravděpodobně rakovinotvorné u lidí.“ Toto prohlášení bylo učiněno na bázi výzkumu, který 
provádělo 31 vědeckých pracovníků ze 14 zemí světa a který bral v úvahu jen mobilní telefony a 
bezdrátové spojení, neboli WiFi.

Ve Španělsku byla vypracována studie, která dokazuje spojení mezi výskytem koronaviru a
přítomností 5G sítě. Bylo porovnáváno množství výskytu tak zvané korony v zemích bez 5G 
technologie s těmi, kde je 5G technologie zavedena. Stejným způsobem byla porovnávána některá
města a i někdy i městské části. Tak na příklad, republika San Marino byla první evropský stát s 
5G technologií. Itálie má hodně 5G na severu, ale méně v jiných částech. Chorvatsko nemá 5G 
žádnou. Výsledky:

San Marino 10.56 případů na 1000 obyvatel
Italie   2.59 -“-
Chorvatsko   0.39 -“-

http://radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/
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Jak je vidět na obrázku, v Barceloně je výskyt koronaviru rovněž v naprostém souladu s křivkou 
5G instalací. Více příkladů a grafického znázornění najdete přímo na stránce.

Annie Sasco, která pracovala pro WHO jako lékař pro veřejné zdraví je náruživým oponentem 5G. 
Již v r. 2012 veřejně varovala v tisku, že EMF způsobují nádory v mozku a obzvláště děti jsou na 
tyto vlny velice citlivé. EMF frekvence rovněž ničí hmyz, stromy a přírodu. Říká také, že to, že 
telekomunikační firmy prohlašují, že EMF nejsou škodlivé, je podmiňováno jejich finančními 
zájmy. Škodlivý vliv pulsující EMF na lidské buňky byl potvrzen již mnoha studiemi. U lidí, kteří 
žijí v blízkosti mobilních antén byla zaznamenána kromě různých nemocí také změna DNA. Tento
vliv byl zohledněn v patentu Swisscom, č. WO2004/075583.

Odpor proti 5G
Více než 240 vědců, kteří zkoumali elektromagnetickou technologii vydalo výzvu:

„Mnoho současných vědeckých studií dokázalo, že EMF mají vliv na lidský 
organismus již při daleko nižších hladinách, než jaké většina mezinárodních a 
národních směrnic udává. Tyto vlivy zahrnují zvýšené riziko rakoviny, buněčný 
stres, škodlivé volné radikály, genetické poškození, strukturální a funkční změny 
v rozmnožovacím ústrojí, problémy s pamětí a s učením, neurologické poruchy a 
celkový škodlivý vliv na lidstvo. Toto poškození ale nekončí u lidí a je stále větší 
množství důkazů o škodlivých vlivech i na rostliny a zvířata.“

Arthur Robert Firstenberg, aktivista proti mikrovlnné radiaci poslal dopis na WHO, OSN a EU 
organizace, v němž prohlásil:

„ … zavedení 5G je zkouška na lidské populaci a na přírodě, kterou je podle 
mezinárodního práva možno nazvat kriminálním činem.“

Dr. Ben-Ishai z Hebrejské university v Jerusalémě dokonce zjistil, že pro 5G energii funguje 
lidské tělo jako jakýsi druh antény. Přímo tuto radiaci na sebe přitahuje a ta pak spolupůsobí
na pokožku a na oči a postupně i na další orgány. Takže my jsme doslova magnet pro tuto radiaci. 
Dr. Martin Pall, PhD., významný profesor Biochemie na universitě v americkém státě Washington 
říká, že „... dát tuto 5G technologii ven bez jakéhokoliv předešlého testování je ten 
nejblbější nápad, jaký kdo měl v celé historii světa.“

Návody a podmínky pro instalaci bezdrátové technologie jsou více než 20 let staré a přesto, že je 
čím dál více zařízení, které tuto energii používá, nebyly nikdy na to upraveny, ani obnoveny. 
Žádná telekomunikační firma toto zařízení nevyzkoušela a tím pádem nikdo neví, jaký vliv to 
bude mít na lidi, na zvířata, na přírodu a na naši zemi.

Jak již víme z dřívějška, Frank Clegg, bývalý president Mikrosoftu v Kanadě varuje před 
nebezpečím 5G a bezdrátové technologie. Video s českými titulky je ZDE.

Chcete vědět kde jsou instalace 5G v České republice? Klikněte ZDE a pak sledujte, kde je nejvyšší 
výskyt nemocných.

Nejen lidé, ale i letadla a auta
Během posledních pár let došlo k několika nevysvětlitelným zřícením vojenských letadel a 
helikoptér. DARPA (americká vojenská agentura při Pentagonu) začala tyto případy důkladně 
vyšetřovat a zjistili, že je možné, že EMF, které zařízení letadel novější výroby vysílá, mají silný 
vliv na stav mozku pilotů a ostatního personálu.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/25/emf-level-in-aircraft-cockpit.aspx?cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200925Z1&mid=DM660591&rid=972783669
https://60ghz.ctu.cz/cs/stanice
https://www.youtube.com/watch?v=v2HHViOT6D4&feature=youtu.be
http://endoftheamericandream.com/archives/5g-danger-hundreds-of-respected-scientists-sound-the-alarm-about-health-effects-as-5g-networks-go-up-nationwide
https://www.emfscientist.org/


Hladina EMF v dnešních vojenských letadlech a helikoptérách je velmi vysoká a je možné, že 
dokáže způsobit desorientaci a popletení pilotů, kteří pak ztratí kontrolu a letadlo se zřítí. Jen v r. 
2017 tímto způsobem zahynulo 37 vojáků. V r. 2018 bylo takových katastrof pět a bylo hlášeno, že 
pilot jednoho z těchto letadel přestal chápat situaci a začal velice podivným způsobem 
manévrovat těsně předtím, než se i s letadlem zřítil.

Podobné nebezpečí nás očekává v tolik protlačovaných elektrických autech. Tato totiž 
používají střídavý proud a ten je pro lidský systém škodlivý. Když budeme mít elektrický motor 
hned za sebou, bude hodně nemocí, které tato konfigurace způsobí.

Již zmiňovaný biochemik Dr. Martin Pall, PhD. uveřejnil zprávu, která ukazuje jakým způsobem 
mohou EMF škodit a sice skrze vytváření peroxynitritů, což jsou velmi silné okysličovací stresory 
a dále vytvářením druhotných volných radikálů. Mozek člověka, jeho nervová soustava a DNA 
jsou obzvláště citlivé na takové vlivy.

Mikrovlny, i ty, které jsou velmi nízké frekvence, aktivují vápníkové kanálky ve venkovních 
membránách buněk, které jsou ovládany elektricky. Tyto kanálky se pod vlivem EMF otevřou, což
způsobí příval vápníkových iontů, což vede k vytvoření již zmíněných peroxynitritů. Tyto velmi 
reaktivní odrůdy dusíku způsobují zánět celého systému a mitochodriální nefunkčnost. Je 
podezření, že jsou původem mnoha dnešních chronických nemocí, včetně neplodnosti a že snižují
inteligenci.

Různé druhy EMF stresů
Dnes jsme skoro všichni neustále bombardování elektromagnetickými frekvencemi, které nejen 
že narušují spánek, způsobují předčasné stárnutí a výskyt dříve nevídaných nemocí. Lidské tělo se
v noci, během spánku regeneruje a když je spánek narušován EM frekvencemi nejrůznějšího 
druhu, pak je regenerace přinejmenším zdržována, když ne přímo zastavena.

Běžné příznaky elektromagnetické přecitlivělosti zahrnují zvonění v uších, nepříjemné pocity
v místnostech s fluorescenčními zářivkami, pocity pálení a štípání kůže, bolesti hlavy, 
nepravidelný tlukot srdce a nevysvětlitelné pocity úzkosti.

Je celkem šest druhů elektromagnetických vlivů a všechny jsou škodlivé:
1. Bezdrátové spojení, WiFi, mobily a všecko co je „chytré,“ nebo samoregulovatelné.
2. Elektrická pole z vedení ve zdech domů, která nejsou v kovových trubkách. Také všechno 

elektřinu používající zařízení, zapnuté do zásuvek.
3. Magnetická pole, která vznikají při chybách ve vedení, z motorů, transformátorů a z 

kovových trubek pod proudem, k čemuž dochází v případě zavedení městské vody.
4. Tak zvaná „špinavá elektřina,“ která vzniká při výchylkách blízkého elektrického vedení.
5. Geopatický stress, který pochází ze zemských geopatických čar.
6. Umělé osvětlení – všecko, co kmitá, je škodlivé. Současný zákaz inkandescentních žárovek 

(běžné žárovky, jak jsme je vždycky používali) je pro nás víc škodlivý než si dovedeme 
představit.

V současné době je v Americe projedáváno znovu-zavedení starých inkandescentních 
žárovek. Jak se dalo čekat, reakce na to je záporná, všichni naříkají o kolik víc elektrické energie 
to bude vyžadovat. To se ví, velkým korporacím nikdy nezáleží na lidském zdraví; pro boháče jsou
životní mízou peníze! Ovšem tady se bouří proti jakémusi poměrně malému nárůstu spotřeby a 
přitom chtějí zavádět elektrická auta, která elektrické energie spotřebují mnohem víc.

Znám někoho kdo má rád rostliny a má jich plnou kancelář. Před časem si nainstaloval LED 



úsporné žárovky do všech svítidel a liboval si, jak ušetří na proudu. V záchvatu nadšení si ty 
LEDky nainstalova i doma. Brzy na to, začal mít potíže se spaním, což se stále stupňovalo. Asi po 
roce tohoto osvětlení začaly rostliny v jeho kanceláři hynout. Rozrušen už svojí nespavostí 
usoudil, že to je způsobováno novým osvětlením a vyměnil LEDky za běžné, staré, dobré  žárovky. 
Během 1-2 týdnů se vadnoucí rostliny vzchopily a začaly narážet nové lístky a i spánek se začal 
upravovat. Pokud tomu nevěříte, vyzkoušejte to sami.

Fluorescentní světla mají rovněž špatný vliv na spánek a škodí brzlíku, což je žláza mladosti.

Spisovatel Daniel Estulin, původem z Litvy říká, že to, co se te  děje v Americe (a vlastně i jinde, ď
po celém světě) prožívalo Rusko v r. 1991, čímž myslí, že jeden den šli spát v jedné zemi a druhý 
den se probudili v zemi jiné, to je v Rusku. To představovalo značný problém. Lidé ztratili všecky 
úspory, jaké kdy měli. 40% populace přešlo od jakéhosi majetnictví na mizinu, což způsobilo, že 25
milionů lidí spáchalo sebevraždu. „To stejné te  přichází do Ameriky a musíte být na to ď
připraveni,“ říká.

„Ale přesto,“ pokračuje, „je jedno jak moc se nás globalisté snaží zničit, svět přesto zničit 
nedokážou. Pouze ten starý, parazitní systém zahyne a to je všecko. Co chtějí docílit, je vzít nás s 
sebou do pekla. Ale my jim to nedovolíme. Nesmíme zapomínat, že ve vědomostech je ta pravá 
síla.“

https://forbiddenknowledgetv.net/what-happened-to-daniel-estulin-an-event-of-our-own/

