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19.03.2021 

Mutacje i zgony po szczepieniach covid  

W internecie pojawił się mem: „Szczepionki na covid są bezpieczne, tylko ludzie nie wiedzą jak na nie 

reagować i umierają”.   W Polsce i innych krajach Europy rządowe statystyki pokazują znaczny wzrost 

zakażeń koronawirusem-19 od ok. połowy lutego, czyli w kilka tygodni po rozpoczęciu szczepień na covid 

(Wykres  1).  Mówi się też o zakażeniach zmutowanymi wirusami (brytyjski, afrykański, brazylijskie etc.), 

które także pojawiły się wkrótce po rozpoczęciu szczepień.  Jeśli te dane są prawdziwe, to wskazuje, że 

są to prawdopodobnie mutacje poszczepienne. Szczepienia wygenerowały nowe, bardziej zjadliwe 

odmiany wirusa, które zwiększają zachorowalność i umieralność ludzi, oraz atakują teraz także młode 

osoby włącznie z dziećmi.  Tego wcześniej nie obserwowano.    

Mechanizm powstawania nowych, groźniejszych mutacji koronawirusa pod wpływem szczepień covid-19 

był przewidywany przed ich wprowadzeniem. Szczepionki na bazie mRNA kodującego  białko kolcowe  

koronawirusa sprawiają, że komórki zaszczepionych osób stają się stałymi fabrykami tego białka.  Jeśli 

taka osoba zarazi się kononawirusem, wówczas jej komórki uzbrajają go w dodatkowe białka kolcowe, 

generując wirusy super groźne i zakaźne, które będą zarażać nowe osoby.   Być może, było to  

zaplanowane przez twórców tej epidemii.          

Wykres  1. 

 

 

I rzeczywiście, do europejskiej bazy Vigiaccess zgłoszono tysiące przypadków zachorowań na choroby 

zakaźne po szczepieniach covid: Infekcje i zarażenia (14384), Grypa (4013), COVID-19 (2520), Zapalenie 
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nosogardzieli (1481), Półpasiec (1077), Opryszczka jamy ustnej (620), Gorączka potu (424), Zapalenie 

płuc (407), Zapalenie tkanki łącznej (377), Nieżyt nosa (235), Infekcja dróg moczowych (223), Infekcja 

(208), Zapalenie spojówek (174), Zapalenie zatok (153), Sepsa (143), Zapalenie płuc COVID-19 (139), 

Infekcja dolnych dróg oddechowych (111), Bezobjawowy COVID-19 (103), Zapalenie wyrostka 

robaczkowego (85), Zapalenie gardła (79), Zapalenie migdałków (79), Zapalenie błędnika (76).  I to 

zapewne mniej niż 1% wszystkich przypadków, więc prawdziwe liczby są co najmniej 100 razy większe. 

Dziwi, że nikt z polityków w Europie nie zauważa tych danych i nie zastanawia się, że coś musi być nie 

tak, skoro po szczepieniach choruje i umiera więcej ludzi niż przed nimi.  W Polsce rząd coraz bardziej 

nasila propagandę straszenia i szczepień.  Szczególnie reklamuje teraz szczepionki brytyjskiej firmy 

AstraZeneca, które nie są zatwierdzone do użycia w USA i zostały odrzucone przez ponad 20 krajów 

Europy i świata jako zbyt niebezpieczne, gdyż powodowały wiele zgonów i powikłań, wśród nich 

zakrzepy naczyniowe.       

Oficjalny opis szczepionki AstraZeneca:  „1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinowana]); 2. SKŁAD 

JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Są to fiolki wielodawkowe zawierające 8 dawek lub 10 dawek po 0,5 ml na 

fiolkę (patrz punkt 6.5). Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Adenowirus szympansa kodujący glikoproteinę 

SARS-CoV-2 Spike (ChAdOx1-S) *, nie mniej niż 2,5 × 108 jednostek zakaźnych (Inf.U) * Wyprodukowany 

w genetycznie zmodyfikowanej nerce embrionalnej człowieka HEK 293 i za pomocą technologii 

rekombinacji DNA. Ten produkt zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i substancje 

pomocnicze.  Każda dawka (0,5 ml) zawiera około 2 mg etanolu.  6.1 Wykaz substancji pomocniczych L-

histydyny L-histydyny chlorowodorek jednowodny, Magnezu chlorek sześciowodny, Polisorbat 80 (E 

433) – detergent; Etanol, Sacharoza, Sodu chlorek, Disodu edetynian (dwuwodny)”. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-

product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf 

W tej szczepionce nośnikiem materiału genetycznego kodującego białko kolcowe koronawirusa Cov-2 są 

adenowirusy szympansa, wyprodukowane w zmutowanych koloniach komórek embrionalnych GMO 

nerki/nadnerczy człowieka.  Detergent Polisorbat 80 robi dziury w błonach komórek człowieka i 

umożliwia wnikanie szczepiennego koktajlu do wnętrza komórek.  Jak podaje producent, są to 

eksperymentalne szczepionki, których bezpieczeństwo i skuteczność są nieznane.   Istnieje duże 

niebezpieczeństwo, że szczepionki te w oddalonym czasie spowodują rozmaite choroby nowotworowe, 

zapalne, autoimmunologiczne, neurodegeneracyjne i inne. 

Do 18 marca 2021 bo amerykańskiej bazy VAERS zgłoszono 1739 zgonów po szczepieniach covid (tzn. 

mogło być ich ok. 170 000).  W europejskiej/WHO bazie Vigiacess zarejestrowano 276272 powikłania i 

2178 zgonów po szczepieniach covid.  (Czyli zgonów mogło być ponad 200 000). Te dane wskazują, że 

liczby zgonów poszczepiennych przewyższają już liczby ofiar samego wirusa, o których wiadomo, że były 

fałszywie zawyżane.  O tym, jak bardzo zabójcze są szczepionki covid najlepiej świadczą dane zebrane w 

Wykresie 2, które pokazują, iż umieralność poszczepienna w ciągu zaledwie 2,5 miesiąca roku 2021 była 

4,5 razy większa niż w całym roku 2020.  Ten dramatyczny wzrost jest spowodowany wyłącznie przez 

szczepienia covid.   

Wg internetowych raportów w Izraelu wyszczepiono ok. połowy mieszkańców (druga połowa się nie 

daje). Wyszczepieni to prawie wyłącznie starsi Żydzi, natomiast Arabowie izraelscy oraz Palestyńczycy w 

Gazie nie otrzymali lub odmówili tych szczepień.  Okazało się, że zaszczepieni Żydzi teraz często chorują  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
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na covid i intensywnie umierają, a umieralność Palestyńczyków się nie zmieniła, ani nie było i wśród nich 

epidemii covida.  Co więcej, pod wpływem szczepień powstały w Izraelu nowe odmiany koronawirusów, 

które atakują teraz także dzieci, nawet niemowlęta.  https://www.jpost.com/health-science/with-more-

kids-sick-with-covid-can-israel-re-open-schools-656791 

Jeśli skorumpowane światowe rządy nadal będą postępować jak dotychczas i zwiększać naciski na 

ludobójcze covidowe szczepienia, to należy oczekiwać, że w ciągu kilku lat populacja Europy i USA 

zostanie zredukowana do ok. połowy – zgodnie z planami depopulacyjnych oligarchów.  I nie wyginą od 

tych szczepień tylko osoby zaszczepione, ale także postronne – z politykami i ich rodzinami włącznie. 

Jedynym ratunkiem dla narodów jest silny opór przed tymi ludobójczymi szczepieniami.  

 

Wykres 2.  Dane z  bazy VAERS 
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