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30 faktov, ktoré potrebujete vedieť: Váš covid ťahák 

Pýtali ste sa na to, tak sme to urobili. Zbierka všetkých argumentov, ktoré budete 

potrebovať. 

Kit Knightly 

Dostávame veľa e-mailov a súkromných správ v tomto duchu: "Máte zdroj pre X?" alebo "Môžete ma odkázať na 

štúdie o maskách?" alebo "Viem, že som videl graf úmrtnosti, ale už ho nemôžem nájsť." A my vás chápeme, bolo to 

dlhých 18 mesiacov a je toľko štatistík a čísel, ktoré sa musíte snažiť udržať v hlave. 

Aby sme sa teda vysporiadali so všetkými týmito žiadosťami, rozhodli sme sa vytvoriť zoznam s odrážkami a zdrojmi 

pre všetky kľúčové body. Komplexný prehľad. 

Tu sú kľúčové fakty a zdroje o údajnej "pandémii", ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tom, čo sa stalo so svetom od 

januára 2020, a pomôžu vám poučiť všetkých vašich priateľov, ktorí by mohli byť stále uväznení v hmle nového 

normálu (kliknutím na odkazy preskočíte): 

"Covidové úmrtia" - Uzávery - PCR testy - "asymptomatická infekcia" - Ventilátory - Masky - Vakcíny - Klamstvo 

a predvídanie 

 

Časť I: "Covidové úmrtia" a úmrtnosť 

1. Miera prežitia "Covidu" je viac ako 99 %. Vládni zdravotnícki experti sa od začiatku pandémie vynasnažili 

zdôrazniť, že drvivej väčšine obyvateľstva nehrozí žiadne nebezpečenstvo zo strany Covidu. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=adj8MCsZKlg 

Takmer všetky štúdie o pomere infekcie a úmrtnosti (IFR) lieku Covid priniesli výsledky medzi 0,04 % a 0,5 %. To 

znamená, že miera prežitia lieku Covid je najmenej 99,5 %. 

 

2. Nebola zaznamenaná žiadna neobvyklá nadmerná úmrtnosť. Tlač označila rok 2020 za "najsmrteľnejší rok v 

Spojenom kráľovstve od druhej svetovej vojny", ale to je zavádzajúce, pretože sa neberie do úvahy obrovský nárast 

populácie od tohto obdobia. Rozumnejším štatistickým meradlom úmrtnosti je vekovo štandardizovaná miera 

úmrtnosti (ASMR): 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adj8MCsZKlg
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Podľa tohto ukazovateľa rok 2020 nie je ani najhorším rokom z hľadiska úmrtnosti od roku 2000, v skutočnosti bolo 

od roku 1943 len 9 rokov lepších ako rok 2020. 

Podobne aj v USA je ASMR v roku 2020 len na úrovni roku 2004: 

 

Podrobný rozpis toho, ako Covid ovplyvnil úmrtnosť v západnej Európe a USA, nájdete tu (https://swprs.org/covid-

19-mortality-overview/). Nárast úmrtnosti, ktorý sme zaznamenali, by sa mohol pripísať príčinám, ktoré nie sú 

spojené s Covidom *fakty 7, 9 a 19]. 

 

3. Počty "Covidových úmrtí" sú umelo nadsadené. Krajiny na celom svete definujú "Covid úmrtie" ako "úmrtie z 

akejkoľvek príčiny do 28/30/60 dní od pozitívneho testu". 

K tejto praxi sa priznali zdravotnícki pracovníci z Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, USA, Severného Írska a 

ďalších krajín: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Tw9Ci2PZKZg&t=38s 

Odstránenie akéhokoľvek rozdielu medzi úmrtím na Covid a úmrtím na niečo iné po pozitívnom teste na Covid 

prirodzene povedie k nadmernému počítaniu "úmrtí na Covid". Britský patológ Dr. John Lee varoval pred týmto 

"výrazným nadhodnotením" už na jar minulého roka. Informovali o tom aj iné mainstreamové zdroje. 

Vzhľadom na obrovské percento "asymptomatických" infekcií Covidom *14+, dobre známu prevalenciu závažných 

komorbidít *fakt 4+ a možnosť falošne pozitívnych testov *fakt 18+ to robí z čísel o úmrtiach na Covid extrémne 

nespoľahlivú štatistiku. 

 

4. Prevažná väčšina úmrtí na covid má závažné komorbidity. V marci 2020 talianska vláda zverejnila štatistiky, 

podľa ktorých 99,2 % ich "covidových úmrtí" malo aspoň jednu závažnú komorbiditu. 

Patrili medzi ne rakovina, srdcové ochorenia, demencia, Alzheimerova choroba, zlyhanie obličiek a cukrovka (okrem 

iných). Viac ako 50 % z nich malo tri alebo viac závažných predchádzajúcich ochorení. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw9Ci2PZKZg&t=38s


3 
 

Tento vzorec sa v priebehu "pandémie" zachoval aj vo všetkých ostatných krajinách. Žiadosť FOIA z októbra 2020 

adresovaná britskému ONS odhalila, že menej ako 10 % oficiálneho počtu úmrtí na "Covid" v tom čase malo Covid 

ako jedinú príčinu smrti. 

 

5. Priemerný vek "úmrtia na Covid" je vyšší ako priemerná dĺžka života. Priemerný vek úmrtia na "Covid" v 

Spojenom kráľovstve je 82,5 roka. V Taliansku je to 86 rokov. V Nemecku je to 83 rokov. Vo Švajčiarsku 86 rokov. V 

Kanade 86 rokov. V USA 78, v Austrálii 82. 

Takmer vo všetkých prípadoch je medián veku "covidovej smrti" vyšší ako priemerná dĺžka života v krajine. 

Preto vo väčšine sveta mala "pandémia" len malý alebo žiadny vplyv na priemernú dĺžku života. Porovnajte to so 

španielskou chrípkou, pri ktorej sa priemerná dĺžka života v USA za niečo vyše roka znížila o 28 %. *zdroj: 

https://www.cdc.gov/nchs/data-visualization/mortality-trends/index.htm] 

 

6. Úmrtnosť Covid presne kopíruje krivku prirodzenej úmrtnosti. Štatistické štúdie zo Spojeného kráľovstva a 

Indie ukázali, že krivka "Covidovej úmrtnosti" takmer presne kopíruje krivku očakávanej úmrtnosti: 

 

 

https://www.cdc.gov/nchs/data-visualization/mortality-trends/index.htm
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Riziko úmrtia "na Covid" takmer presne kopíruje vaše základné riziko úmrtia vo všeobecnosti. 

Mierny nárast u niektorých starších vekových skupín možno vysvetliť inými faktormi *fakty 7, 9 a 19]. 

 

7. Došlo k masívnemu nárastu používania "nezákonných" DNR. Hliadky a vládne agentúry zaznamenali za 

posledných dvadsať mesiacov obrovský nárast používania príkazov nereanimovať (Do Not Resuscitate Orders - DNR). 

V USA nemocnice zvažovali "univerzálne DNR" pre každého pacienta, ktorý mal pozitívny test na Covid, a 

informujúce zdravotné sestry priznali, že systém DNR bol v New Yorku zneužitý. 

V Spojenom kráľovstve došlo k "nevídanému" nárastu "nelegálnych" DNR pre zdravotne postihnutých ľudí, ordinácie 

všeobecných lekárov rozosielali listy pacientom, ktorí nie sú v terminálnom štádiu, s odporúčaním podpísať DNR 

príkazy, zatiaľ čo iní lekári podpisovali "všeobecné DNR" pre celé opatrovateľské domy. 

Štúdia vykonaná Sheffieldskou univerzitou zistila, že viac ako tretina všetkých "podozrivých" pacientov s Covidom 

mala v priebehu 24 hodín po prijatí do nemocnice pripojené DNR. 

Plošné používanie vynútených alebo nezákonných príkazov DNR by mohlo byť príčinou zvýšenia úmrtnosti v rokoch 

2020/21. [Fakty 2 a 6]. 
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Časť II: Uzamknutie 

8. Uzávery nezabraňujú šíreniu chorôb. Neexistuje takmer žiadny dôkaz o tom, že by výluky mali nejaký vplyv na 

obmedzenie "Covidových úmrtí". Ak porovnáte regióny, v ktorých sa uzamknutie uskutočnilo, s regiónmi, v ktorých 

sa neuzamklo, neuvidíte žiadnu zákonitosť. 

 

"Úmrtia na Covid" na Floride (bez uzamknutia) a v Kalifornii (uzamknutie) 
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"Covid úmrtia" vo Švédsku (bez uzamknutia) vs. Spojené kráľovstvo (uzamknutie) 

 

9. Uzamknutie zabíja ľudí. Existujú presvedčivé dôkazy, že výluky - prostredníctvom sociálnych, ekonomických a 

iných škôd na verejnom zdraví - sú smrteľnejšie ako "vírus". 

Dr. David Nabarro, osobitný vyslanec Svetovej zdravotníckej organizácie pre Covid-19, v októbri 2020 označil 

lockdowny za "globálnu katastrofu": 

 

„My vo Svetovej zdravotníckej organizácii nie sme zástancami výluk ako hlavného 

prostriedku kontroly vírusu *...+ zdá sa, že do budúceho roka sa nám môže zdvojnásobiť 

svetová chudoba. Môžeme mať minimálne zdvojnásobenie detskej podvýživy *...+ Je to 

strašná, strašná globálna katastrofa." 

 

Správa OSN z apríla 2020 varovala pred 100 000 deťmi, ktoré zahynuli v dôsledku hospodárskych dôsledkov výluk, 

zatiaľ čo ďalšie desiatky miliónov detí čelia možnej chudobe a hladomoru. 

Nezamestnanosť, chudoba, samovraždy, alkoholizmus, užívanie drog a ďalšie sociálne/psychické krízy prudko rastú 

na celom svete. Zatiaľ čo zmeškané a oneskorené operácie a vyšetrenia budú v blízkej budúcnosti znamenať zvýšenú 

úmrtnosť na srdcové choroby, rakovinu a pod. 

Vplyv uzamknutia by vysvetľoval malý nárast nadmernej úmrtnosti *fakty 2 a 6]. 
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10. Nemocnice nikdy neboli neobvykle nadmerne zaťažené. hlavným argumentom používaným na obhajobu 

výluk je, že "vyrovnanie krivky" by zabránilo rýchlemu prílevu prípadov a ochránilo by systémy zdravotnej 

starostlivosti pred kolapsom. Väčšina systémov zdravotnej starostlivosti však vôbec nebola blízko kolapsu. 

V marci 2020 sa objavili správy, že nemocnice v Španielsku a Taliansku boli preplnené pacientmi, ale to sa stáva 

každú chrípkovú sezónu. V roku 2017 boli španielske nemocnice naplnené na 200 % a v roku 2015 pacienti spali na 

chodbách. V dokumente JAMA z marca 2020 sa uvádza, že talianske nemocnice "v zimných mesiacoch zvyčajne 

fungujú na 85 - 90 % kapacity". 

V Spojenom kráľovstve je NHS počas zimy pravidelne vyťažená až na hranicu únosnosti. 

V rámci svojej politiky Covid NHS na jar 2020 oznámila, že bude "reorganizovať nemocničné kapacity novým 

spôsobom, aby sa pacienti s Covid a bez Covid liečili oddelene", a že "v dôsledku toho budú nemocnice pociťovať 

kapacitné tlaky pri nižšej celkovej obsadenosti, ako by tomu bolo predtým". 

To znamená, že zrušili tisíce lôžok. Počas údajnej smrtiacej pandémie znížili maximálnu obsadenosť nemocníc. 

Napriek tomu NHS nikdy nepocítila tlak presahujúci typickú chrípkovú sezónu a niekedy mala v skutočnosti 4× viac 

prázdnych lôžok ako zvyčajne. 

V Spojenom kráľovstve aj v USA sa minuli milióny na dočasné pohotovostné nemocnice, ktoré sa nikdy nevyužili. 

 

 

Časť III: Testy PCR 

11. Testy PCR neboli navrhnuté na diagnostikovanie choroby. Test reverznej transkriptázovej polymerázovej 

reťazovej reakcie (RT-PCR) sa v médiách opisuje ako "zlatý štandard" na diagnostiku Covid. Vynálezca tohto procesu, 

ktorý získal Nobelovu cenu, ho však nikdy nezamýšľal používať ako diagnostický nástroj a verejne to aj povedal: 

 

„PCR je len proces, ktorý umožňuje vyrobiť z niečoho veľké množstvo. Nehovorí vám, že ste 

chorí, ani že vec, ktorú ste nakoniec získali, vám ublíži, ani nič podobné." 

 

12. Testy PCR sú v minulosti nepresné a nespoľahlivé. Je známe, že "zlatý štandard" PCR testov na Covid 

poskytuje veľa falošne pozitívnych výsledkov tým, že reaguje na materiál DNA, ktorý nie je špecifický pre Sars-Cov-2. 

V čínskej štúdii sa zistilo, že ten istý pacient mohol v ten istý deň dostať dva rôzne výsledky z toho istého testu. V 

Nemecku je známe, že testy reagovali na vírusy bežného prechladnutia. V štúdii z roku 2006 sa zistilo, že testy PCR na 

jeden vírus reagovali aj na iné vírusy. V roku 2007 viedlo spoliehanie sa na testy PCR k "vypuknutiu" čierneho kašľa, 

ktorý v skutočnosti nikdy neexistoval. Niektoré testy v USA dokonca reagovali na negatívnu kontrolnú vzorku. 

Zosnulý prezident Tanzánie John Magufuli predložil na testovanie PCR vzorky kozy, pawpaw a motorového oleja, 

všetky boli pozitívne na vírus. 

Už vo februári 2020 odborníci priznávali, že test je nespoľahlivý. Doktor Wang Čeng, prezident Čínskej akadémie 

lekárskych vied, povedal pre čínsku štátnu televíziu: "Presnosť testov je len 30 - 50 %." Vlastná webová stránka 

austrálskej vlády tvrdila: "Na posúdenie presnosti a klinickej užitočnosti dostupných testov COVID-19 sú k dispozícii 
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len obmedzené dôkazy." A portugalský súd rozhodol, že testy PCR sú "nespoľahlivé" a nemali by sa používať na 

diagnostiku. 

Podrobné rozpisy nedostatkov PCR testov si môžete prečítať tu: https://off-guardian.org/2020/04/15/has-covid-19-

testing-made-the-problem-worse/ , https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-

meaningless/ a https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-

false-positives/  . 

 

13. Hodnoty TK PCR testov sú príliš vysoké. PCR testy sa vykonávajú v cykloch, počet cyklov, ktoré použijete na 

získanie výsledku, je známy ako "prah cyklu" alebo hodnota CT. Kary Mullis povedal: "Ak musíte prejsť viac ako 40 

cyklov*...+je s vašou PCR niečo vážne v neporiadku." 

V usmerneniach MIQE PCR sa uvádza: "Hodnoty CT vyššie ako 40 sú podozrivé z dôvodu implicitne nízkej účinnosti a 

vo všeobecnosti by sa nemali uvádzať." Sám Dr. Fauci dokonca priznal, že čokoľvek nad 35 cyklov nie je takmer nikdy 

kultivovateľné. 

Dr. Juliet Morrisonová, virologička z Kalifornskej univerzity v Riverside, povedala pre New York Times: Som šokovaná, 

že si ľudia myslia, že 40 *cyklov+ môže predstavovať pozitívny výsledok... Rozumnejšia hranica by bola 30 až 35". 

V tom istom článku Dr. Michael Mina z Harvard School of Public Health uviedol, že hranica by mala byť 30, a autor 

ďalej poukazuje na to, že zníženie TK zo 40 na 30 by v niektorých štátoch znížilo "covid cases" až o 90 %. 

Vlastné údaje CDC naznačujú, že žiadna vzorka nad 33 cyklov by nemohla byť kultivovaná, a nemecký Inštitút 

Roberta Kocha tvrdí, že nič nad 30 cyklov pravdepodobne nie je infekčné. 

Napriek tomu je známe, že takmer všetky laboratóriá v USA vykonávajú svoje testy pri najmenej 37 cykloch a niekedy 

až pri 45. Pravidlá "štandardného pracovného postupu" NHS pre PCR testy stanovujú limit na 40 cyklov. 

Na základe toho, čo vieme o hodnotách TK, je väčšina výsledkov PCR testov prinajlepšom pochybná. 

14. Svetová zdravotnícka organizácia (dvakrát) pripustila, že testy PCR produkujú falošne pozitívne 

výsledky. V decembri 2020 WHO vydala informačné memorandum o procese PCR, v ktorom laboratóriá inštruovala, 

aby si dávali pozor na vysoké hodnoty CT spôsobujúce falošne pozitívne výsledky: 

 

„keď vzorky vrátia vysokú hodnotu Ct, znamená to, že na detekciu vírusu bolo potrebných 

veľa cyklov. Za určitých okolností je ťažké určiť rozdiel medzi šumom pozadia a skutočnou 

prítomnosťou cieľového vírusu.“ 

 

Potom, v januári 2021, WHO vydala ďalšiu správu, tentoraz s upozornením, že "asymptomatické" pozitívne testy PCR 

by sa mali opätovne testovať, pretože môžu byť falošne pozitívne: 

 

„V prípade, že výsledky testu nezodpovedajú klinickému obrazu, mala by sa odobrať nová 

vzorka a opätovne otestovať pomocou rovnakej alebo inej technológie NAT.“ 

https://off-guardian.org/2020/04/15/has-covid-19-testing-made-the-problem-worse/
https://off-guardian.org/2020/04/15/has-covid-19-testing-made-the-problem-worse/
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-false-positives/
https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-ct-values-and-false-positives/
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15. Vedecký základ testov Covid je pochybný. Genom vírusu Sars-Cov-2 údajne sekvenovali čínski vedci v 

decembri 2019, potom ho zverejnili 10. januára 2020. O necelé dva týždne neskôr nemeckí virológovia (Christian 

Drosten a kol.) údajne použili genóm na vytvorenie testov PCR. 

Napísali článok s názvom Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR (Detekcia nového 

koronavírusu 2019 (2019-nCoV) pomocou RT-PCR v reálnom čase), ktorý bol predložený na uverejnenie 21. januára 

2020 a následne prijatý 22. januára. To znamená, že článok bol údajne "recenzovaný" za menej ako 24 hodín. Proces, 

ktorý zvyčajne trvá týždne. 

Odvtedy konzorcium viac ako štyridsiatich vedcov zaoberajúcich sa životom požiadalo o stiahnutie článku a napísalo 

dlhú správu, v ktorej podrobne opísalo 10 hlavných chýb v metodike článku. 

Zároveň požiadali o zverejnenie správy o odbornom hodnotení časopisu, aby dokázali, že článok skutočne prešiel 

procesom odborného hodnotenia. Časopis im zatiaľ nevyhovel. 

Corman-Drostenove testy sú základom každého testu Covid PCR na svete. Ak je článok pochybný, každý test PCR je 

tiež pochybný. 

 

Časť IV: "Asymptomatická infekcia" 

16. Väčšina infekcií Covid je "asymptomatická". Už od marca 2020 štúdie vykonané v Taliansku naznačovali, že 

50 - 75 % pozitívnych testov na Covid nemalo žiadne príznaky. Ďalšia štúdia v Spojenom kráľovstve z augusta 2020 

zistila, že až 86 % "pacientov s Covidom" nemalo žiadne vírusové príznaky. 

 

Je doslova nemožné rozlíšiť "asymptomatický prípad" od falošne pozitívneho výsledku testu. 

 

17. Existuje len veľmi málo dôkazov potvrdzujúcich údajné nebezpečenstvo "asymptomatického 

prenosu". V júni 2020 Dr. Maria Van Kerkhove, vedúca oddelenia WHO pre nové choroby a zoonózy, uviedla: "V 

súčasnosti sa v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyskytuje viacero nových chorôb: 

 

„Z údajov, ktoré máme k dispozícii, sa stále zdá, že je zriedkavé, aby sa asymptomatická 

osoba skutočne preniesla ďalej na sekundárneho jedinca," 

 

V metaanalýze štúdií Covid, ktorú v decembri 2020 uverejnil Journal of the American Medical Association (JAMA), sa 

zistilo, že asymptomatickí nosiči majú menej ako 1 % šancu, že nakazia osoby vo svojej domácnosti. V ďalšej štúdii, 

ktorá sa uskutočnila v roku 2009 v súvislosti s chrípkou, sa zistilo: 

 



10 
 

„...obmedzené dôkazy naznačujúce význam *asymptomatického+ prenosu. Úloha 

asymptomatických alebo presymptomatických osôb infikovaných chrípkou pri prenose 

ochorenia sa mohla preceňovať..." 

 

Vzhľadom na známe nedostatky testov PCR môže byť mnoho "asymptomatických prípadov" falošne pozitívnych *fakt 

14]. 

 

Časť V: Ventilátory 

18. Ventilácia NIE JE liečba respiračných vírusov. Mechanická ventilácia nie je a nikdy nebola odporúčanou 

liečbou respiračných infekcií akéhokoľvek druhu. V prvých dňoch pandémie sa ozvalo mnoho lekárov, ktorí 

spochybňovali používanie ventilátorov na liečbu "Covidu". 

Doktor Matt Strauss v časopise The Spectator uviedol: 

 

„Ventilátory neliečia žiadnu chorobu. Môžu vám naplniť pľúca vzduchom, keď sa ocitnete v 

situácii, že to nedokážete urobiť sami. V povedomí verejnosti sa spájajú s pľúcnymi 

chorobami, ale v skutočnosti to nie je ich najčastejšie alebo najvhodnejšie použitie.“ 

 

Nemecký pneumológ Dr. Thomas Voshaar, predseda Asociácie pneumologických kliník, povedal: "Pneumatológia je 

pre nás veľmi dôležitá: 

 

„Keď sme si prečítali prvé štúdie a správy z Číny a Talianska, okamžite sme si položili otázku, 

prečo je tam intubácia taká častá. Bolo to v rozpore s našimi klinickými skúsenosťami s 

vírusovou pneumóniou.“ 

 

Napriek tomu WHO, CDC, ECDC a NHS "odporúčali", aby sa pacienti s Covidom ventilujú namiesto použitia 

neinvazívnych metód. 

Nešlo o lekársku politiku, ktorej cieľom bolo čo najlepšie liečiť pacientov, ale skôr znížiť hypotetické šírenie Covidu 

tým, že sa pacientom zabráni vo vydychovaní aerosólových kvapôčok. 

 

19. Ventilátory zabíjali ľudí. Umiestnenie osoby na ventilátor, ktorá trpí chrípkou, zápalom pľúc, chronickou 

obštrukčnou chorobou pľúc alebo akýmkoľvek iným ochorením, ktoré obmedzuje dýchanie alebo ovplyvňuje pľúca, 

nezmierni žiadne z týchto príznakov. V skutočnosti ich takmer určite zhorší a mnohých z nich zabije. 
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Intubačné trubice sú zdrojom potenciálnej infekcie známej ako "pneumónia spojená s ventilátorom", ktorá podľa 

štúdií postihuje až 28 % všetkých ľudí napojených na ventilátory a zabíja 20 - 55 % nakazených. 

Mechanická ventilácia tiež poškodzuje fyzickú štruktúru pľúc, čo vedie k "ventilátorom vyvolanému poškodeniu 

pľúc", ktoré môže dramaticky ovplyvniť kvalitu života a dokonca viesť k smrti. 

Odborníci odhadujú, že 40 - 50 % ventilovaných pacientov zomiera bez ohľadu na ich ochorenie. Na celom svete 

zomrelo 66 až 86 % všetkých "Covidových pacientov" napojených na ventilátory. 

Podľa "tajnej sestry" sa v New Yorku ventilátory používali tak nesprávne, že ničili pľúca pacientov: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ 

Táto politika bola v lepšom prípade nedbanlivosťou, v horšom prípade potenciálne úmyselnou vraždou. Toto 

nesprávne používanie ventilátorov by mohlo byť príčinou zvýšenia úmrtnosti v rokoch 2020/21 [fakty 2 a 6]. 

 

Časť VI: Masky 

20. Masky nefungujú. Najmenej tucet vedeckých štúdií preukázalo, že masky nijako nezabraňujú šíreniu 

respiračných vírusov. 

 

Jedna metaanalýza, ktorú CDC zverejnila v máji 2020, nezistila "žiadne významné zníženie prenosu chrípky pri 

používaní tvárových masiek". 

 

V inej štúdii s viac ako 8 000 účastníkmi sa zistilo, že masky "sa nezdajú byť účinné proti laboratórne potvrdeným 

vírusovým infekciám dýchacích ciest ani proti klinickým infekciám dýchacích ciest". 

 

Je ich doslova priveľa na to, aby sme ich všetky citovali, ale môžete si ich prečítať:  

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf 

https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/ 

https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-

slow-down-spread-respiratory-viruses 

https://escipub.com/irjph-2021-08-1005/ 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0057100 

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372 

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577 

https://www.youtube.com/watch?v=UIDsKdeFOmQ
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf
https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/
https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses
https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses
https://escipub.com/irjph-2021-08-1005/
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0057100
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577
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https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591 

Alebo si prečítajte zhrnutie podľa SPR: https://swprs.org/face-masks-and-covid-the-evidence/ 

Hoci sa uskutočnilo niekoľko štúdií, ktoré tvrdia, že maska na Covid funguje, všetky sú vážne chybné. Jedna z nich sa 

ako na údaje spoliehala na prieskumy, ktoré sa uskutočnili na základe vlastného hlásenia. Ďalšia bola tak zle 

navrhnutá, že skupina odborníkov požadovala jej stiahnutie. Tretí bol stiahnutý po tom, ako sa jeho predpovede 

ukázali ako úplne nesprávne. 

WHO si objednala vlastnú metaanalýzu v časopise Lancet, ale táto štúdia sa zaoberala len maskami N95 a len v 

nemocniciach. *Úplný prehľad zlých údajov v tejto štúdii nájdete tu: https://swprs.org/who-mask-study-seriously-

flawed/ 

Okrem vedeckých dôkazov existuje množstvo reálnych dôkazov o tom, že masky nijako nezastavujú šírenie chorôb. 

Napríklad Severná a Južná Dakota mali takmer identické počty prípadov, napriek tomu, že v jednej z nich je zavedená 

povinnosť používať masky a v druhej nie: 

 

 

V Kansase mali okresy bez povinnosti masiek v skutočnosti menej "prípadov" Covid ako okresy s povinnosťou masiek. 

A napriek tomu, že v Japonsku sú masky veľmi rozšírené, v roku 2019 tam vypukla najhoršia chrípková epidémia za 

posledné desaťročia. 

 

21. Masky sú škodlivé pre vaše zdravie. Dlhodobé nosenie masky, viacnásobné nosenie tej istej masky a ďalšie 

aspekty látkových masiek môžu byť škodlivé pre vaše zdravie. V časopise International Journal of Environmental 

Research and Public Health bola nedávno uverejnená dlhodobá štúdia o škodlivých účinkoch nosenia masiek 

Dr. James Meehan v auguste 2020 uviedol, že zaznamenáva nárast bakteriálneho zápalu pľúc, plesňových infekcií, 

vyrážok na tvári . 

Je tiež známe, že masky obsahujú plastové mikrovlákna, ktoré pri vdychovaní poškodzujú pľúca a môžu byť 

potenciálne karcinogénne. 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
https://swprs.org/face-masks-and-covid-the-evidence/
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
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Nosenie masiek u detí podporuje dýchanie ústami, čo vedie k deformáciám tváre. 

Ľudia na celom svete omdleli v dôsledku otravy CO2 počas nosenia masiek a niektoré deti v Číne dokonca utrpeli 

náhlu zástavu srdca. 

 

22. Masky sú škodlivé pre planétu. Už viac ako rok sa mesačne používajú milióny a milióny jednorazových 

masiek. Správa OSN zistila, že pandémia Covid19 pravdepodobne spôsobí, že plastový odpad sa v najbližších rokoch 

viac ako zdvojnásobí, a drvivú väčšinu z toho tvoria masky na tvár. 

Správa ďalej varuje, že tieto masky (a iný zdravotnícky odpad) upchajú kanalizačné a zavlažovacie systémy, čo bude 

mať nepriaznivý vplyv na verejné zdravie, zavlažovanie a poľnohospodárstvo. 

Štúdia z univerzity vo Swansea zistila, že "pri ponorení masiek do vody sa uvoľňovali ťažké kovy a plastové vlákna". 

Tieto materiály sú toxické pre ľudí aj voľne žijúce zvieratá. 

 

Časť VII: Vakcíny 

23. Covidové "vakcíny" sú úplne bezprecedentné. Pred rokom 2020 nebola nikdy vyvinutá žiadna úspešná 

vakcína proti ľudskému koronavírusu. Odvtedy sme ich údajne vyrobili 20 za 18 mesiacov. 

Vedci sa roky pokúšali vyvinúť vakcínu proti SARS a MERS, ale bez väčšieho úspechu. Niektoré z neúspešných vakcín 

proti SARS v skutočnosti spôsobovali precitlivenosť na vírus SARS. To znamená, že zaočkované myši mohli 

potenciálne ochorieť vážnejšie ako nezaočkované myši. Ďalší pokus spôsobil poškodenie pečene u fretiek. 

Zatiaľ čo tradičné vakcíny fungujú tak, že vystavia telo oslabenému kmeňu mikroorganizmu, ktorý spôsobuje 

ochorenie, tieto nové vakcíny Covid sú vakcíny s mRNA. 

Vakcíny mRNA (messenger ribonucleic acid) teoreticky fungujú tak, že sa vírusová mRNA vstrekne do tela, kde sa 

replikuje vo vašich bunkách a povzbudí vaše telo, aby rozpoznalo a vytvorilo antigény pre "hrotové proteíny" vírusu. 

Sú predmetom výskumu od 90. rokov 20. storočia, ale pred rokom 2020 nebola žiadna mRNA vakcína schválená na 

použitie. 

 

24. Vakcíny neposkytujú imunitu ani nezabraňujú prenosu. Ľahko sa priznáva, že "vakcíny" Covid neposkytujú 

imunitu voči infekcii a nezabraňujú prenosu choroby na iných. Článok v British Medical Journal skutočne zdôraznil, že 

štúdie o vakcínach neboli navrhnuté tak, aby sa vôbec pokúsili posúdiť, či "vakcíny" obmedzujú prenos. 

Samotní výrobcovia vakcín sa pri zverejnení netestovaných génových terapií mRNA vyjadrili celkom jasne, že 

"účinnosť" ich produktu je založená na "znížení závažnosti príznakov". 

 

25. Vakcíny boli vyrobené narýchlo a ich dlhodobé účinky nie sú známe. Vývoj vakcín je pomalý a pracný 

proces. Zvyčajne od vývoja cez testovanie až po konečné schválenie na verejné použitie trvá mnoho rokov. Všetky 

rôzne vakcíny proti Covidu boli vyvinuté a schválené za menej ako rok. Je zrejmé, že nie je možné získať dlhodobé 

údaje o bezpečnosti chemických látok, ktoré sú staršie ako jeden rok. 
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Spoločnosť Pfizer to dokonca priznáva v uniknutej zmluve o dodávkach medzi farmaceutickým gigantom a albánskou 

vládou: 

 

„dlhodobé účinky a účinnosť vakcíny nie sú v súčasnosti známe a že môžu existovať 

nežiaduce účinky vakcíny, ktoré nie sú v súčasnosti známe“ 

 

Ďalej, žiadna z vakcín nebola podrobená riadnym testom. Mnohé z nich úplne preskočili skúšky v ranom štádiu a 

skúšky v neskorom štádiu na ľuďoch buď neboli recenzované, neboli zverejnené ich údaje, neskončia sa do roku 2023 

alebo boli zrušené po "závažných nežiaducich účinkoch". 

 

26. Výrobcom vakcín bola poskytnutá právna náhrada škody v prípade, že spôsobia škodu. Zákon USA o 

verejnej pripravenosti a pripravenosti na mimoriadne situácie (Public Readiness and Emergency Preparedness Act - 

PREP) poskytuje imunitu minimálne do roku 2024. 

Zákon EÚ o licenciách na výrobky robí to isté a existujú správy o doložkách o dôvernej zodpovednosti v zmluvách, 

ktoré EÚ podpísala s výrobcami vakcín. 

Spojené kráľovstvo išlo ešte ďalej a poskytlo vláde a všetkým jej zamestnancom trvalé právne odškodnenie za 

akúkoľvek škodu spôsobenú pri liečbe pacienta na Covid19 alebo "podozrenie na Covid19". 

Z uniknutej albánskej zmluvy opäť vyplýva, že spoločnosť Pfizer prinajmenšom stanovila toto odškodnenie ako 

štandardnú požiadavku dodávania vakcín Covid: 

 

„Kupujúci sa týmto zaväzuje odškodniť spoločnosť Pfizer *...+ za všetky žaloby, nároky, 

žaloby, požiadavky, straty, škody, záväzky, vyrovnania, pokuty, penále, náklady a výdavky.“ 

 

 

 

 

Časť VIII: Klamstvo a predvídanie 

27. EÚ pripravovala "očkovacie pasy" najmenej ROK pred začiatkom pandémie. Navrhované protiopatrenia 

COVID, ktoré boli verejnosti prezentované ako improvizované núdzové opatrenia, existovali už pred vznikom 

ochorenia. 

V dvoch dokumentoch EÚ uverejnených v roku 2018, v dokumente "Stav dôveryhodnosti očkovania v roku 2018" a v 

technickej správe s názvom "Návrh a implementácia informačného systému o očkovaní", sa diskutovalo o 

pravdepodobnosti zavedenia systému monitorovania očkovania v celej EÚ. 
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Tieto dokumenty boli zlúčené do "Plánu očkovania na rok 2019", v ktorom sa (okrem iného) stanovila "štúdia 

uskutočniteľnosti" očkovacích pasov, ktorá sa má začať v roku 2019 a ukončiť v roku 2021: 

 

Záverečné závery tejto správy boli zverejnené v septembri 2019, len mesiac pred udalosťou 201 (nižšie). 

Zdroj: https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf?x42407 

 

28. "Cvičenie" predpovedalo pandémiu len niekoľko týždňov pred jej začiatkom. V októbri 2019 Svetové 

ekonomické fórum a Univerzita Johnsa Hopkinsa zorganizovali podujatie 201. Išlo o cvičenie založené na 

zoonotickom koronavíre, ktorý spustí celosvetovú pandémiu. Cvičenie sponzorovala Nadácia Billa a Melindy 

Gatesovcov a aliancia pre očkovanie GAVI. 

Cvičenie zverejnilo svoje zistenia a odporúčania v novembri 2019 ako "výzvu na akciu". O mesiac neskôr zaznamenala 

Čína svoj prvý prípad "Covid". 

 

29. Od začiatku roka 2020 chrípka "zmizla". V Spojených štátoch od februára 2020 údajne klesol počet prípadov 

chrípky o viac ako 98 %. 

https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf?x42407
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Nie je to len v USA, aj celosvetovo chrípka údajne takmer úplne vymizla. 

Medzitým nová choroba s názvom "Covid", ktorá má identické príznaky a podobnú úmrtnosť ako chrípka, zrejme 

postihuje všetkých ľudí, ktorých bežne postihuje chrípka. 

 

30. Elita počas pandémie zbohatla. Od začiatku výluky najbohatší ľudia výrazne zbohatli. Forbes uviedol, že "v 

boji proti koronavírusu" vzniklo 40 nových miliardárov, pričom 9 z nich sú výrobcovia vakcín. 

Portál Business Insider uviedol, že "do októbra 2020 sa čistý majetok miliardárov zvýšil o pol bilióna dolárov". 

Zdroj: https://www.businessinsider.com/billionaires-net-worth-increases-coronavirus-pandemic-2020-

7?op=1&r=US&IR=T 

Je zrejmé, že toto číslo bude teraz ešte väčšie. 

 

Toto sú zásadné fakty o pandémii, ktoré sú tu uvedené ako zdroj informácií, ktoré vám 

pomôžu formulovať a podporiť vaše argumenty s priateľmi alebo neznámymi ľuďmi. 

Ďakujeme všetkým výskumníkom, ktorí tieto informácie za posledných dvadsať mesiacov 

zozbierali a zhromaždili, najmä Swiss Policy Research. 

 

https://www.businessinsider.com/billionaires-net-worth-increases-coronavirus-pandemic-2020-7?op=1&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/billionaires-net-worth-increases-coronavirus-pandemic-2020-7?op=1&r=US&IR=T

