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Vytváření strachu je vůbec tím nejmocnějším mocenským
nástrojem,

který vede lidi k tomu, že dělají něco, co je proti jejich vlastním
zájmům.



JAK BYLY V MINULOSTI VIRY OBJEVENY?
Začátek podvodu

Slavný předchůdce dnešních podvodníků ve vědě byl Louis Pasteur (1822- 1895),
mikrobiolog a vynálezce očkování. 100 let po jeho smrti se při srovnávání jeho soukro-
mých záznamů a zveřejněných studií přišlo na to, že se v důležitých údajích neshodují.

Jinými slovy, Pasteur falšoval své studie a jejich výsledky. 

Dříve se mělo za to, že hřích a démoni způsobují nemoci.
V rámci tohoto základního myšlení, že nemoc je nepřítel zvenku, se s nástupem materiálního
myšlení tento nedokázaný předpoklad přenesl i do začínajícího vědeckého myšlení.

Při nemocech se tedy hledal nepřítel zvenčí, ačkoliv již tehdy byli vědci, kteří s tímto
předpokladem nesouhlasili.



JAK BYLY V MINULOSTI VIRY OBJEVENY?
Začátek podvodu

Již v polovině 19. století ostře kritizoval jeden slavný lékař a vědec, Antoine
Bechamp, Pasteurovu teorii o nákaze. Napsal, že zárodky nejsou původci chorob, nýbrž
částmi těla, které tělo podporují při jeho snahách odstranit poruchy. Sám Louis Pasteur to
krátce před svou smrtí uznal a řekl, že se se svou teorií o infekci mýlil. Řekl: „Zárodek
je ničím, prostředí je vším.“

Na důkaz viru, který je podle definice zapouzdřený kousek DNA, je potřeba elektronický
mikroskop, který máme teprve od roku 1931!

Pasteur tedy jen předpokládal, že existuje něco, co napadá buňky, něco malinkého, 
neviditelného, a nazval to virus.



DŮKAZ VIRŮ?
Co musí splňovat vědecký důkaz určitého viru

Virus musí být izolován
Virus musí být vyfocen elektronickým mikroskopem
U viru mus být definovány jeho geny a pořadí
Virus musí způsobovat stále tu stejnou, určitou nemoc
Virus musí být rozmnožen jako čistá kultura viru
Tento rozmnožený virus musí u zdravých jedinců způsobit tu určitou nemoc – musí být
určena cesta nakažení
Virus, získaný z nakaženého jedince musí být po opětovné izolaci totožný s původním virem

Ještě neexistuje na světě jediný vědecký důkaz jakéhokoliv CHOROBOPLODNÉHO viru, 
který by splňoval tyto postuláty!



DŮKAZ VIRŮ?
Co tedy ti vědci a odborníci v laboratořích nacházejí?

Izolace, fotka, geny a jejich pořadí – fotí se kde co, ale ne izolované viry

Ale: Je již známo, že každý v sobě máme více virů a bakterií, než buněk našeho těla
Dohromady tomu říkáme MIKROBIOM a nyní se objevuje, že existuje i VIROM. (PDF o 

Mikrobiomu zdarma ke stažení, odkaz pod videem)

VIROM jsou miliardy virů v našem těle, které tam neustále jsou, a splňují důležité životní
funkce. Jsou součástí našeho zdraví. 



DŮKAZ VIRŮ?
Co tedy ti vědci a odborníci v laboratořích nacházejí?

Takže, abychom měli skutečný důkaz o existenci určitého viru, musí být splněno
následujcí:

- Virus musí způsobovat stále tu stejnou, určitou nemoc – PROBLÉM!

- Virus musí být rozmnožen jako čistá kultura viru – PROBLÉM!

- Tento rozmnožený virus musí u zdravých jedinců způsobit tu určitou nemoc – PROBLÉM!

- Musí být určena cesta nakažení – PROBLÉM!

- Virus, získaný z nakaženého jedince musí být po opětovné izolaci totožný s původním
virem – PROBLÉM!



DŮKAZ VIRŮ?
Co tedy ti vědci a odborníci v laboratořích nacházejí?

Takže, abychom měli skutečný důkaz o existenci určitého viru, musí být splněno
následujcí:

Virus musí způsobovat stále tu stejnou, určitou nemoc – PROBLÉM!
Musí být určena cesta nakažení – PROBLÉM!

Zatím nebylo nikdy dokázáno, že virus je schopný na někoho přeskočit, někoho nakazit, 
způsobit tu stejnou nemoc, jako má pacient č. 1!

EXPERIMENTY:



DŮKAZ VIRŮ?

Zatím nebylo nikdy dokázáno, že virus je schopný na někoho přeskočit, někoho nakazit, 
způsobit tu stejnou nemoc, jako má pacient č. 1!

EXPERIMENT 1:

Mnoho let trvající bádání lékařky Dr. Eleanor McBean Ph.D., M.D, shrnuto v knize The 
Swine Flu Expose (1977) (Prasečí chřipka), kapitola 2: The spanish influenza epidemic of 1918 

was caused by vaccinations (Španělská chřipková epidemie 1918 byla způsobena očkováním ),

ukazuje, že všichni zemřelí na španělskou chřipku byli očkováni.

Pokusy s vězni v době španělské chřipky, nakazit je skrze nemocné, kteří na ně dýchali, 
kašlali, byli jim vtírán sekret z nemocných do nosní a ústní dutiny – nic. Nenakazil se 

nikdo z vězňů. 



DŮKAZ VIRŮ?

Zatím nebylo nikdy dokázáno, že virus je schopný na někoho přeskočit, někoho nakazit, 
způsobit tu stejnou nemoc, jako má pacient č. 1!

EXPERIMENT 2:

Prof. Gerald Geison ve své dvacetileté práci odhalil Pasteurovy podvody. Takzvanou vzteklinu
mohl Pasteur u svých pokusných zvířat vyvolat pouze tím, že jim vstříkl „infekční materiál“ 
přímo do mozku. Všechny ostatní pokusy o nakažení se nezdařily. Ještě nikdy nebyl zjištěn
původce choroby. Dodnes neexistuje ani žádná diagnostická metoda, jak vzteklinu zjistit. 
Diagnostikuje se pouze na základě symptomů. 

Přitom existuje spousta možností, proč nějaké zvíře kouše nebo slintá. Zranění anebo jiná
onemocnění mohou zvíře taktéž učinit vzteklým.



DŮKAZ VIRŮ?

Zatím nebylo nikdy dokázáno, že virus je schopný na někoho přeskočit, někoho nakazit, 
způsobit tu stejnou nemoc, jako má pacient č. 1!

EXPERIMENT 3:

1972 US – Pentagon, operace White Coat, (bílý plášť), 1200 lidí, nikdo se nenakazil
(dobrovolníci, muži, členové církevní sekty, v poušti v Nevadě). 

Pokusy byly uskutčněny se vším možným, co platilo jako infekční a nebepečné. Pokusy byly
zastaveny poté, když bylo jasné, že nemoci není možno přenášet, tzn. že nemoci nejsou
infekční. Žádná z nich! 



Test na viry, PCR
Sám vynálezce tohoto testu se vyjádřil, že teto test není vhodný na 

identifikaci viru.
Jak ten test funguje?
Protože ve vzorku je velmi málo virů, je nutné je nejdříve rozmnožit. Aniž by se tedy virus
izoloval, je rozmnoženo vše co je ve vzorku.
Pak je kontrolováno, jestli vzorek obahuje geny, charakteristické pro daný virus.
Tyto geny je případně možno najít i v jiných virech nebo tělních buňkách, není tedy jisté, že
patří tomu hledanému viru.
Geny viru a geny člověka se v zásadě neliší.
A když už se tedy některé ty geny domnělého viru najdou, není žádná vědecká práce, která
by dokazovala, že daný virus ZPŮSOBUJE NEMOC. Jediné, co se ví, že se dané geny
charakteristicky vskytují u určité nemoci. Jsou ale příčinou nebo následkem nemoci?

Spolehlivost testu při určování viru je max 50 %!



JAKY BYLY V MINULOSTI VIRY OBJEVENY?
Začátek podvodu

Pasteurovo přiznání, že neexistují chroboplodné zárodky, nebylo vzato na vědomí. Politika, 
lékaři a výrobci vakcín velice rychle poznali, že pomocí teorie o infekci lze šířit strach a dělat
velké obchody. 

Tato teorie je v platnosti dodnes. 150 let vědecké stagnace v oficiální medicíně. Přitom bylo
vědecky zjištěno a dokázáno, že se bakterie a viry mění, změní-li se složení živného média. 
Mění svůj vzhled, stejně jako vlastnosti.

Naše tělo vytváří vždy takové organismy, jaké zrovna potřebuje.



CO JSOU VIRY SKUTEČNĚ

Viry jsou ve skutečnosti ENDO-SYMBIONTI:

1. Mají pozitivní úkol v rámci celého organizmu. Přenášejí energii, stavební látky, a 
informace. Negativní vlastnosti nebyly nikdy pozorovány.

2. Jejich DNA je vždy kruhová, jako DNA všech bakterií. Všechna DNA virů původem z buněk
s buněčným jádrem jsou oproti tomu seřazeny jako kus vlákna.

Modely choroboplodných virů jsou v lexikách, učenicích a v internetu vždy čistý výmysl.



ODKAZY

Zprávy od očitých svědků tzv. Španělské chřipky 1918
Zemřeli jen ti, kteří byli očkováni!!! německy

https://www.gandhi-auftrag.de/spanische_grippe_1918.htm

Španělská chřipka 1918
Na těchto stránkách najdete velmi mnoho materiálu německy i anglicky, videa, pdf, články - různí autoři

https://impfen-nein-danke.de/spanische-grippe/

PŘIZNÁNÍ insiderů – texty a videa v němčině, angličtině

https://impfen-nein-danke.de/gestaendnisse/

https://www.gandhi-auftrag.de/spanische_grippe_1918.htm
https://impfen-nein-danke.de/spanische-grippe/
https://impfen-nein-danke.de/gestaendnisse/


2011 Dr. Stephan Lanka vypsal odměnu 100.000 € za
předložení jedné vědecké práce (celosvětově)  důkazu
spalniček
Soud – 2016 – v druhé instanci vyhrál, důkaz nesplňoval
požadavky

Švýcarský spolek“Impffreiheit für Tiere 
e.V.” vypsal odměnu 20.000,- za vědecky
korektní důkaz viru vztekliny. 

POKUD VĚDĚCKÉ DŮKAZY EXISTUJÍ, 
PROČ SI DOSUD NIKDO NEVYZVEDL PENÍZE?

22. 3. 2020 Hans Tolzin: 100.000 € za
vědecký důkaz coronaviru



https://samanka.paprsky1.com/webinar-
germanska-nova-medicina/

GERMÁNSKÁ NOVÁ MEDICÍNA
Dr. Hamera

https://samanka.paprsky1.com/webinar-germanska-nova-medicina/

