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Říká, že to, co se nazývá „průlomové případy“ a případy variant Delta, ovlivňují hlavně 
očkovaní a ve skutečnosti jsou to nežádoucí reakce na očkování. Říká, že nemocnice a 
nemocniční lékaři neuznávají realitu nežádoucích účinků a hlásí nežádoucí účinky vakcíny
jako nové případy Covidu. Čím více případů Covidu a úmrtí na Covid, tím více peněz 
nemocnice vydělá, takže hlášení nežádoucích reakcí na očkování jako nových případů 
Covidu je způsob, jakým nemocnice maximalizují své zisky. Samozřejmě, nemocniční 
lékař, který s tím nesouhlasí, je bez práce. Jinými slovy, pravda o Covidu a vakcíně je pro 
nemocnici příliš drahocenná na to, aby byla přiznaná.

Dotazovaná sestra říká, že polovina sester v nemocnici, kde pracuje, zřejmě přijde o 
práci, protože odmítají očkování. Viděly jsme, říká, hrozné účinky očkování na pacienty, a 
nejsme ochotny udělat sobě to samé. Mnoho zdravotních sester chce i bez ohledu na to 
skončit, protože nedokážou zabránit lékařům v tom, aby očkováním nedělali lidi nemocné. 
Zdá se, že medicína přestala být o zdraví.

Postupy této nemocnice jsou v zásadě postupy všech nemocnic. Vyhovuje to NIH, CDC
a FDA, protože to chrání pověst vakcíny a regulačních orgánů, které schválily její nouzové
použití, a chrání to zisky Big Pharma společností, z nichž některé plynou zpět k 
regulátorům. 

Sestra říká, že jedinou léčbou, kterou nemocnice poskytuje pacientům s Covidem, je 
Remdesivir a dává pacienty na ventilátory. Remdesivir má své vlastní závažné nežádoucí 
účinky a ventilátory jsou známým zabijákem pacientů s Covidem.

Na dotaz ohledně Ivermectinu, nemocnice jej odmítají používat, i když jej lékař 
předepsal pacientovi. Jak jsem uvedl, v jiné nemocnici musela manželka dostat soudní 
příkaz, aby nemocnice umírajícímu manželovi poskytla léčbu Ivermectinem. Nemocnice do
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té doby schválně otálela, až se Big Pharma dostala k soudci a ten svůj rozkaz stáhl. 
Pacient byl pravděpodobně zavražděn odmítnutím léčby přípravkem Ivermectin. Pro 
nemocnice je Big Pharma protokol víc než život.

Srovnejte to s úspěšným rozšířeným používáním Ivermectinu v Indii ke kontrole Covidu 
a rozhodnutím Tokijské lékařské asociace doporučit všem lékařům léčit Covidové pacienty 
Ivermectinem.

https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-
vaccine/

Závěr je, že pokud jde o léčbu Covid, americký lékařský systém je tím nejzaostalejším 
na světě.

Bohužel, presstituti nic z toho neoznámí a většina Američanů je bohužel příliš 
zaneprázdněna plýtváním časem tím, čím se zabývají, místo aby si zachránili život 
sledováním 15minutového rozhovoru.

Covidová lež začala testem PCR s vysokými cykly, díky čemuž byl test nespolehlivý a 
generoval vysoké míry falešně pozitivních výsledků. Tak vznikla „pandemie“. Miliony lidí, 
kteří neměli Covid, byly hlášeny jako osoby s Covidem kvůli falešně pozitivním výsledkům 
generovaným testem PCR. Tato záměrná lež byla použita k vytvoření strachu, který přiměl
lidi stát se morčaty pro nebezpečnou experimentální „vakcínu“.

Strach byl také poháněn finančními pobídkami poskytovanými nemocnicím. Úmrtí na 
Covid znamenalo platby bonusů. Tato chytrost poskytla nemocnicím pobídky k tomu, aby 
hlásily všechna možná úmrtí jako úmrtí na Covid. Chřipková sezóna, infarkty, rakovina, 
zápal plic, to vše se stalo smrtí Covid. Výrazně přehnaná čísla byla použita ke zvýšení 
faktoru strachu.

Ve skutečnosti umírající lidé byli lidé s Covidem a přidruženými nemocemi a umírali 
proto, že nedostávali žádnou léčbu kromě ventilátorů, což se ukázalo jako léčba, která 
neřeší Covid.
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Známá a bezpečná léčba byla odepřena, protože v opačném případě nebylo možné 
poskytnout dosud připravené vakcíny k nouzovému použití. Povolení k nouzovému použití 
závisí na absenci procedur, které léčí. To je důvod, proč v USA a Evropě byly HCQ a 
Ivermectin, dlouhodobě schválené, dlouho používané a tak bezpečné, že jsou k dispozici 
pro volný prodej ve většině světa, démonizovány jako „nebezpečné“, „neschválené”. A 
proto se šíří falešné příběhy financované společnostmi Big Pharma, jako je i tento:

https ://www.rt.com/usa/534011-ivermectin-horse-dewormer-doctor-debunked/ 

které mají přesvědčit lidi, že neexistuje žádná alternativa k „vakcíně“. 

Vakcína není vakcína. Jde o snahu nahradit vakcínu experimentální technologií mRNA, 
a dlouho se to nepovedlo. To, co bylo včera „plně očkované“, je dnes neočkované. Je 
zapotřebí posilovací dávku a Fauci nyní říká, že je bude potřeba každých 8 měsíců, 
protože navzdory mnoha dávkám budete neočkovaní. V Izraeli, kde je 84% „očkovaných“, 
je pandemie mezi očkovanými tak velká, že izraelský zdravotní „car“ už má Izraelce na 
druhé dávce. Zdá se, že lidstvo se má stát polštářkem pro očkovací jehly.

Takzvaná vakcína nejenže nechrání, ale také má vážné a smrtelné nežádoucí účinky. 
Ve skutečnosti je pravděpodobné, že velká většina případů, o nichž se říká, že jsou nové 
případy Covid, jsou ve skutečnosti nežádoucí reakce na vakcínu. To by vysvětlovalo, proč 
velká většina nově označených případů Covidu je mezi „plně očkovanými“ a proč s 
očkováním přibývají nové případy. Viz například izraelská tabulka: 
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Pokud již existují varianty, je vysoce pravděpodobné, že se jedná o následky vakcinací, 
u kterých se, podle špičkových vědců, virus dokáže vyhnout imunitní odpovědi. Jinými 
slovy, čím více očkování, tím více variant a tím více se Covid šíří.

https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/
https://www.paulcraigroberts.org/2021/09/07/the-powerful-case-against-covid-mrna-vaccine/
https://www.rt.com/usa/534011-ivermectin-horse-dewormer-doctor-debunked/


Bylo by nemožné navrhnout větší selhání nebo větší hrozbu pro veřejné zdraví a 
občanskou svobodu než vakcíny mRNA s jejich propagandou. Mnoho významných 
odborníků dospělo k tomuto závěru a říká to, ale jsou cenzurováni. Proč? Je to jen proto, 
že ohrožují zisky z očkování?

Navzdory masivnímu nepopiratelnému totálnímu selhání Covid vakcín, je všude 
obrovský tlak na plošné očkování. Biden chce, aby ministerstvo práce nařídilo, aby každá 
firma se 100 zaměstnanci vyžadovala očkování jako podmínku zaměstnání. Nemocnice a 
HMO to vyžadují od svých lékařů a sester. Univerzity odmítají umožnit neočkovaným 
studentům navštěvovat dokonce i online kurzy! Ozývají se výzvy k odepření neočkovaným
lidem přístupu do restaurací, hotelů, veřejné dopravy, sportovních akcí, nemocnic a 
dokonce i návštěv vlastního lékaře a zubaře. Covid pas, který je třeba aktualizovat 
každých 8 měsíců, znamená nekonečné papírování. Pokaždé, když se otočíte, je čas 
získat nový pas.

Tlak je neúprosný. Pokud provedete nákup v lékárně ve státě Georgia, bude vám 
předán v červenobílém pytli s obrovskými písmeny: „Řekl jsem ANO vakcíně, abych 
pomohl ukončit pandemii.“ „Covid vakcína je bezpečná,“ prohlásí taška. „Nežádoucí účinky
jsou mírné a trvají jeden nebo dva dny.“ Nyní se podílejte na kontrole pandemie – nechte 
se očkovat. Ministerstvo veřejného zdraví, vláda Georgie.

Tolik z oddělení veřejného zdraví navzdory skutečnosti, že očkování nechrání, vyžaduje
nekonečné posilovací dávky a způsobuje pandemii nežádoucích reakcí a nových variant!

Jediným  možným  závěrem  je,  že  buď  veřejní  činitelé,  zaměstnavatelé  a  správci
univerzit  jsou  tak  úplně  hloupí,  že  nemohou  pochopit  jasné  důkazy,  nebo  chtějí  více
nežádoucích reakcí na očkování, více nových variant a více případů Covidu.
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