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  Brak bezpieczeństwa tej „szczepionki”, która w istocie jest preparatem 
inżynierii genetycznej nie stosowanym nigdy dotąd w medycynie, zostało 
obalone przez wiele badań naukowych i danych statystycznych:

 1/ Eudra Vigilance to baza danych Unii Europejskiej, zawierająca raporty 
o podejrzewanych reakcjach na lekarstwa. Na dzień 28.10.21r  zgłasza 
ona 7 528 ofiar śmiertelnych i 749 979 ciężkich niepożądanych odczynów 
poszczepiennych po szczepionkach na covid-19.Natomiast ostatnie dane 
na dzień 20 listopada 21 podają 1 181 121  ciężkich niepożądanych 
odczynów poszczepiennych.
Ciężkie odczyny poszczepienne to: paraliż, zaburzenia orientacji i pamięci, 
drgawki, zespół Guliama-Barego, porażenie nerwu twarzowego, porażenie 
kończyn, przewlekłe bóle mięśni i stawów, reakcje anafilaktyczne, 
powikłania zakrzepowo-zatorowe, które mogą powstać w każdym organie 
ciała-łącznie z nową jednostką chorobową: poszczepienną zakrzepicą 
małopłytkową, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zawały serca, 
poronienia, przewlekłe zmiany skórne, przewlekłe zmęczenie. 
http://www.adrreports.eu/en/index.html
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2/ Amerykańska Agencja do spraw zgłaszania niepożądanych odczynów 
poszczepiennych VAERS zgłosiła na dzień 21.09.21r -15 924 zgony po 
szczepieniu przeciwko covid-19 i 715 059 poważnych niepożądanych 
odczynów poszczepiennych.

3/ Brytyjski urząd MHRA /Medical Health Regulatory Agency/ ujawnił, że w 
ciągu zaledwie ośmiu miesięcy od 9 grudnia 2020r. do 1 września 2021r. 
było cztery razy więcej zgonów z powodu szczepień na  Covid-19 (było to 
1632 zgony), niż po wszystkich szczepionkach w ciągu ostatnich 20 lat 
(zgonów tych było 404).

https://theexpose.uk/2021/09/14/13-reasons-why-you-should-not-allow-your-child-to-get-
the-covid-19-vaccine/
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4/ Do 6-tego października, od czasu rozpoczęcia epidemii, liczba zgonów 
związanych z potwierdzonym COVID-19 na Tajwanie wynosiła 844, 
natomiast liczba zgonów po szczepieniu na covid-19 na dzień 6 
października wyniosła 849. Jest to pierwszy przypadek, kiedy liczba 
zgonów po szczepieniach przekroczyła liczbę potwierdzonych zgonów z 
powodu covid-19.
https://pubmedinfo.org/2021/10/16/zgony-po-szczepionkach-c-19-
przewyzszaja-ilosc-zgonow-zwiazanych-z-c-19/

5/ Szczepionka firmy Pfizer, którą są szczepione między innymi polskie 
dzieci powyżej 12 roku życia, stwarza duże zagrożenie zapaleniem 
mięśnia sercowego i osierdzia. Naukowcy z prestiżowego medycznego  
miesięcznika JAMA( artykuł z dnia .08.21r) obliczyli średnią miesięczną 
liczbę przypadków zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia w okresie 
przed „szczepionką” - od stycznia 2019 do stycznia 2021 było 16,9 w 
porównaniu z 27,3 w okresie „szczepionki” - od lutego do maja 
2021roku. .
Średnie liczby przypadków zapalenia osierdzia w tych samych okresach 
wyniosły 49,1 i 78,8.
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6/ W materiale opublikowanym w British Medical Journal na 
podstawie oficjalnych danych firmy Pfizer i kalkulatora ryzyka 
Qcovid na każdą jedną unikniętą hospitalizację z powodu covid-
19 nawet 223 młodych ludzi może doświadczyć minimum 1 
poważnego zdarzenia poszczepiennego!

https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1635/rr-4

7/ W Polsce zgłaszalność niepożądanych odczynów 
poszczepiennych jest dalece niedoszacowana                    i w 
efekcie prawdziwa ich liczba jest nieznana. Jest 50 krotnie 
mniejsza niż np.w Holandii i 9 krotnie mniejsza niż średnia 
europejska, co potwierdzają liczni pacjenci poszkodowani przez 
te "szczepionki" i skarżący się, że lekarze nie chcą zgłaszać ich 
problemów zdrowotnych pojawiających się bezpośrednio po 
szczepieniu.
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8/ Badania naukowe opublikowane 13 października 2021 w największej na 
świecie bibliotece biomedycznej National Library of Medicine:SARS-CoV-2 
Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In 
Vitro
wykazało, że pełnej długości białko wypustek SARS-CoV-2 -białko Spike/po 
"szczepieniu" dochodzi
właśnie do produkcji takich białek w organizmie człowieka /, lokalizuje się w 
jądrze
komórkowym i hamuje naprawę uszkodzeń DNA. 
 Odkrycia te ujawniają potencjalny mechanizm molekularny, dzięki któremu 
białko wypustek może utrudniać odporność adaptacyjną i podkreślają 
potencjalne skutki uboczne szczepionek opartych na białku wypustek o pełnej 
długości. Odkrycia  te dostarczają dowodów na to, że białko kolca uszkadza 
maszynerię naprawy uszkodzeń DNA i adaptacyjną maszynerię immunologiczną 
in vitro. Zaproponowano potencjalny mechanizm, dzięki któremu białka kolczaste 
mogą osłabiać odporność nabytą poprzez hamowanie naprawy uszkodzeń 
DNA .Razem dane te pokazują, że białko kolca bezpośrednio wpływa na 
naprawę DNA w jądrze.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/#:~:text=Here%2C%20by%20using
%20an%20in%20vitro%20cell%20line%2C,required%20for%20effective%20V
%28D%29J%20recombination%20in%20adaptive%20immunity.



  

9/    Wypowiedź prof. Luc Montagnier 
Luc Montagnier, francuski wirusolog i laureat Nagrody Nobla w 

dziedzinie medycyny z 2008 roku, za odkrycie ludzkiego wirusa 
niedoboru odporności (HIV), ujawnił niebezpieczeństwa związane ze 
szczepionkami COVID-19. Montagnier omówił tę kwestię w wywiadzie 
udzielonym Pierre’owi Barnériasowi z Hold-Up Media w sierpniu 
2021r, który został przetłumaczony z francuskiego na angielski 
wyłącznie dla RAIR Foundation USA. 

Podczas wywiadu profesor Montagnier odniósł się do programu 
szczepień przeciwko koronawirusowi nazywając go 
„niedopuszczalnym błędem”. Masowe szczepienia są „błędem 
naukowym, jak również medycznym” – powiedział. Montagnier 
wyjaśnił, że „istnieją przeciwciała stworzone przez szczepionkę”, 

zmuszając wirusa do „znalezienia innego rozwiązania” lub śmierci. 
Tutaj tworzone są warianty. To warianty, które „są tworem i wynikiem 
szczepień”.
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Montagnier wyjaśnia, że mutacja i wzmocnienie wirusa następuje z 
powodu zjawiska znanego jako ‘wzmocnienie zależne od 
przeciwciał‘ (ADE). ADE to mechanizm, który zwiększa zdolność 
wirusa do wnikania do komórek i powoduje pogorszenie choroby. 
ADE występuje, gdy przeciwciała wytwarzane podczas odpowiedzi 
immunologicznej rozpoznają patogen i wiążą się z nim, ale nie są w 
stanie zapobiec infekcji. Zamiast tego przeciwciała te działają jak „koń 
trojański”, umożliwiając patogenowi przedostanie się do komórek i 
zaostrzenie odpowiedzi immunologicznej.

Luc Montagnier powiedział również w tym wywiadzie, że wbrew 
twierdzeniom producentów szczepionek z informacyjnym RNA 
[mRNA], istnieje ryzyko integracji wirusowego RNA z ludzkim 
genomem. Rzeczywiście, każda z naszych komórek ma endogenne 
retrowirusy zdolne do odwrotnej transkryptazy z RNA do DNA. 
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W wywiadzie telewizyjnym z 17 kwietnia 2020 roku Montagnier zwrócił 
uwagę na obecność co najmniej pół tuzina minisekwencji wirusa HIV 
zgrupowanych razem w krótkim odcinku genomu SARS-Cov2. Badacz 
uważa, że te minisekwencje mogą być egzogennymi elementami 
informacji (EIA), to znaczy mogą mieć znaczenie genetyczne. 
Twierdzą, że ta bezsporna obecność skoncentrowanych EIA w 
odniesieniu do HIV, ale także pasożyta Yoeli Plasmodium, czynnika 
odpowiedzialnego za malarię, nie jest naturalna. Montagnier twierdzi, 
że koronawirus uciekł podczas „wypadku przemysłowego”, podczas 
gdy chińscy naukowcy z laboratorium miasta Wuhan próbowali 
opracować szczepionkę przeciwko HIV. Montagnier przedstawił 
przekonujący przypadek dowodzący, że SARS-CoV2 może być 
jedynie koronawirusem zmodyfikowanym genetycznie. Powiedział 
również, że: „Aby wstawić sekwencję HIV do tego genomu, 
potrzebne są narzędzia molekularne, a to można wykonać tylko 
w laboratorium” 



  

9

W kwietniu 2020 roku Montagnier wezwał ludzi do odmowy przyjęcia 
szczepionek przeciwko COVID-19, kiedy staną się dostępne, 
ponieważ „zamiast zapobiegać infekcji, przyspieszyłyby ją”. 

Dziś nowo pojawiające się warianty SARS-CoV-2, które dotykają osoby 
zaszczepione, potwierdzają jego tezę. 

W takim przypadku masowe szczepienia mogą wywołać nową, 
bardziej śmiercionośną falę pandemii.
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Tę samą tezę podziela belgijski wirusolog Vanden Bossche, który 
również wzywa do zaprzestania programów masowych szczepień. 
Uważa on, że jeśli nie powstrzyma się tych wstrzyknięć, mogą one 
doprowadzić do ewolucji coraz silniejszych wariantów wirusa, dopóki 
„superwirus” nie przejmie władzy i zlikwiduje ogromną liczbę ludzi.

Bombshell: Nobel Prize Winner Reveals – Covid Vaccine is 
‘Creating Variants’, Renee Nal, May 18, 2021 

https://legaartis.pl/blog/2021/08/20/uwaga-wedlug-naukowcow-to-eliksir-
tworzy-wari/

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/odkrywca_wirusa_hiv,p5
46660543
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Brak skuteczności
1/ "Szczepionka” przeciwko Covid-19 nie działa
Kilka tygodni  temu irlandzka strona internetowa /jak w  linku poniżej/ poinformowała, że w 
hrabstwie Waterford 99,7 % wszystkich mieszkańców zostało zaszczepionych na covid-19  i jest 
tam najwyższy wskaźnik zapadalności na covid-19. Irlandia posiada najwyższy wskaźnik szczepień 
w UE ponad 90 % u osób powyżej 16 roku życia i najwyższą liczbę hospitalizacji z powodu covid-19 
od marca 2021r.
Szczepionka nie tylko nie zatrzymuje transmisji ale  powoduje wirusową ucieczkę immunologiczną    
             i powstawanie nowych jeszcze bardziej zjadliwych odmian wirusa.
Niedawna analiza pojawiającego się szczepu A30 opublikowana w „Nature” pokazuje, że białko 
kolca wariantu A30 Sars-Cov-2 jest silnie zmutowane i unika przeciwciał indukowanych   
szczepionką z wysoką skutecznością.
https://www.irishtimes.com/news/health/waterford-city-district-has-state-s-highest-rate-of-covid-19-
infections-1.4707344
2/ Badanie brytyjskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej jest analizą trwającego 
ogólnopopulacyjnego monitorowania SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii i obejmuje pomiary wiremii w 
populacji.
Badanie wykazało, że miano wirusa w populacji zaszczepionej i nieszczepionej jest 
praktycznie takie samo i znacznie wyższe niż odnotowano przed wprowadzeniem szczepień 
przeciwko covid-19.
Autorzy badania doszli do wniosku, że szczepionki Pfizera i Oxford / AstraZeneca straciły 
skuteczność w stosunku do  wariantu Delta Covid-19.
https://theexpose.uk/2021/09/14/13-reasons-why-you-should-not-allow-your-child-to-get-the-covid-
19-vaccine/
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3/ Raport zatytułowany „Warianty powodujące objawy SARS-CoV-2 i 
warianty badane w Anglii ”opublikowany przez Public Health England 
podaje, że 536 zgonów miało miejsce wśród 219 716 potwierdzonych 
przypadków w populacji nieszczepionej od lutego 2021r. Jest to wskaźnik 
śmiertelności przypadków wynoszący 0,2%. Natomiast 1091 zgonów 
miało miejsce wśród 113 823 przypadków wśród w pełni zaszczepionej 
populacji. Jest to wskaźnik śmiertelności przypadków wynoszący 1%.

Osoby w pełni zaszczepione stanowią 64,25% zgonów z powodu 
Covid-19  od lutego 2021 r., a wliczając w to liczbę zaszczepionych 
częściowo, stanowią one 70%.
Oznacza to, że szczepionki na covid-19 wydają się zwiększać ryzyko 
śmierci z powodu covid-19  o 400%, zamiast zmniejszać ryzyko śmierci o 
95%, jak twierdzą producenci szczepionek, organy zdrowia publicznego i 
rząd.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_09_02.pdf



  

4/ Wzrost zachorowań na COVID-19 nie ma związku z poziomem szczepień w 68 krajach i 
2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych

https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7
Opublikowano 30.09.21r

W badaniu tym udowodniono,że :”kraje o wyższym odsetku populacji w pełni 
zaszczepionej mają wyższy odsetek przypadków COVID-19 na 1 milion osób. Warto 
zauważyć, że Izrael, w którym ponad 60% populacji jest w pełni zaszczepionych, miał 
największą ilość przypadków COVID-19 na 1 milion osób w ciągu ostatnich 7 dni.Brak 
znaczącego związku między odsetkiem populacji w pełni zaszczepionej a nowymi 
przypadkami COVID-19 jest dodatkowo zilustrowany, na przykład, przez porównanie 
Islandii i Portugalii. Oba kraje mają w pełni zaszczepionych ponad 75% ich populacji i 
mają więcej przypadków COVID-19 na 1 milion osób, niż kraje takie jak Wietnam i RPA, 
w których około 10% ich populacji jest w pełni zaszczepionych. Z pięciu największych 
hrabstw USA, które mają najwyższy odsetek populacji w pełni zaszczepionych (99,9–
84,3%), amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) określa 4 z nich jako 
hrabstwa o „wysokim” poziomie transmisji . W hrabstwach Chattahoochee (Georgia), 
McKinley (Nowy Meksyk) i Arecibo (Puerto Rico) w pełni zaszczepiono ponad 90% 
populacji, przy czym wszystkie trzy   zostały sklasyfikowane jako „o wysokiej transmisji”. 
Odwrotnie, z 57 okręgów, które zostały sklasyfikowane przez CDC jako okręgi o „niskiej” 
transmisji-26,3%, ma procent populacji w pełni zaszczepionej poniżej 20%.”
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5/Wg danych z  polskiego Ministerstwa Zdrowia od 19 do 26 listopada 21r w pełni 
zaszczepieni stanowili 43,59 proc. wszystkich zakażeń, a niezaszczepieni 56,41 proc. 
W dniach od 19 do 26 listopada w Polsce odnotowano ,że 70,31 proc. zmarłych osób nie 
było zaszczepionych, a  29,69 proc. osób zmarło przez COVID-19 pomimo 
zaszczepienia przeciwko COVID-19.

https://legaartis.pl/blog/2021/11/28/ponad-43-proc-zakazen-to-w-pelni-zaszczepieni/

6/ Według szwedzkiej gazety "Svenska Dagbladet", tamtejsza Agencja Zdrowia 
Publicznego (Folkhälsomyndigheten) poinformowała na początku października, że 70 
procent zgonów z powodu COVID-19 w okresie od 1 do 24 września dotyczyło osób 
„w pełni zaszczepionych”. W całym kraju odnotowano w tym czasie około 130 
śmiertelnych przypadków COVID-19.

https://dorzeczy.pl/zdrowie/214915/w-pelni-zaszczepieni-stanowia-wiekszosc-zgonow-
na-covid-19.html

W tym samym artykule podano,że według danych Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia 
Wielkiej Brytanii /UKHSA /między 6 września a 3 października 70 procent śmiertelnych 
przypadków COVID-19 wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych. W liczbach 
bezwzględnych było to 2281 zgonów „w pełni zaszczepionych” osób i tylko 611 u osób 
nieszczepionych w ciągu 28 dni od pozytywnego testu. Osoby częściowo zaszczepione 
stanowiły 98 przypadków zgonów.
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7/O braku przewidywanej skuteczności "szczepionki"przeciwko covid-19 
było wiadomo już na wiosnę 2021r. Dnia 25 .04.21r z inicjatywy prof. 
Włodzimierza Korab-Karpowicza został wysłany list otwarty do Ministra 
Zdrowia, który podpisało kilkudziesięciu lekarzy i naukowców, 
podnoszący tą kwestię i dokumentujący tą tezę licznymi badaniami 
naukowymi. Już wtedy zadano tam pytanie: "Dlaczego szczepi się 
masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od 
zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na 
które szczepionki nie są skuteczne?” 

W piśmie tym podano następujące dowody naukowe:
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Artykuł 1: „Evidence of escape of SARS-CoV-2 variant B.1.351 from natural and 
vaccine-induced sera” opublikowany 
w Cell ( https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.037) w sposób jednoznaczny wskazywał 
na to, że w chwili obecnej oryginalny wirus z Wuhan, tzw. „early Wuhan”, na bazie 
którego powstały szczepionki na COVID-19 uległ mutacji. Mamy obecnie do czynienia z 
wirusami o tak silnych mutacjach, że szczepionki nie są już skuteczne.  
 
Artykuł 2: “Impact of SARS-CoV-2 B.1.1.7 Spike variant on neutralisation potency 
of sera from individuals vaccinated with Pfizer vaccine BNT162b2” opublikowany w 
Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03412-7) wskazywał, że 
szczepionki Pfizer nie są efektywne w ochronie przed zakażeniem brytyjską wersją 
wirusa SARS-Cov2 B1.1.7., której występowanie w populacji polskiej wynosi obecnie 
97%.

Artykuł 3: „A two-dose regimen of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine did not show 
protection against mild-to-moderate Covid-19 due to the B.1.351 variant”, 
opublikowny w The New Journal Journal of Medicine 
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214) pokazywał na podstawie badań 
przeprowadzonych w RPA, że AstraZeneca jest nieskuteczna w stosunku do wariantu 
południowoafrykańskiego koronawirusa.   



  

17

Artykuł 4: „Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of 
concern in BNT162b2 mRNA vaccinated individuals” umieszczony jako preprint 
przez medRxiv

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v2.full.pdf) 

pokazywał na podstawie badań przeprowadzonych w Izraelu, że szczepionka 
Pfizer mniej skuteczna w stosunku do wariantu południowoafrykańskiego i 
brytyjskiego.

Artykuł 5: „Evidence for increased breakthrough rates of SARS-CoV-2 variants of 
concern in  BNT162b2 mRNA vaccinated individuals”, umieszczony jako preprint 
przez 
medRxiv (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1) 

udawadniał, że osoby zaszczepione preparatem firmy BioNTech – Pfizer  
(Comirnaty) są 8-krotnie bardziej narażone na zakażenie mutacjami wirusa 
SARS-Cov2 B1.1.7. i B.1.351 niż osoby niezaszczepione.
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8/W listopadzie 2021r opublikowano nowe badanie w prestiżowym  periodyku „ The Lancet” pt:
 „Rażącym zaniedbaniem jest ignorowanie zaszczepionej populacji jako źródła transmisji”

Populacje globalne przekonano, że wysokie wskaźniki szczepień przeciwko COVID-19 zmniejszą 
przenoszenie SARS-CoV-2 poprzez zmniejszenie liczby możliwych źródeł przenoszenia, a tym 
samym zmniejszenie obciążenia chorobą COVID-19.Ostatnie dane wskazują jednak, że znaczenie 
epidemiologiczne osób zaszczepionych COVID-19 rośnie. Badanie z The Lancet wykorzystało dane 
statystyczne z wielkiej Brytanii,Niemiec i Izraela.
 
Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia w raporcie z nadzoru szczepień przeciwko COVID-19, z 
października 2021 r raportuje,że pomiędzy 39 a 42  tygodniem  2021roku zgłoszono łącznie 
100.160 przypadków COVID-19 wśród obywateli w wieku 60 lat lub starszych. 89,821 wystąpiło 
wśród w pełni zaszczepionych (89,7%), 3,395 wśród niezaszczepionych (3,4%). Tydzień wcześniej 
wskaźnik przypadków COVID-19 na 100 000 był wyższy w podgrupie zaszczepionych w 
porównaniu z podgrupą nieszczepionych we wszystkich grupach wiekowych 30 lat lub więcej.

w Niemczech na dzień 27 października 2021 r.wskaźnik objawowych przypadków COVID-19 wśród 
w pełni zaszczepionych wynosił 58,9 %.Co według naukowców z Instytutu Roberta Kocha, 
niemieckiej agencji rządowej i instytutu badawczego odpowiedzialnego za kontrolę i zapobieganie 
chorobom dostarcza wyraźnych dowodów na rosnące znaczenie w pełni zaszczepionych jako 
źródła infekcji covid-19.
Wyniki tego badania The Lancet powinny skłonić decydentów do ponownego przemyślenia swojego 
nacisku na zaszczepienie całej populacji. Te tzw „szczepienia” nie mogą zapobiec zakażeniu i 
transmisji.

https://dailyexpose.uk/2021/12/01/new-lancet-study-it-is-grossly-negligent-to-ignore-the-vaccinated-
population-as-a-source-of-transmission/
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9/Szczepienia mogą wydłużać pandemię

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24435-8

https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0250780

Wyżej wymienione prace dowiodły, że szczepienia przeciwko covid-19 
wywierają presję selekcyjną na białko kolca i wirus w tym obrębie 
szybciej mutuje, powstają szczepy uciekające przed odpornością 
indukowaną przez szczepionkę, oraz w mniejszym stopniu przed 
naturalną, to może wydłużać”pandemię” w nieskończoność.
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Wbrew temu co się głosi tzw” szczepionki „przeciwko Covid-19 
wcale nie są dobrze przebadane.

1/ Obecne na polskim rynku preparaty  przeciwko covid-19 są cały czas w 
trakcie badań klinicznych III fazy, o czym piszą sami producenci tych 
preparatów w swoich charakterystykach produktu leczniczego. 

I tak badanie III fazy dla szczepionki Comirnaty firmy Pfizer-Biontech 
kończy się 31.01.23r, dla „szczepionki” Spikevax firmy Moderna dnia 
31.12.22r., firmy Johnson&Johnson-31.12.2023r., firmy Astra-Zeneca – 
31.05.2022r.

Artykuł 37a prawa farmaceutycznego mówi, że każde badanie 
kliniczne jest eksperymentem medycznym!
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2/ Dnia 2.11.2021r. W prestiżowym miesięczniku British Medical Journal 
(https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635) 

ukazał się artykuł przedstawiający wiele nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania 
badań klinicznych „szczepionki” Pfizer przed  dopuszczeniem jej do obrotu i 
zastosowaniu u ludzi na całym świecie. Dyrektor regionalny Brook Jackson, która 
była zatrudniona w organizacji badawczej Ventavia Research Group, powiedziała 
BMJ, że firma fałszowała dane, odślepiała pacjentów, zatrudniała niewłaściwie 
przeszkolony personel szczepiący i powoli podejmowała działania następcze po 
zdarzeniach niepożądanych zgłoszonych w kluczowym badaniu III fazy firmy Pfizer. 
Pracownicy, którzy przeprowadzali kontrole jakości, byli przytłoczeni ilością 
znalezionych problemów. Powiedziała też, że podczas dwóch tygodni, kiedy była 
zatrudniona w Ventavia we wrześniu 2020 roku, wielokrotnie informowała swoich 
przełożonych o złym zarządzaniu laboratorium, obawach dotyczących bezpieczeństwa 
pacjentów i problemach z integralnością danych. 

Dyrektor Brook Jackson była również świadkiem następujących nieprawidłowości w 
trakcie trwania tych badań: uczestnicy umieszczeni na korytarzu po wstrzyknięciu i nie 
monitorowani przez personel kliniczny, brak terminowej obserwacji pacjentów, u których 
wystąpiły zdarzenia niepożądane, odchylenia protokołu nie były zgłaszane, szczepionki 
nie były przechowywane w odpowiednich temperaturach, błędnie oznakowane próbki 
laboratoryjne.
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W dokumencie informacyjnym firmy Pfizer przedłożonym na posiedzeniu 
komitetu doradczego FDA, które odbyło się 10 grudnia 2020 r., w celu 
omówienia wniosku firmy Pfizer o zezwolenie na zastosowanie awaryjne 
szczepionki przeciw Covid-19, firma nie wspomniała o problemach ze strony 
Ventavia. Następnego dnia FDA wydała zezwolenie na szczepionkę.

W sierpniu tego roku, po całkowitym zatwierdzeniu szczepionki Pfizera, FDA 
opublikowała podsumowanie swoich kontroli dotyczących kluczowego badania 
firmy. Skontrolowano dziewięć ze 153 miejsc badania. Zakłady Ventavii nie 
znalazły się na liście dziewięciu, a w ciągu ośmiu miesięcy po wydaniu 
zezwolenia awaryjnego z grudnia 2020 r. nie przeprowadzono żadnych inspekcji 
zakładów, w których rekrutowano dorosłych.

Odkąd Brook Jackson zgłosiła FDA problemy z Ventavią we wrześniu 2020 r., 
Pfizer zatrudnił firmę Ventavia jako podwykonawcę badawczego w czterech 
innych badaniach klinicznych szczepionek (szczepionka Covid-19 u dzieci i 
młodych dorosłych, kobiet w ciąży oraz dawka przypominająca, a także RSV 
próba szczepionki: NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, 
NCT05035212).



  

23

3/  Na  konferencji prasowej, która odbyła się dnia 20.09.21r w  
INSTYTUCIE W REUTLINGEN w Niemczech, w której wzięli udział 
lekarze ,naukowcy i prawnicy: 

prof. dr. Arne Burkhardt i prof. dr. Walter Lang, prof. dr. Peter 
Schirmacher ,dr Uta Lange, dr Axel Bolland,dr Hubmer-Mogg z 
Austrii 

ujawniono wiele nowych zaskakujących dowodów dotyczących 
mechanizmów komórkowo-molekularnych działań niepożądanych tych 
„szczepionek” oraz niezadeklarowanych przez producentów w oficjalnych 
ulotkach składników tych preparatów.

https://www.pathologie-konferenz.de/
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Tłumaczenie w języku polskim:

https://odysee.com/@EfektSetnejMaply:4/Pressconferenz1_pl:1

https://odysee.com/@EfektSetnejMaply:4/Pressconfrerenz2_pl:e

W pierwszej części tej konferencji wyniki swoich badań przekazali 
patolodzy niemieccy.

W ponad 40 zwłokach poddanych autopsji, które zmarły w ciągu dwóch 
tygodni po szczepieniu COVID-19, około jedna trzecia zmarła w wyniku 
szczepienia. W ramach transmitowanej na żywo konferencji prasowej 
pokazane zostały mikroskopowe szczegóły zmian w tkankach. 

Podejrzewane skutki uboczne szczepienia przeciwko covid-19 z 
potencjalnym skutkiem śmiertelnym to:
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- zjawiska autoimmunologiczne („atak autoimmunologiczny”)
- zmniejszona zdolność odpornościowa
- wpływanie na wzrost raka
- uszkodzenie naczyń
- „zapalenie śródbłonka” 
- zapalenie naczyń 
- zapalenie okołonaczyniowe
- „zlepianie się” erytrocytów
- „szał” limfocytów
- nadmierna reakcja immunologiczna z ryzykiem chorób   
autoimmunologicznych("atak na siebie")
- hiperplazja i aktywacja narządów limfatycznych (węzły chłonne, śledziona) 
- pseudochłoniaki
- infiltracja i tworzenie pęcherzyków limfatycznych i nielimfatycznych, 
narządy mogące ulec zniszczeniu (wątroba, płuca, tarczyca, gruczoł ślinowy)
- zubożenie narządów limfatycznych, ze zmniejszeniem „zewnętrznej” 
zdolności odpornościowej
- zniszczenie tkanek nadmiarem limfocytów („zapalenie”) z immanentnym 
przedłużeniem w kierunku choroby autoimmunologicznej.
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Prof. Arne Burkhard oznajmił, że „takiego spustoszenia w organizmie jak 
u ofiar zmarłych po tych preparatach nie widział nigdy w ciągu całej swojej 
40 letniej pracy”. Przestrzega, że ten kto chce się zaszczepić poniesie 
ogromne konsekwencje zdrowotne .

W drugiej części konferencji przedstawiane zostały wyniki badań 
mikroskopowych próbek wszystkich dostępnych na rynku „szczepionek” 
przeciwko covid-19 oraz badania próbek krwi pacjentów po przyjęciu tego 
preparatu. Pokazano krótkie sekwencje video oraz zdjęcia mikroskopowe 
tych próbek.

W próbkach szczepionek obserwowano składniki, które nie powinny się w 
nich znajdować:      
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 - „poruszające się elementy” pod mikroskopem ciemnego pola, które były 
pomiędzy 2 szkiełkami, co wyglądało jak „chip”, obiekt miał wielkość ok. 40 
mikrometrów, w tle były widoczne poruszające się nanolipidy,

- duże elementy /zbyt duże dla naczyń włosowatych/ o ostrych 
krawędziach.

 - poruszające się /jak to określono/ „małe samolociki”,

 - małe struktury metaliczne, struktury w formie ”Y” ,ołówka, 
pierścienia

 - metaliczne struktury o ostrych krawędziach,

 - bardzo uporządkowane struktury w formie łańcuchów, które były 
oglądane w 40 krotnym i 1000 krotnym powiększeniu,

 - struktury ,które wyglądały jak pasożyty,

 - struktury o ostrych krawędziach cały czas  poruszające się, niektóre 
przeźroczyste, w formie płytek.

Elementy te były badane w różnych seriach szczepionek i we wszystkich 
je znajdywano. Pierwsze analizy tych obiektów wykazały, że są to 
metale ciężkie jak chrom, żelazo i nikiel albo zawierają metale ciężkie.
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Na początku czerwca 2021r naukowcy badali inne szczepionki, takie jak: 
szczepionka FSME /przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu/, która 
nie zawierała żadnych poruszających się elementów tylko aluminium, 
szczepionkę przeciw grypie dla dorosłych, szczepionkę przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz na odrę - te zawierały tylko 
cząstki białkowe. 

Zbadano również szczepionkę donosową dla dzieci na grypę w  której 
znaleziono metaliczne, prostokątne, o ostrych krawędziach elementy, 
które mogą się dostać do krwiobiegu w czasie podawania takiej 
szczepionki poprzez podrażnienie błony śluzowej nosa.
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W badanych próbkach krwi osób po szczepieniu przeciw covid-19 
znajdowano:
- żółte, „poskręcane podłużne formy” wijące się
(nie były to cząstki organiczne, były bardzo długie, wyglądały jak cząstki 
grafenu, światło załamywało się na nich podwójnie - to znaczy, że to nie 
jest nic organicznego, nic co normalnie znajduje się  w organizmie),
- posklejane erytrocyty oraz ciała obce w postaci długich nici,
- metalowe cząstki,
podłużne nieorganiczne elementy - jak nici zakończone prostokątnym 
elementem.

W świetle powyżej  przedstawionych obiektywnych faktów, 
doniesień naukowych i oficjalnych danych statystycznych 
pokazujących w sposób oczywisty, że obecnie podawane 
społeczeństwu polskiemu tzw. szczepionki przeciwko covid-19 nie 
są ani bezpieczne, ani skuteczne, ani w pełni przebadane. 
Sprowadza to ryzyko ciężkich odczynów poszczepiennych łącznie z 
licznymi zgonami na osoby je przyjmujące.
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Profilaktyka infekcji wirusowych

- Witamina D3, (z Wit K2Mk7) jeden raz dziennie, po 3.000j-
5.000j

- Cynk organiczny,  jeden raz dziennie 15 mg

- Witamina C z bioflavonoidami, jeden raz dziennie po 1 
gram

- Kwercetyna, jeden raz dziennie po 250mg 

- N-Acetylocysteina, jeden raz dziennie po 500 mg

- „Herbatka” z korzenia Lukrecji, Mniszka Lekarskiego

Artemisia Annua/bylica roczna/
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Leczenie fazy początkowej infekcji covid-19

1/  Kontynuować suplementację jak powyżej ale w zwiększonych 
dawkach:

      -N- acetylocysteina  2x dziennie po  500mg 

        -Kwercetyna  2x dziennie po  250mg

        -Cynk  organiczny do 50mg na dobę

        -Wit. D3 w zwiększonej dawce /w zależności od poziomu we krwi/ 
do 10 tys.j na dobę

        -Wit. C 3-5x dziennie  po  1000mg

        -Kompleks wit. B



  

34

2/  NAPROXEN /lek bez recepty/

     I dzień 2x dziennie po 3 tabl. po 200mg , II i III dzień 2x dziennie po 2 
tabl. po 200mg, kolejne 2-3  dni 3x       dziennie po 1tabl. po 200mg

3/  LIZYNA

     2 x  dziennie 1000 mg  /zawsze 1 godzinę przed posiłkiem, popijając 
2 szklankami wody, w czasie leczenia lizyną nie spożywać kawy, 
czerwonego mięsa, niektórych ryb i owoców morza, orzechów, pestek 
dyni, soczewicy oraz soi/

4/  OLEJ Z CZARNUSZKI

      2 x dziennie po 2500 mg /w kapsułkach/
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5/  LEKI  DODATKOWE

    OCTENIDYNA

      

      -płyn do płukania jamy ustnej i gardła z oktenidyną

      -Octenisept-spray do gardła i nosa 

      -Octeangin- tabletki do ssania z oktenidyną

      

      AZELASTYNA

       -spray do nosa  Allergodil

     LEKI PRZECIWALERGICZNE

     -Allertec, Zyrtec, Loratadyna 1 x dziennie 1 tabletka lub suplement 
diety Histasolv 3x dziennie 1 tabletka
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6/  NIE STOSOWAĆ PARACETAMOLU !!! /który jest w takich lekach 
jak :Gripex, Fervex, Coldrex/.

     Gorączkę obniża Naproxen, a gdy to jest niewystarczające można 
używać dodatkowo Polopirynę

7/ LEKI : /na receptę/

 -AMANTADYNA /ViregytK lub Amantix/

  -IWERMEKTYNA/Posela/
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Naproxen – działanie - https://psnlin.pl/artykuly,naproksen-w-ciagu-
godziny-obniza-o-82-ilosc-wirusow-w-plucach-badanie-
naukowe,21,140.html

Czarnuszka siewna – skuteczność - https://psnlin.pl/artykuly,nigella-
sativa-czarnuszka-siewna-w-leczeniu-covid-19-otwarte-
randomizowane-kontrolowane-badanie-klin,21,139.html

Lizyna – rola w terapii - https://psnlin.pl/artykuly,wykorzystanie-lizyny-w-
terapii-pacjentow-z-sars-cov-2,21,126.html?page_number=2

Szkodliwość Paracetamolu - https://psnlin.pl/artykuly,paracetamol-i-
niedobor-glutationu-a-objawy-i-zgony-na-covid-19,21,100.html?
page_number=2
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Skuteczność leków przeciwalergicznych - 
https://www.medicalandresearch.com/assets/articles/documents/DOC
UMENT_20210621172633.pd 

Działanie N-acetylocysteiny - https://psnlin.pl/artykuly,paracetamol-i-
niedobor-glutationu-a-objawy-i-zgony-na-covid-19,21,100.html?
page_number=2

Działanie Azelastyny - https://www.rynekzdrowia.pl/farmacja/popularny-
lek-przeciwalergiczny-lagodzi-objawy-covid-19-firma-oglosila-wyniki-
badan,225634,106.html

Działanie Octenidyny - https://www.infodent24.pl/techdentpost/plyn-do-
plukania-jamy-ustnej-uderza-w-koronawirusa,116605.html



  

Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę

lek med Agata Osiniak

www.psnlin.pl
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