
 

 

Pravidelná Mezinárodní Lékařská Konference 
Doctor´s 4 Covid Ethics  

Úterý, 7.12.2021 

Téma:  

Kauza Dr. Samuel White britského lékaře, který se minulý pátek 3. prosince 2021 

dozvěděl, že porazil Všeobecnou lékařskou radu, v obhajobě svého práva na 

svobodu projevu v dobách současné medicínsko-politické tyranie Covid-19 

prostřednictvím vyhlášení schváleného rozsudku Nejvyššího Soud Anglie a Walesu, 
proti kterému se již nelze odvolat. Promluví k nám Samův odvážný právník Philip 
Hyland. 

--------- 

Velké právní vítězství Dr. Samuel White – a okamžitá mediální odezva 

• Dr Sam White ukázal cestu všem ostatním lékařům masivním právním vítězstvím 
nad zkorumpovanou General Medical Council.  

• Aby toho dosáhl, musel nejprve rezignovat.  
• Dar doktora Whitea lékařské profesi je podobný tomu, co Oskar Schindler udělal 

pro německé Židy během toho holocaustu. Bílý je hrdina. Vstoupí do dějin jako 
hrdina – za předpokladu, že ti, kteří v současnosti ovládají vše, co vidíte v 
mainstreamových médiích, nebudou moci tuto historii napsat. 

• Blíží se soudy. Brzy přijdou. Ujistěte se, že jste na správné straně historie – 

zvláště pokud jste praktický lékař. 

Soud s doktorem Samem Whitem 

• Byl o svobodě slova.  
• Mnoho lékařských praxí zvolilo cestu „lásky k penězům“ a předepisovalo 

potenciálně život ohrožující a život měnící genové terapie, aniž by pacientům 
poskytly potřebné informace, aby mohli učinit informovaný souhlas.  

• Lékařská praxe se stala nástrojem administrativního systému, který uplácel jinak 
slušné lékaře a sestry, aby zvýšil jejich příjmy, poskytl jim více volného času a 
osvobodil je od individuálních konzultací mezi pacientem a lékařem. 

Co se stalo? 

• Dr. Sam White se rozhodl nebýt součástí falešných lékařských rad, které 
nařizovaly lidem chodit v rouškách. Toto opatření považoval za nebezpečné.  

• „Kvůli lžím“ rezignoval jako partner v lékařské praxi poté, co byl od roku 2004 
praktickým lékařem.  

• Očkování nazval „genetickou manipulací“, protože nejde o tradiční vakcíny, ale 
obsahují kód pro spike protein, který, jak se zdá, dělá lidi „opravdu nemocnými“.  

• Kritizoval také použití testu PCR k diagnostice Covid-19, což ho přesvědčilo, že šlo 
o podvod.  

• V únoru 2021 rezignoval a výpověď vypršela v červnu 2021.  
• Poté Dr. White zveřejnil video o nebezpečí roušek a nebezpečném zavedení 

„vakcín“. Velmi rychle nashromáždil více než milion zhlédnutí, což přimělo NHS, 
aby místo odpovědi na jeho tvrzení zpochybnila jeho duševní zdraví.  

• Dr. Sam napsal otevřený dopis kritizující kriminální jednání těch, kdo vedou GMC.  

 

 



 

 

• 17. srpna byl postaven před tribunál, ale navzdory vyvrácení 124 paragrafů, že 
všechna jeho prohlášení byla platná, mu bylo zakázáno komentovat klinické 
problémy na sociálních sítích. 

• To bylo místo, kde GMC udělalo největší chybu – Porušili jeho lidské právo na 
svobodu projevu.  

• Výkonný ředitel a registrátor GMC, Charlie Massey , osobně provedl tento útok na 
svobodu Dr. Whitea a nyní by měl být nucen odstoupit. Zatímco svoboda slova 
Sama Whitea byla tímto rozsudkem obnovena – a nelze ji zpochybnit, jeho právo 
vykonávat lékařskou praxi může být stále hnáno k vyššímu soudu. 

Philip Hyland je právníkem v oblasti pracovního práva. Hyland je pohodový a přemýšlivý 
muž, který velmi pečlivě měří svá slova. O vítězství nad GMC říká, že: 

„by mělo umožnit lékařům mluvit o tom, co se děje v nemocnicích“ 

Právní tým Sama Whitea je zavalen případy „poškození vakcínou“ a „vraždy vakcínou“ 
nebo potenciálními případy. Bohužel není možné, aby jedna firma převzala každý případ 
– je jich tolik.  

Stěžovatelům, kterým nebyl poskytnut „informovaný souhlas“, se doporučuje, aby sami 
dodržovali právní postupy a zahájili občanskoprávní žalobu, pokud nenajdou firmu, která 
by to za ně udělala. Praktičtí lékaři je měli předem upozornit na nebezpečí 
nevyzkoušených a nelicencovaných injekcí. Pokud tak neučinili, jsou také odpovědní 
podle zákona. 

Philip Hyland také naznačuje, že role lékaře a pacienta byla v poslední době 
obrácena. Vysvětluje právo pacienta rozhodovat o léčbě, i když se lékařské důkazy o 
účinnosti zdají ohromující. Pacient má právo volby. Zaměstnavatelům požadujícím 
očkování zaměstnanců proto hrozí i budoucí trestně právní kroky vůči nim samotným. 

Lékaři se dnes, říká pan Hyland, považují za osoby, které mají v léčbě svých pacientů 
navrch. To není pravda. Pacient na to má právo. Pacient na to měl vždy právo. I když je 
povinností lékaře zajistit, aby byl pacient informován o všech rizicích. 

Mainstreamová média, vlastněná těmi, kteří chtějí ovládat všechno a všechny, na něj 
útočila. V regionálním článku BBC pokračovala v útocích. Použitím evokujících slov v 
záhlaví BBC přimělo čtenáře, aby si mysleli, že Dr. White je doktor „dezinformací“. Dále 
to podpořilo podtitulem, že jeho názory „Odrážely konspirační teorie“. Zaujatost BBC byla 

pevně v táboře GMC – a možná že dokonce hraničila až se snahou, ovlivnit rozsudek. 

Po jeho vítězství podala stejná BBC spravedlivě vyváženou a věcnou zprávu, ale opět 
pouze na regionální úrovni. Tato „falešná pandemie“, mějte na paměti, je po celém 
světě. Máte dojem, že existují lidé, kteří nechtějí, aby se pravda šířila široko daleko? 

Dr. Sam White nyní praktikuje jako holistický praktik a pomáhá mimo jiné „poškozeným 
vakcínou“. 

 

Výzva ke stažení Remdesiviru varuje, že skleněné částice „mohou způsobit mrtvici, 
a dokonce vést ke smrti“ 

Společnost Gilead Sciences Inc. uvedla, že stahuje desítky tisíc lahviček Remdesiviru na 
léčbu COVID-19 kvůli kontaminaci skla, která by podle ní mohla vést k nepříznivým 
zdravotním účinkům, jako je mrtvice nebo dokonce smrt. 

Společnost v pátek uvedla, že provede dobrovolné stažení dvou šarží koronavirového 
produktu v USA poté, co obdržela stížnost zákazníka a zjistila, že některé lahvičky byly 
kontaminované. 

https://www.gmc-uk.org/about/who-we-are/our-chief-executive-and-senior-management-team
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hampshire-59174846
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-hampshire-59524620
https://www.drsamwhite.com/


 

 

Stažení se týká až 55 000 lahviček, což stačí k léčbě 11 000 pacientů hospitalizovaných s 
COVID-19, řekl agentuře Bloomberg mluvčí společnosti Chris Ridley. Ridley dodal, že 
stažení léku nebude mít dopad na jeho globální dodávky. 

Gilead uvedl, že nyní pracuje na tom, aby informoval nemocniční lékárny o stažení a 
usnadnil vrácení všech dotčených léčebných prostředků Remdesiviru, který se prodává pod 
značkou Veklury. 

„Nemocnice, které mají Veklury, tj. šarže, které jsou staženy, by měly přestat používat 
dotčené šarže a vrátit lahvičky s produktem podle pokynů,“ dodala společnost. 
"Spotřebitelé by měli kontaktovat svého lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče, pokud 
zaznamenali nějaké problémy, které mohou souviset s užíváním nebo aplikací tohoto léku." 

https://www.newsweek.com/remdesivir-recall-warns-glass-particulates-can-cause-stroke-even-lead-

death-1656121 

 

Boj vlády proti odpůrcům vakcín by mohl být vlastním právním cílem 

UK: Správný právní postoj vlády spočívá na informovaném souhlasu a předkládání 
vyvážených a podrobných informací bez jakéhokoli tlaku na přijetí očkování.  

Vláda se však nepokusila nastínit rizika produktů a zároveň vyhlásila totální válku 
každému, kdo měl výhrady – bylo to v případě, jako by se vakcíny staly novým státním 

náboženstvím.  

V současnosti vládě nezbývá nic víc než fíkový list, protože se snaží pro děti uvést na trh 
produkt, který zatím není bezpečný a účinný, ale přináší potenciální čisté škody, a to 

i podle hodnocení některých nejnadšenějších očkovacích organizací na světě. 

https://www.conservativewoman.co.uk/the-governments-war-on-vaccine-opponents-could-be-a-

legal-own-goal/  

 

Propaganda se dá koupit – pravda je zadarmo. Statistiky Covid-19 

Tuto stránku provozuje a aktualizuje moje kolegyně, která je zatraceně dobrá v získávání 
statistických informací od přísně kontrolovaných regulačních orgánů. 

Toto jsou oficiální statistiky a ti, kteří je produkují, MHRA, EMA a VAERS, připouštějí, že 
jsou mnohem vyšší (10 až 100krát vyšší) než údaje, které zveřejňují. V některých 
tabulkách na této stránce je znázorněn realističtější obrázek. 

Za tabulkami jsou odkazy, které mohou být pro čtenáře užitečné. 

https://johnplatinumgoss.com/covid-19-vaccination-statistics/  
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Úmrtí dětí hlášená ve VAERS (USA) po injekcích Covid-19 – do 26. listopadu 

2021 

PFIZER / BIONTECH 

 

 

Vezměte prosím na vědomí, že 37 % všech úmrtí (7,316 úmrtí) v americkém VAERS ke 
dni 26.11.2021 jsou známí jako „Věk není znám“ je tedy možné, že mnoho dětí zemřelo, 
aniž by byl zaznamenaný na jejich věk. Víme také, že skutečné číslo bude pravděpodobně 
mnohem vyšší z důvodu výrazného podhodnocení. 

Odkaz na data: https://medalerts.org/vaersdb/index.php  

 

 

https://medalerts.org/vaersdb/index.php


 

 

Odkazy na VAERS evidenci dětí, kteří zemřeli po Pfizer injekcí (data do 26.listopadu 2021): 

1. 5měsíční chlapec, 1 den po Pfizeru, expozice prostřednictvím mateřského 
mléka: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062 

2. 17letá dívka, 8 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455 

3. 16letá dívka, 9 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942 

4. 15letý chlapec, 1 den po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573 

5. 17letý chlapec, 8 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487 

6. 17letý chlapec, 4 dny po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657 

7. 15letý chlapec, 23 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906 

8. 16letý chlapec, 4 dny po injekci 

Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841 

9. 17letá dívka, 15 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042 

10. 13letý chlapec, 1 den po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840 

11. 16letá dívka, 21 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630 

12. 17letá dívka, 6 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762 

13. 13letý chlapec, 17 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289  

14. 16letý chlapec, 27 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009 

15. 16letý chlapec, 6 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434  

16. 16letý chlapec, 4 dny po injekci 

Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080 

17. 13letá dívka, 26 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250 

18. 13letá dívka, dny do smrti po injekci Pfizer nejsou 

uvedeny https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1655100 

19. 17letý chlapec, 94 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212 
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20. 16letá dívka, 9 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568 

21. 11letá dívka, dny do smrti po injekci Pfizer nejsou 
uvedeny https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1696757 

22. 16letý chlapec, 23 dní po injekci 

Pfizer https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141 

23. 16letá dívka, 1 den po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635 

24. 15letý chlapec, 6 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974 

25. 12letá dívka, 22 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945 

26. 13letá žena, 15 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096 

27. 17letá dívka, 33 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295 

28. 16letá dívka, dny do smrti po injekci Pfizer nejsou 
uvedeny https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671 

29. 17letá dívka, 36 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901 

30. 16letá dívka, 9 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668 

31. 16letá dívka, 2 dny po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389 

32. 5letá dívka, 4 dny po injekci 

Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705 

33. 16letý chlapec, 8 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798 

34. 15letá dívka, začátek v den injekce 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684 

35. 13letý chlapec, 2 dny po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205 

36. 15letý chlapec, 4 dny po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1668800 

37. 17letá dívka, dny do smrti po injekci Pfizer nejsou 
uvedeny https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1688720 

38. 14letý chlapec, 38 dní po injekci 

Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1690103 
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39. 16letý chlapec, 6 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1702154 

40. 1 rok stará dívka, 2 dny po injekci Pfizer (nesprávný 
věk): https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958443 

41. Smrt plodu (obvykle není zahrnuto jako úmrtí), 7 dní po injekci 

Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1720648 

42. 16letá dívka, dny do smrti 
neuvedeny: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1732657 

43. 17letý chlapec, 9 dní po injekci 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737907 

44. 15letý chlapec, v den injekce 

Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1845034 

45. 13letý chlapec, v den injekce 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946 

46. 12letý chlapec, v den injekce 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979 

47. 13letý chlapec, v den injekce 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946 

48. 12letý chlapec, v den injekce 
Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979 

 

MODERNA 

 

 

Odkazy na VAERS evidenci dětí, kteří zemřeli v návaznosti na Moderna injekcí (data do 
26.listopadu 2021): 

1. 15letá dívka, 1 den po injekci 
Moderna: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1187918 

2. 1 rok starý chlapec, 2 dny po injekci 
Moderna: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1261766 
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1187918
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1261766


 

 

3. 13letý chlapec, dny do smrti po injekci Moderny 

neuvedeny: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1463061 

4. 15letý chlapec v den injekce 
Moderna: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1755460 

5. 17letý chlapec, dny do smrti po injekci Moderna 
neuvedeny: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757964 

6. 17letý chlapec, dny do smrti po injekci Moderna 
neuvedeny: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1800410 

 

EU/EHP Případy nepříznivé události / Zranění po injekcích Covid-19 podle zemí – 

4. prosince 2021 

 

EU/EHP (plus USA) 

Výše uvedená tabulka ukazuje průměrný počet podaných injekcí v EU/EHP („CELKOVÝ 
PRŮMĚR EEA“) předtím, než je v EUdraVigilance upozorněn a hlášen nežádoucí případ 
zranění nebo úmrtí. 

Čísla v horní polovině tabulky ukazují země, které hlásí častěji, než je průměr v EHP, a 
země v dolní polovině tabulky ukazují země, které hlásí nežádoucí případy mnohem méně 
často. 

Případ představuje jednotlivou osobu, nikoli počet utrpěných zranění. 

V průměru jsou hlášena přibližně 2,5 až více než 4 zranění na případ v závislosti na značce 
injekce a zeměpisné oblasti (Velká Británie a USA hlásí vyšší počet zranění na případ než 
EU) 

 

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1463061
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1755460
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757964
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1800410


 

 

Odkaz na spravované vakcíny: 

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-

tracker.html#distribution-tab   

Odkaz na ADR v EudraVigilance: https://ww.adrreports.eu/en/search_subst.html# 

Další statistiky zde: https://johnplatinumgoss-com.translate.goog/covid-19-

vaccination-statistics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs  

 

Co se šušká – z doslechu od whistleblowerů: 

• Pacient v UK v NHS nemocnici po dvou dávkách očkování měl nulovou hodnotu 
krevních destiček. A i po dvojnásobné dávce imunoglobulinu…. měl hodnotu sedm.  
 

• Už prý vykrvácel v UK jeden pacient po 3. dávce. Nebyli schopni to zastavit, lékař 
řekl rodině, že to s vakcínou to nesouvisí. (od Petry R.)  

 

• MHRA ani praktičtí lékaři nepřijímají mnoho zpráv o nežádoucích příhodách. 

 

• Viděli jste nedávný dokument HoL BMJ, v němž se uvádí, že požadavky na povinné 
očkování nejsou povoleny? 

 

• AJ – originál https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-68  

• CZ – překlad https://www-bmj-com.translate.goog/content/375/bmj.n2635/rr-

68?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs  

• Informace o položeném dotazu směrem k portálu „the bmj“ 

https://www.bmj.com/content/bmj/375/bmj.n2635.full.pdf  

• dotaz: Můžete vysvětlit, proč MHRA povolila použití adenoviru ve vakcínách proti Covidu s 
ohledem na to, že bylo známo, že je spojován se sraženinami?  

 

 

• Průměrný počet hlášení úmrtí v systému žlutých karet po vakcínách od roku 2000 je cca 20 

ročně, nyní jich máme 1 814, tedy téměř 90x násobek  
• https://dailyexpose.uk/wp-content/uploads/2021/09/FOI-21-907-Response-1.pdf 

 

• Mnoho obětí vakcín lze nalézt zde: https://nomoresilence.world/  

 

• Mluvilo se o tzv. MSM messagingu Po dobu pandemie se mění. Nyní je aktuální: „Hands. Face. 

Space“ = „Ruce. Obličej. Prostor“ tak trochu to připomíná za dob Ruska „Bread. Land. Peace.“ 

= „Chléb. Země. Mír.“ 

• Propagace očkování je v MSM a ONLINE naprosto všude a pod tlakem 

• Nemocnice již léta zabíjejí seniory dehydratací a sedativy. 

• Remdesivir není předepsán jako takový. Nemocnice jsou finančně motivovány, aby si ho 

„vybraly“ jako možnost léčby. 
• Počet lékařů v odporu se možná zvýší, protože více lidí nebude chtít přeočkování a stane se 

„neočkovanými“. 

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#distribution-tab
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#distribution-tab
https://ww.adrreports.eu/en/search_subst.html
https://johnplatinumgoss-com.translate.goog/covid-19-vaccination-statistics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://johnplatinumgoss-com.translate.goog/covid-19-vaccination-statistics/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-68
https://www-bmj-com.translate.goog/content/375/bmj.n2635/rr-68?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://www-bmj-com.translate.goog/content/375/bmj.n2635/rr-68?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs
https://www.bmj.com/content/bmj/375/bmj.n2635.full.pdf
https://nomoresilence.world/


 

 

Lékařka našla léčbu pro oběti očkování, vidí výrazné zlepšení v krvi! 

Nejnovější varianta Covid-19, kterou používají k ospravedlnění trvalého uzamčení, je 
varianta omikronů. Samozřejmě po omikronu přijde nějaká jiná varianta a pak další, dokud 
bude mít vláda chuť ovládat naše životy. Víte, kam to vede: Chtějí univerzální povinné 
očkování pro každého, od kojeneckého věku po pečovatelský dům. Chtějí násilné injekce 
pro batolata, pro školáky, pro těhotné ženy a povinné přeočkování i pro ty, kteří měli těžké 
reakce na první injekci. A u toho zůstanou bez ohledu na to, jaké vedlejší účinky budou, 
protože jednoduše popírají, že by vedlejší účinky vůbec existovaly. Doktor Zandre Botha je 

v Jižní Africe. U svých očkovaných pacientů viděla celou řadu negativních příznaků: krevní 
sraženiny, vzplanutí artritidy, hypertenzi, srdeční záchvaty a co je nejhorší, metastazující 
rakovinu u očkovaných pacientů, kteří byli dříve v remisi. Ale doktorka Botha říká, že 
existují důvody k optimismu. Věří, že možná vyvinula terapii, která může zlepšit srážlivost 
krve jejích pacientů.  

Dr. Zandre Botha se k nám přidává. V příloze najdete prezentace léčebného protokolu 

v angličtině i námi přeložené v češtině.   

https://rumble.com/vq4jmr-doc-finds-therapy-for-vaxxed-blood-doctor-has-seen-improvement-in-

vaxxed-pa.html  

 

Pak už se řešila jen čtvrtá průmyslová revoluce a probíhající agendy OSN 

https://rumble.com/vq4jmr-doc-finds-therapy-for-vaxxed-blood-doctor-has-seen-improvement-in-vaxxed-pa.html
https://rumble.com/vq4jmr-doc-finds-therapy-for-vaxxed-blood-doctor-has-seen-improvement-in-vaxxed-pa.html

