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Odhad počtu úmrtí na vakcínu COVID v 
Americe 

Steve Kirsch, Jessica Rose, Mathew Crawford 

 
Poslední aktualizace: prosinec 202124,: Přidána studie o nadměrné úmrtnosti, takže existují způsoby9, jak 
se dostat do 
>150 tisíc Američanů zabitých vakcínami COVID 

 
Abstrakt: Analýzu databáze systému hlášení nežádoucích příhod vakcín (VAERS) lze použít k 
odhadu počtu nadměrných úmrtí způsobených vakcínami COVID. Jednoduchá analýza 
ukazuje, že je pravděpodobné, že od srpna28, letošního roku bylo současnými vakcínami 
COVID usmrceno více než 150 000 Američanů.  2021. 

 

V tomto okamžiku jsou splněny dvě samostatné podmínky zastavení: 
1. Vakcíny více lidí zabíjejí, než zachraňují. 
2. Vakcíny dosud zabily více než Američanů150,000. 

 
 

Jedná se o inženýrský odhad 
Jedná se o inženýrskou analýzu, nikoli o přísně vědeckou analýzu. 

 
Tím chci říci, že naším cílem je využít všechny dostupné údaje a vlastní odborný úsudek při 
jejich rozumné interpretaci ve snaze získat přesný odhad. 

 
Například jedna z analýz, na kterou odkazujeme, uvádí, že až 86 % úmrtí v rámci VAERS může 
být způsobeno vakcínou a 14 % nikoli. O příčinách úmrtí po očkování však víme více než 
někdo, kdo nerozumí mechanismům účinku vakcíny a běžným nežádoucím účinkům hlášeným 
oběťmi. Proto jsme vzali horní hranici odhadu jako blížící se pravdě. 

 
Stejně tak kritici s oblibou uvádějí, že v anglickém překladu Schirmacherova článku se uvádí, 
že podle jeho odhadu zemřelo na následky vakcíny 30 až 40 % těl, která zkoumal. Z osobních 
kontaktů však víme, že oněch 30 až 40 % je dolní hranice. 

 
Podobně bylo zvoleno použití anafylaxe jako zástupného ukazatele pro URF, protože podle 
našeho názoru by anafylaxe měla být vždy hlášena ve vyšší míře než úmrtí. Je to nejlepší 
případ nežádoucí příhody. Výpočet URF z anafylaxe tedy dává hodnotu, která by měla vždy 
podhodnocovat počet skutečných událostí, pokud se aplikuje na jakoukoli událost (např. úmrtí). 
Nikdo, kdo má 
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zpochybnili tuto volbu, nepředložili vůbec žádné údaje, které by podpořily jejich 
hypotézu, že náš předpoklad nebyl správný; používají pouze argumenty mávnutím ruky. 

 
Všechny tyto dodatečné znalosti jsou tedy zahrnuty do interpretace dat. 

 
Protože jsme naše odhady úmrtnosti ověřili na základě analýzy různých souborů dat 
provedené různými lidmi, máme vysokou jistotu, že naše odhady jsou přiměřené. 

 
Je snadné kritizovat každou metodu a říkat nám "to nejde" nebo "musíte používat data DB-
RCT" či jiné námitky. 

 
Konstruktivnější by bylo, kdyby naši kritici přišli se svým odhadem a uvedli 7 nezávislých 
způsobů, kterými ověřili, že jejich odhady jsou platné. A pak ukázat, že všechny 8naše metody 
jsou chybné. Pak můžeme jednoduše porovnat, která analýza lépe odpovídá pozorovaným 
údajům. 

 
Zdá se, že to z nějakého zvláštního důvodu nikdo nechce udělat. Nechápeme proč... 

 

Náš výzkum je podložen odbornou literaturou. 
Náš odhad je podložen řadou prací v recenzované vědecké literatuře, včetně: 

 
Proč očkujeme děti proti COVID-19? Ron Kostoff "Ve srovnání s úmrtími28,000, 
která podle CDC způsobila COVID-19, a nikoliv 
související morbidita pro věkovou skupinu 65+, jsou úmrtí na základě očkování 
řádově vyšší než úmrtí na základě COVID-19! " 

 
Walachova práce zjistila totéž: že vakcíny více lidí poškodí, než zachrání. Nyní byla 
znovu publikována v odborném lékařském časopise Science, Public Health Policy and 
the Law. Walachův článek se v tomto čísle objevuje spolu s rozhořčeným úvodníkem 
editora časopisu, který hovoří o tom, jak s autory článku vědecká komunita špatně 
zacházela. 

 
Kritické hodnocení farmakovigilance VAERS: Je americký systém hlášení 
nežádoucích účinků vakcín (VAERS) funkčním farmakovigilančním systémem? 
Autor: Jessica Roseová "Při použití tohoto URF pro všechny SAE klasifikované 
systémem VAERS jsou dosavadní odhady následující: mrtví205,809, 
hospitalizace818,462, 1,830,891návštěvy pohotovosti, 230,113 
život ohrožující příhody, postižení212,691 a vrozené 7,998vady [39]." 

 
Všimněte si, že v tomto dokumentu nebyla úmrtí205,809 rozdělena na úmrtí v pozadí a 
nadměrná úmrtí. Tento výpočet provádíme v tomto dokumentu. Podstatou tohoto článku 
je, že určila hodnotu URF 31 pomocí velmi konzervativní metody, která určuje dolní 
hranici URF. I s URF ve výši je počet 31,úmrtí strašlivý, a jak ukazujeme. 
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v riziku přínosu vakcín COVID podle věku, prakticky všechna tato úmrtí jsou 
"nadměrná" úmrtí. 

 
A další nezávislé studie, jako např: Zpráva 

o úmrtí na očkování 
 
Databáze VAERS je jedinou farmakovigilanční databází používanou FDA a CDC, která je 
přístupná veřejnosti. Je to jediná databáze, do které může veřejnost dobrovolně hlásit zranění 
nebo úmrtí po očkování. Zdravotníci a výrobci léčiv jsou povinni hlásit do VAERS závažná 
poranění nebo úmrtí po očkování, jakmile se o nich dozvědí. Jedná se o "pasivní" systém s 
nejistou mírou hlášení. Systém VAERS je nazýván "systémem včasného varování", protože 
jeho účelem je odhalit včasné signály problémů, které pak mohou být pečlivě vyhodnoceny 
pomocí "aktivního" systému dozoru. 

 
Ti, kteří věří mantře FDA, že VAERS nelze použít k určení příčinné souvislosti, by si měli 
přečíst tento úvodník: Pokud systémy sledování nežádoucích účinků vakcín nepodporují 
vyvození příčinné souvislosti, pak "farmakovigilance" neexistuje. 

 
V podstatě se jedná o dvě samostatná rozhodnutí: 

1. Jaký je počet "nadměrných úmrtí", což je celkový počet úmrtí v důsledku této vakcíny - 
počet úmrtí, která se běžně očekávají v důsledku typické vakcíny. Příčinná souvislost 
nehraje při určování tohoto čísla žádnou roli. 

2. Přisuzování příčin nadměrného počtu úmrtí. Bylo toto nadměrné úmrtí způsobeno 
vakcínou nebo něčím jiným? 

 
Podrobné kroky jsou následující: 

1. Určení faktoru nedostatečného hlášení (URF) pomocí známé míry významných 
nežádoucích příhod. 

2. Určete počet úmrtí v USA nahlášených do systému VAERS. 
3. Určení sklonu k hlášení (PTR) významných nežádoucích příhod v tomto roce 
4. Odhadněte počet nadměrných úmrtí pomocí těchto čísel 
5. Ověření výsledku pomocí nezávislých metod 

 

Stanovení faktoru nedostatečného hlášení VAERS 
(URF) 
Jednu z metod, jak zjistit nedostatečné hlášení v rámci analýzy VAERS, lze provést pomocí 
konkrétní závažné nežádoucí příhody, která by měla být vždy hlášena, údajů CDC a studie 
zveřejněné v časopise JAMA. 

 
Anafylaxe po očkování vakcínou COVID-19 je vzácná a podle zprávy CDC o vybraných 
nežádoucích příhodách hlášených po očkování vakcínou COVID-19 se vyskytuje přibližně u 
jednoho milionu očkovaných 2osob5 ve Spojených státech. 



Stránka 
4 

 

 

Anafylaxe je dobře známým nežádoucím účinkem a lékaři jsou povinni ji hlásit (viz Informační 
list FDA v horní části strany 10), protože je považována za "závažnou nežádoucí reakci". 
Vyskytuje se bezprostředně po injekci. Nemůžete ji přehlédnout. Měla by být vždy hlášena. 

 
Studie provedená na Mass General Brigham (MGM), která hodnotila anafylaxi v klinickém 
prostředí po podání vakcín COVID-19 a publikovaná v časopise JAMA 8. března 2021, zjistila, 
že "závažné reakce odpovídající anafylaxi se vyskytly v míře 2,47 na 10 000 očkování". Tato 
míra vychází z reakcí, které se objevily do 2 hodin po očkování, průměrná doba byla 17 minut 
po očkování. Tato studie použila "aktivní" sledování a snažila se nevynechat žádné případy. 

 
CDC i FDA na tuto otázku neodpověděly. Zde je důkaz na CDC (viz strana 1, která zahrnuje 
odpověď CDC na původní dopis na stranách a2 3). 

 
Jak je uvedeno v dopise, znamená to, že VAERS podhodnocuje anafylaxi 50x až 123x. 
CDC se rozhodlo na dopis nereagovat. 

 
Je nedostatečná míra hlášení anafylaxe dobrým ukazatelem pro hlášení smrtelných případů? 
Vzhledem k tomu, že anafylaxe je tak zřejmou asociací, dalo by se tvrdit, že míra bude dolní 
hranicí. Jiní by mohli argumentovat, že úmrtí jsou důležitější a budou hlášena častěji než 
anafylaxe. 

 
To nevíme, ale na tom nezáleží, protože se jedná pouze o odhad, abychom se dostali k 
přibližnému číslu. Vzhledem k tomu, že existuje dalších 5 odhadů, pokud se mýlíme, dozvíme 
se to poměrně rychle. Vzhledem k tomu, že nemáme definitivnější metodu, vycházíme zatím z 
tohoto odhadu jako z našeho "nejlepšího odhadu". Pracujeme na chytrém způsobu, jak přímo 
určit úmrtnost URF, což bude dobrá "dvojitá kontrola" našeho odhadu. 

 
Obecně si většina z nás myslí, že je proto zcela oprávněné tvrdit, že úmrtí jsou hlášena ještě 
méně často než anafylaxe, protože úmrtí nejsou tak časově blízká injekční příhodě. 

 
Studie MGH použila pro definici případu anafylaxe prakticky stejná kritéria, jaká použila CDC 
ve své studii. 

 
Sami jsme si to ověřili a potvrdili.Proto bychom při konzervativním odhadu (který dává vládě 
největší výhodu) použili 50násobnou míru podhodnocení. 

 
Po zveřejnění studie MGH však jeden z lékařů poukázal na to, že lékaři více dbají na to, aby 
se anafylaxi předešlo; pečlivěji se provádí screening osob, u nichž je anafylaxe 
pravděpodobná, a doporučuje se jim, aby před očkováním navštívili svého alergologa a přijali 
více preventivních opatření. Takové věci by výše uvedená čísla nadhodnotily. 
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Provedli jsme tedy výpočty PŘED vydáním studie JAMA a získali jsme konzervativnější odhad 
(a PO vydání varování před anafylaxí v informačním listu FDA z ledna 2021). 

 
Zde jsou údaje od společnosti Google (která používá World In Data): 
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Od začátku očkování do března 2021 jsme očkovali 97,5 milionu lidí a ve VAERS bylo 
zaznamenáno 583 hlášení o anafylaktické reakci na první dávku. To je míra VAERS 5,97 na 
milion dávek, což je téměř polovina míry zjištěné CDC pomocí VAERS (11,1 případů na milion) 
zveřejněné 6. ledna 2021. To dává smysl, protože po této zprávě CDC byli lékaři na tento 
problém upozorněni. Článek zveřejněný v časopise JAMA dne 31. srpna 2021 , potvrdil nižší 
číslo a uvedl "aktualizovanou hlášenou míru anafylaxe případů4.7 na milion1 dávek" do 
systému VAERS, která je nižší než naše číslo. 
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Pokud použijeme čísla MGH s našimi vlastními dotazy VAERS, dostaneme počet případů247 
na milion dávek ze studie MGH vydělený počtem případů5.97 na milion dávek ze studie 
VAERS. 247/5.97 = 41. 

 
Z toho vyplývá, že faktor nedostatečného hlášení VAERS (URF) je 41x. 

 
Proběhla také japonská studie japonských zdravotníků, která zjistila míru anafylaxe " 
204.2případů na milion podaných dávek", což je o 17 % méně než číslo MGH. Mohli bychom 
tedy použít i toto číslo a vzít novější číslo CDC pro četnost událostí ve VAERS (4,7 hlášení 
anafylaxe na milion dávek) a dostali bychom 204,2/4,7 = 43x. 

 
Poznámka: Přestože 41 % analyzovaných případů bylo považováno za splňující Brightonova 
kritéria, 1,2,3,může to být jednoduše způsobeno nedostatkem údajů, které byly zaznamenány 
v záznamech. Důležitější je, co samy instituce považovaly za případy anafylaxe, protože to je 
pro VAERS URF důležité; všechny tyto případy měly být hlášeny VAERS. 

 
Takže URF = 43 vychází 1) z oficiálního počtu hlášení o anafylaxi podle CDC, která byla 
zveřejněna v časopise JAMA, a 2) z naměřené míry anafylaxe v Japonsku, která byla ještě 
nižší než v USA. Jedná se tedy o velmi konzervativní přístup: Používám nejnovější čísla CDC 
a konzervativnější čísla anafylaxe. 

 
Pro zbytek této analýzy budeme používat nižší číslo 41X, abychom byli ještě konzervativnější 
(protože bychom nechtěli, aby nás nějaký kontrolor faktů kritizoval za "nafukování" čísel). 

 
Jiné odhady, například How Underreported Are Post-Vaccination Serious Injuries and Deaths in 
VAERS?, uvádějí faktor UFR = 30 na základě VAERS. Ten však použil míru závažných 
nežádoucích příhod ze studie3 Phase společnosti Pfizer, která podle našeho názoru tyto 
příhody podhodnotila ze tří důvodů: 1) pacienti byli mnohem zdravější, než je průměr, s 10x 
nižší mírou srdeční zástavy než široká veřejnost (například), 2) bylo těžké hlásit nežádoucí 
příhody, pokud jste byli ve studii (důkazy o tom byly bohužel odstraněny, když Facebook 
odstranil skupiny nežádoucích účinků vakcíny), a 3) bylo známo pochybení při hlášení 
nežádoucích účinků ve 12-15leté studii, kdy ochrnutí 12leté Maddie de Garayové nebylo nikdy 
zahrnuto do výsledků studie a FDA a CDC to odmítly vyšetřit a mainstreamová média o tom 
nechtěla informovat. 

 
Dalším způsobem odhadu URF je použití myokarditidy, ale nemáme dobrou referenci pro plně 
hlášené číslo, kterému bychom věřili. CDC věří VSD, ale to je velká chyba, protože je stejně 
podhlášená jako VAERS (někdy více, někdy méně). 

 
Smyslem tohoto článku není zjistit přesný počet úmrtí, ale pouze najít co nejvěrohodnější 
odhad počtu úmrtí. Domníváme se, že anafylaxe je vynikajícím zástupcem závažné nežádoucí 
příhody, která by stejně jako úmrtí měla být vždy hlášena, takže si myslíme, že 41X je 
nejpřesnější číslo. 
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Předpokládáme, že toto číslo bude platit i pro úmrtí. Abychom naši hypotézu potvrdili, musíme 
počet zemřelých odvodit různými způsoby a zjistit, zda dojdeme ke stejné odpovědi. 

 
Při použití u méně závažných příhod, jako je bolest hlavy, je pravděpodobné, že 41X bude 
nízká, protože je méně pravděpodobné, že takové příhody budou hlášeny. 

 
V souhrnu ostatní odhadli URF na: 

 

Odkaz URF 

Aaron Siri pomocí anafylaxe 50 

Rose používá závažné nežádoucí příhody 30 

Vaersanalýza s využitím údajů CMS 44.6 

 
Naše hypotéza tedy zní, že 41X je bezpečný, konzervativní faktor použitelný pro všechny typy událostí. 

 

Stanovení počtu úmrtí v USA 
Vyhledávání v databázi VAERS k 27. srpnu 2021 ukazuje, že v databázi VAERS je 7 149 
domácích úmrtí (USA/Teritoria/neznámé). 

 
Odhad náchylnosti k podávání zpráv (PTR) pro 2021 
PTR je číslo, které nám umožňuje porovnávat míru hlášení mezi jednotlivými roky. Vyjadřuje 
se jako číslo vztažené k průměrnému URF: 

 
PTR = (průměrná URF) / (aktuální URF) 

 
Čím vyšší je PTR, tím větší je pravděpodobnost, že lidé podají hlášení. 

 
Mohli byste měřit PTR z roku na rok a z toho odvodit URF. Nebo můžete 

URF vypočítat každý rok a z něj odvodit PTR. V ideálním případě 

proveďte pro dvojí kontrolu obojí. 

CDC a FDA samozřejmě nedělají ani jedno, jak je jasně uvedeno v mém videu. 
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Například CDC určilo, že URF je v předchozích letech 10, a na základě svého chování si myslí, 
že URF je letos,1 takže PTR by byl, a 10tak si myslí, že mohou odepsat zvýšený počet 
hlášených událostí jako pouhé nadměrné hlášení. 

 
Jak víme, co je PTR? Víme, že URF pro vakcíny COVID je 41 a URF pro předchozí roky byl 
přibližně z dokumentů 10CDC (o kterých víme, že jsou vždy "správné"), například The reporting 
sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) for anaphylaxis and for 
Guillain-Barré syndrome | Vyžádat PDF, který napsalo 5 autorů CDC. Zde je celý dokument, 
který napsalo pět autorů CDC: The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting 
System (VAERS) for anaphylaxis and for Guillain-Barré syndrome. 

 
Takže 10/41 = 0.25. 

 
Pokud tedy máme událost 1nahlášenou v tomto roce, je srovnatelná s událostmi4 nahlášenými 
v loňském roce. Pokud máme 25x vyšší četnost hlášení než loni, pak je to ve skutečnosti 100x 
více než loni! 

 
Proto využíváme údaje CDC, které ukazují, že v letošním roce je situace ještě méně hlášená. 

 
To je přesně opak toho, co tvrdil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Jejich tvrzení je, že VAERS 
je značně nadhodnocená, což vysvětluje obrovský počet událostí za rok 2021. Nikdy však o tom 
nepředložili žádný důkaz, pouze mávnutí rukou (stejně jako to dělá Jeffrey Morris). To, co jsme 
zjistili ze všech hlášení, která jsme obdrželi (žádné vybírání třešniček), je méně časté podávání 
hlášení do VAERS lékaři na základě toho, že mnozí věří, že tyto výrobky jsou bezpečné. 

 
Zjistili jsme, že "neutrální příhody", jako jsou záněty středního ucha, nejsou vakcínou příliš 
ovlivněny, ve skutečnosti jsou při vyhledávání COVID spíše zvýšeny než sníženy. Proč tomu 
tak je? 

 
Odpověď zní, že tyto vakcíny nejsou bezpečné pro použití u lidí. Proto se na lékaře obrací 
stále více lidí. Když tak učiní, přinesou si s sebou bolesti uší. Pokud je tedy tato vakcína 
například pětkrát nebezpečnější než předchozí vakcíny s ohledem na celkový počet lidí, kteří 
navštěvují své lékaře, očekávali bychom, že míra hlášení nesouvisejících příhod na pozadí 
bude podobně zvýšená, protože je hlášeno více závažných příhod. V případě ušních infekcí 
zde tedy existuje korelace, nikoliv kauzalita. 

 
Pointa je, že událost, která má zprávy10, by mohla2019 být v 50a 2021že by byla považována 
za "plochou" událost. 

 
Pokud jde o zánět středního ucha, ve VAERS je hlášení52 pro vakcíny COVID s výjimkou 
zahraničních (k 13. 10. 21) a 67 za období 5 let. To znamená, že v letošním roce máme 
52/67*5=3,9krát více hlášení než v běžném roce. 
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Proto by zvýšení příznaku 3,9x oproti předchozímu roku nemělo nutně vyvolat poplach, 
protože se prostě hlásí mnohem více lidí (asi 593K/35K=16,9x více lidí, což se bere z počtu 
hlásících v tomto roce vyděleného průměrným počtem hlásících v předchozích letech). 

 
To znamená, že PTR odvozený ze skutečných údajů je 3,9/16,9=,23, což je zajímavé, protože 
se shoduje s odvozením z CDC URF oproti našemu URF pro tento rok. 

 
Takže ještě jednou, ať už chcete použít jakoukoli odvozeninu, v letošním roce máme 
nedostatečné hlášení, což znamená, že tyto obrovské skoky nejsou jen "nadměrným 
hlášením" událostí v pozadí. Jsou to skutečné skoky v událostech (tj. nadměrné události) a 
jsou ještě extrémnější, než si kdokoli kdy myslel (protože v nejhorším případě si lidé mysleli, že 
PTR je stejný jako v předchozích letech, což zjevně není). 

 
Smrt je však výjimečná, protože se nikdy nepřipojuje k jiným příznakům. Je to poslední 
příznak, příznak, který "tady končí". Takže zvýšený počet úmrtí v letošním roce není způsoben 
pouze tím, že pacient přišel z jiného důvodu, například kvůli bolesti ruky. 

 
V případě úmrtí je tedy jakýkoli nárůst oproti předchozímu roku považován za "nadměrný", 
protože na základě skutečných údajů (náš 3,9násobek měl být 16,9násobek), průzkumů mezi 
lékaři ani logických argumentů založených na pozorovaném chování neexistuje žádný důkaz o 
vyšší náchylnosti k hlášení v tomto roce. 
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Nevěřím však, že PTR je, protože.25 si myslím, že URF CDC za předchozí roky je nesmyslné 
číslo, protože bylo odvozeno z VSD, které je stejně podhodnocené jako VAERS. 

 
Bezpečnějším předpokladem je, že PTR=1, tj. že lidé se letos hlásí se stejnou 
pravděpodobností jako v předchozích letech. Myslím, že je to o něco méně než 1, takže použití 
1 je sázka na jistotu. Je to především ze dvou důvodů: 

1. protože událostí je letos tolik, že to lékaři s velkým počtem událostí prostě vzdají. 
2. Lékaři mají vymyté mozky, aby věřili, že vakcíny jsou bezpečné, takže nebudou ztrácet 

čas hlášením příhody, která "zjevně" nemohla být způsobena vakcínou; to je ztráta času 
lékaře, ztráta času vlády a zvýšení váhavosti ohledně vakcín, což je pro zemi špatné. 
Takže vlastenecké je neohlásit, protože se falešně domnívají, že vakcína je naší jedinou 
nadějí na záchranu Ameriky. 

3. Zdravotnické systémy se mračí na podávání zpráv VAERS, jak všichni viděli na 
vlastní oči v tajném příběhu č. 1 projektu Veritas. 
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Poskytovatelé zdravotní péče jsou ze zákona povinni hlásit závažné nežádoucí příhody do 
systému VAERS od přijetí Národního zákona o úrazech způsobených očkováním v dětství 
(NCVIA) v roce 2013. 1986. 

 
Proto se letos oproti předchozím letům nic nezměnilo: 

1. žádné nové právní požadavky, 
2. žádná znatelná propagace nebo pobídky k hlášení do VAERS. 

 
Někteří lidé tvrdí, že kvůli rozsahu očkovacího programu COVID se hlásí více než 
dvojnásobek10 lékařů. Toto tvrzení je třeba potvrdit.. 

 
Zjednodušeně řečeno, existují v podstatě dvě hypotézy: 

1. V letošním roce je ve VAERS hlášeno nadměrné množství případů COVID19, takže 
všechna úmrtí jsou jednoduše úmrtí v pozadí. Vakcína nezpůsobila žádné úmrtí. To je 
tvrzení FDA/CDC. 

2. V letošním roce je hlášení VAERS ve stejné míře jako v předchozích letech. Všechna 
nadměrná úmrtí oproti předchozím letům jsou způsobena vakcínou. To je naše 
hypotéza. 

 
Nyní se podívejme na důkazy/argumenty. Ponecháme na čtenáři, aby sám rozhodl, která 
hypotéza lépe odráží údaje. 

 
Dokonce i v případě, že se silně propaguje hlášení nežádoucích událostí, jako tomu bylo v 
případě H1N1 v roce 2009, kdy se konaly závažné kampaně na zviditelnění hlášení, nemělo 
to vliv na hlášení případů s úmrtím na pozadí: vůbec se nezvýšilo, a2009 jak2010 je vidět z 
níže uvedeného grafu. 

 
Stručně řečeno, je velmi obtížné podstatně změnit závažné nežádoucí příhody PTR do 
systému VAERS; je pozoruhodně konzistentní z roku na rok. To dává smysl: staré zvyky se 
těžko mění... chování se těžko mění. A v letošním roce nebylo nic "nového", co by 
podněcovalo k masivní změně chování. 
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Metoda č. 1: Podívejte se na níže uvedené týdenní údaje. K masivnímu nárůstu hlášení došlo 
v podstatě okamžitě, jakmile se vakcíny začaly zavádět. A bylo úměrné zavádění. Takto 
změna chování nefunguje... ke změně chování by docházelo velmi pomalu v průběhu času; 
zejména pokud se snažíte přimět lékaře ke změně jejich dlouhodobého chování. Hlášení v 
podstatě následovalo po zavedení vakcíny. Lékaři v tomto roce hlásili do VAERS častěji, 
protože jednoduše bylo více událostí, které bylo třeba hlásit. Ověřili jsme si to rozhovorem 
přímo s lékaři jako důvod, proč hlásí více událostí u těchto vakcín. 

 

 
 
Metoda č. 2: Abychom dvakrát ověřili naši hypotézu, že PTR se v tomto roce nezměnil, 
provedli jsme dotazy VAERS s použitím příznaků, které nesouvisejí s příznaky ovlivněnými 
vakcínami. Vyloučili jsme všechny známé komorbidity, jako je cukrovka a obezita, protože ty by 
pravděpodobně byly zvýšené, jelikož se vyskytuje více nežádoucích účinků. 

 
Zjistili jsme, že míra hlášení těchto nesouvisejících událostí (uvedených v tabulce níže) se v 
letošním roce neliší od předchozích let a u některých z těchto událostí je míra hlášení 
následující 
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výrazně nižší. Všimněte si, že číslo ve sloupci 2015-2019 je součet za jednotlivé roky5, 
nikoli průměrná roční částka. Zvýšení sazeb představuje faktor X (tj. A/B*5). 

 
 
 

Symptom 2021 2015-2019 Zvýšení sazeb 

Otrava kovem 2 47 0.22 

Zánět středního ucha 48 255 0.94 

Hepatitida 331 1457 1.13 

Bradavice 1 7 0.71 

Rakovina 31 132 1.17 

Porod koncem 
pánevním 

0 3 0 

 
 

Metoda č. 3: Dalším způsobem, jak prokázat, že v roce 2021 nedochází pouze k 
nadměrnému hlášení běžných nežádoucích účinků, je podívat se na "stopu nežádoucích 
účinků" vakcíny. To provedete tak, že na osu X uvedete nežádoucí příhody a na osu Y počty 
AE. Pokud v letošním roce dochází k nadměrnému hlášení, bude celkový obrys políček úplně 
stejný jako v předchozích letech a budou jen vyšší v důsledku vyššího PTR stejných typů 
událostí. Jak vidíte, v tomto případě tomu tak není. Tato vakcína rozhodně způsobuje zcela 
jiný "tvar" závažných nežádoucích příhod. Zde si ukážeme a 2018,2019,2020,2021. 

 

Podrobnější soubor otisků vakcín (COVID vs. ostatní vakcíny) naleznete v těchto grafech od 
Jessicy Rose. 
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Metoda č. 4: Dalším způsobem, jak potvrdit, že nedošlo k nadměrnému hlášení, jsou neformální 
průzkumy mezi lékaři. V našich neformálních průzkumech mezi lékaři jsme zaznamenali 
tendenci podhodnocovat hlášení závažných nežádoucích účinků, aby vakcíny vypadaly pro 
americkou veřejnost co nejbezpečněji, protože většina lékařů se domnívá, že škodí společnosti, 
pokud udělají něco, co vyvolá váhání s očkováním. 
Za druhé, odhadujeme, že nejméně 95 % lékařů zcela uvěřilo "bezpečnému a účinnému" 
příběhu, a proto jakoukoli příhodu, kterou pozorují, považují za prostě anekdotickou a 
neobtěžují se ji hlásit, protože nemohla být způsobena tak bezpečnou vakcínou, která se zdála 
být tak dobrá ve fázových studiích3. Lékaři, kteří jsou poučeni o nebezpečnosti vakcín, říkají, že 
letos je hlášení více, protože je více příhod. Například naše neuroložka měla letos 
události2,000 k nahlášení, ale měla je za 0všechny roky, co11 je v praxi. 

 
Metoda č. 5: Pátým způsobem je prostý pohled na křivku hlášení v závislosti na datu 
očkování. Jak je vidět z níže uvedeného grafu, křivka je pro bezpečnou vakcínu plochá a v 
případě 1této vakcíny vrcholí v den s velmi silným vrcholem v prvních dnech: 

 
Metoda č. 6: Scott Mclachlan ve své práci zjistil, že 86 % úmrtí mohlo být způsobeno 
vakcínou. 

 
Metoda č. 7: Z přehledu údajů CDC VAERS ve věku 12-17 let vyplývá, že tyto děti nezemřely z 
běžných příčin. Více níže. 

 
Metoda č. 8: Německý patolog, který zjistil, že nejméně 3040 % úmrtí po očkování bylo 
způsobeno vakcínou. 

 
Žádný z těchto důkazů není konečný, ale důkazů přibývá a potvrzují se. Tyto body odpovídají 
hypotéze, že existuje značný počet nadměrných úmrtí, a proto se PTR příliš nezměnil, pokud 
vůbec. FDA musí předložit jasné důkazy, že úmrtí spojená s přípravky COVID-19 nejsou 
způsobena těmito přípravky. 

 
Stanovení počtu nadměrných úmrtí způsobených 
vakcínami COVID 
Existují tři způsoby, jak odhadnout počet nadměrných úmrtí způsobených vakcínou. Pomocí 
těchto metod můžeme odhadnout dolní a horní pravděpodobnou hranici počtu nadměrných 
úmrtí způsobených vakcínou: 

1. Odečtěte průměrný počet úmrtí v pozadí v předchozích letech. 
2. Použijte 86 % na základě analýzy v Mclachlanově studii. 
3. Využití 40 % na základě odhadu Dr. Petera Schirmachera 
4. Použijte 99 % na základě této analýzy rizik a přínosů. 

 
Zde jsou výsledky, které jsme získali těmito čtyřmi metodami: 
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Metoda  

Odečtení průměrného počtu úmrtí na pozadí (7149-1000)*41 = 252,109 

Analýza případu Mclachlan .86 * 41* 7149= 252,073 

Odhad patologa .60 * 41* 7149= 175,865 

Analýza rizik a přínosů .99*41*7149 = 290,177 

 

V první metodě jsme použili 500 úmrtí na pozadí jako normální hodnotu pro daný rok, protože 
PTR je v tomto roce stejný jako v předchozích letech, jak bylo uvedeno dříve. Měli bychom však 
předpokládat, že věková kohorta je letos starší než v předchozích letech. Například zde jsou 
uvedeny míry proočkovanosti uvedené ve zprávě CDC pro chřipku: 

 

 

Z článku Alexe Berensona: "Počet očkování proti kovidům [v USA] podaných v roce 
2021 (309 milionů) je zhruba stejný jako počet všech ostatních vakcín 
podaných v roce 2020 (316 milionů). V letošním roce však bylo hlášeno šokujících 
36krát více úmrtí na očkování kovidem než v loňském roce na všechny ostatní 
vakcíny." 
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Konzervativní odhad je tedy vzít <500 úmrtí ročně a zvýšit je o 50 %, aby se více než zohlednil 
posun do vyššího věku, tedy odečíst úmrtí v pozadí750. 

 
Při druhé metodě Mclachlan podrobně prozkoumal hlášení VAERS250 a dospěl k závěru, že 
až 86 % úmrtí odpovídá tomu, že příčinou úmrtí byla vakcína. Používáme vyšší číslo, protože 
použití nižšího čísla nemá smysl, protože by vedlo k tomu, že by počet úmrtí v pozadí byl ve 
srovnání s předchozími roky nadměrný (,14*7149 = 1 000, což je již více než 500 úmrtí v 
pozadí ročně). 

 
Třetí metoda používá odhady Dr. Petera Schirmachera, jednoho z nejlepších světových 
patologů, pro % úmrtí vyšetřených pitvou do dvou týdnů po očkování, která byla jednoznačně 
způsobena vakcínou. Rozmezí se pohybovalo od 30 % do 40 % a my jsme použili horní hranici 
tohoto rozmezí, protože jsme věřili, že Dr. Schirmacher byl při takovém odhalení, které by 
mohlo ukončit jeho kariéru, velmi konzervativní a odhadoval pouze to, čím si byl stoprocentně 
jistý. Hodnota 40 % je pravděpodobně velmi konzervativní, protože Norsko nebylo pod takovým 
reputačním tlakem a u prvních 13 subjektů, které hodnotily, bylo zjištěno, že 100 % úmrtí bylo 
způsobeno vakcínou (viz Norská léková agentura spojuje 13 úmrtí s vedlejšími účinky vakcíny). 
Proto se použití čísla 60 % jeví jako relativně konzervativní (méně než 65 % průměru a30 100). 

 
Proto máme k dispozici rozmezí odhadů úmrtí od do 148,000úmrtí216,000, které v průměru 
činí do úmrtí182,000. 

 
Kontrola správnosti pomocí jiných11 metod 
Abychom si ověřili, že naše odhady jsou přiměřené (nebo prostě že důkazy spíše odpovídají 
hypotéze, že vakcína více škodí než prospívá), podívali jsme se na sedm různých 
kvantitativních metod od velmi malých po velmi velké a jejich odhady shrnuli v následující 
tabulce. 

 
Nejdůvěryhodnější analýzy v tabulce jsou dvě, které provedl Crawford. 

 
Na žádnou z těchto analýz jsme se nespoléhali. Všechny mohou mít chyby. Nyní však máme k 
dispozici různé8 metody, které jsou nesourodé, a všechny docházejí ke stejnému závěru. 

 
Je těžké vysvětlit, že analýza CDC, podle níž vakcína nezpůsobila žádné nadměrné úmrtí, je v 
souladu s jakoukoli z těchto metod. 

 
 Metoda Odhad nadměrného 

počtu úmrtí na 
očkování v USA 

1 Analýza nadměrných dávek CFR provedená v 
Evropě určuje dávky 200-500 D/M. 

72,000 - 180,000 



Stránka 
19 

 

2 Analýza nadměrné úmrtnosti provedená ve 23 
zemích (tvořících 25 % světové populace), která 
zahrnuje 2 evropské země v analýze CFR, jež 
stanovila dávky D/M.411 

 
Obě analýzy dohromady pokrývají 35 % světové 
populace. 

147,960 (411 D/M) 

3 Studie malého ostrova, kterou vypracoval Marc 
Girardot 

171,000 

4 Do poloviny ledna bylo v Norsku očkováno přibližně 
40 000 osob. Měli hlášeno 23 úmrtí, tedy 1 ze 1700 
(možná víc, protože těžko říct, kdy jsou taková 
prohlášení formulována vzhledem k programu, který 
očkoval několik tisíc lidí denně). To znamená 575/M 
a za předpokladu poměru 2:1 pro 1. a 2. dávku se 
USA pohybují kolem 150 tisíc úmrtí. 

150,000 

5 Analýza profesionálních tazatelů č. 1 (311 osob) 
Málokdo (včetně lékařů) připisuje smrt vakcíně, 
vypadá to prostě jako "smůla". Takže "úmrtí 
způsobené vakcínami" je pravděpodobně 
v průzkumech podhodnoceny. I přesto je odhadovaný 
počet úmrtí ohromující. 

174,000 

6 Analýza profesionálního průzkumu 
veřejného mínění #2 Větší průzkum (1 
000 dotázaných) 

146,863 

7 Ptám se svých přátel lékařů, kteří "vědí", že vakcíny 
mohou způsobit smrt. Charles Hoffe zjistil 1 úmrtí u 
Ira 1,000.Bernstein měl dvě úmrtí u George 
700.Fareed měl úmrtí3 u pacientů3,000. Spousta 
doktorů prostě odpověď nezná, protože to bohužel 
nesledují, takže je těžké získat dobré údaje. Přál 
bych si, abych o tom měl více údajů, ale tohle 
nebyla třešnička na dortu a je to nejslabší položka 
na tomto seznamu, ale to, co jsme našli, byla 
konzistentní 1,000míra úmrtí 1 přibližně. 

~ 200,000 

8 Pilotní údaje 
Úmrtí pilotů jsou vzácná. British Airways přišla o 
piloty4 v 
~1 měsíc po zavedení očkování. Stav očkování 
jednotlivých pilotů byl oficiálně "neznámý". Každý z 
nich zemřel na jinou příčinu, ale u každé příčiny bylo 
ověřeno, že byla zvýšená vlivem vakcíny. Je 
statisticky nepravděpodobné, že se tak stalo 

~ 200,000 



Stránka 
20 

 

náhodou (1 z 525 000). 

 Budeme předpokládat, že jedno úmrtí bylo jen 
smůla. To znamená, že z odhadovaného počtu 
pilotů, kteří byli pobodáni3,000, zemřelo3 75 %, což 
je v1 poměru k počtu pilotů, kteří byli pobodáni. 
1,000 

 

9 Údaje o 
Skotsku Viz 
níže. 

192,000 (480 D/M) 

10 Analýza nadměrného počtu úmrtí ukazuje VAERS 
URF a 20VFR 0,04 % (článek Pantazatose a 
Seligmanna z Kolumbijské univerzity). 

 
146 tisíc až 187 tisíc (únor a 
srpen 2021). 

11 Z údajů o nadměrné úmrtnosti v Indianě vyplývá, že 
hodnota VAERS URF je vyšší než 80. Viz článek. 

 
> 500K 

12 Studie společnosti Pfizer ukázala 21 oproti 17. Dvě 
úmrtí na COVID u placeba však znamenají 
přirozená15 úmrtí ve skupině. Odhaduje se tedy 5 
nadbytečných úmrtí ve skupině s vakcínou, 
pravděpodobně způsobených vakcínou. Při rozsahu 
220 milionů plně očkovaných by to bylo 50 000 
úmrtí. Ale kohorty ve studii neumíraly běžnou 
rychlostí (což je v průměru 0,87 % ročně), takže 
jsme očekávali 95 přirozených úmrtí za 6 měsíců, 
přesto bylo v placebové skupině pouze 15 
přirozených úmrtí (byla tam 2 úmrtí COVID, která se 
nepočítají), což naznačuje, že použijeme korekční 
faktor 6,3 kvůli zkreslenému výběru zdravějších 
pacientů. 

 
315K 

 

Zde je informace o čísle Skotska, které bylo příliš velké na to, aby se vešlo do tabulky. 
 
Pokud vím, existuje na světě pouze JEDNA vláda, která oficiálně zveřejnila údaje o úmrtnosti 
po očkování. Veřejné zdravotnictví ve Skotsku. Udělala to jen jednou, v jedné zprávě, a nikdy 
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údaje neaktualizovala. 
 
https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-repor 
t-23-june-2021/ 

 
Stránka uvádí29 údaje o celkovém počtu úmrtí Snaží 5522.se tvrdit, že se jedná o počet úmrtí, 
která by se očekávala bez vakcín, ale vzhledem k tomu, že při zveličování úmrtí na Covid rádi 
používají obecnou nefiltrovanou 28denní lhůtu, domnívám se, že je rozumné použít stejný 
standard i na úmrtí na vakcíny. 
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Stránka uvádí30 počet očkování 2,3 milionu. 
 
2.3 m plně očkovaných / úmrtí5522 znamená úmrtí 1během několika28 dní na každou 
416.5plně očkovanou osobu. Je zřejmé, že dříve byli očkováni starší lidé, takže tento údaj 
může obsahovat úmrtí z jiných příčin, nikdy nemůžeme vědět, zda očkování urychlilo úmrtí již 
oslabených osob. 

 
Poznámka: je to 5,522zhruba 0,1 % celé skotské populace. 

 
Předpokládejme nyní konzervativně, že pouze 40 % těchto úmrtí bylo způsobeno vakcínou (na 
základě Schirmachera). 2,3M/(.4*5522) je 1 úmrtí na 1041 plně očkovaných nebo v podstatě 1 
úmrtí na 2082 dávek nebo 1/2082*1000000 = 480 úmrtí na milion dávek. Takže na 400 milionů 
dávek by to bylo lidí, kteří 192,000zemřeli. 

 
Existují další kvalitativní metody, které ukazují na velký počet úmrtí. Smyslem těchto metod je 
ukázat, že předpoklad FDA, že "vakcíny jsou bezpečné a všechna hlášení ve VAERS jsou 
příhody v pozadí", není ani zdaleka pravdivý. 

 
Příklad 5: Níže uvedené údaje o perikarditidě ukazují, že počet příhod u těchto vakcín je 
všechno, jen ne bezpečný: způsobují myokarditidu/perikarditidu v násobně860 vyšší míře než 
typická vakcína proti chřipce za rok. 

 
 
 
 

 
Naše kamarádka dostala zánět osrdečníku hned po očkování proti chřipce, když jí bylo 30 let. 
Trvalo jí dva roky, než se zotavila. Srdcový sval se bohužel nikdy neobnovuje tak jako jiné 
orgány. 
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Příklad6 : Norské agentuře pro léčivé přípravky bylo v souvislosti s očkováním koronou 
nahlášeno celkem několik úmrtí23. Z toho 13 úmrtí bylo spojeno s nežádoucími účinky vakcíny. 
Dalších 10 nebylo dosud vyhodnoceno. U 100 % hlášených úmrtí se tedy má za to, že je 
způsobila vakcína. Pokud je vakcína naprosto bezpečná a nikoho nezabila, pak je to statisticky 
nemožné. Někdo lže. Skutečnost, že se v USA neprovádějí žádné veřejně přístupné pitvy, 
naznačuje, že je pravděpodobnější, že lže CDC než Norská léková agentura. 

 
Příklad č. 7: Analýza nadměrné úmrtnosti v Izraeli, zejména mezi mladými lidmi, kterou provedl 
Dr. Steven Ohana, jasně ukazuje obrovský nárůst nadměrné úmrtnosti, který nelze vysvětlit 
jinak než zavedením masového očkovacího programu. 

 
Příklad č. 8: Zveřejněná analýza údajů VAERS od Dr. Jessicy Rose (Rose, J. 2021. Zpráva 
amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) o biologickém přípravku 
COVID-19 messenger ribonucleic acid (mRNA). Věda, politika veřejného zdraví a právo. 2:59-
80/VAERS UPDATE pro CCCA (Canadian COVID Care Alliance) ) a novější analýza údajů 
VAERS, kterou provedla Christine Cotton, ukazují masivní počty kardiovaskulárních a 
neurologických nežádoucích příhod, které se vyskytly v časové blízkosti data injekce. 

 
Příklad č. 9: Kauzalita těchto nežádoucích účinků je potvrzena pomocí studií2 Dose and1 
Dose, které provedla Dr. Jessica Rose. 
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Příklad č. 10: Pokud je vakcína naprosto bezpečná, počet úmrtí by byl stejně pravděpodobný 
po první dávce oproti druhé dávce, protože obě jsou v podstatě "ne-události". Protože druhou 
dávku dostane o 15 % méně lidí než první dávku, měli bychom očekávat, že modré sloupce 
budou shodně o 15 % nižší než červené. V tomto případě tomu tak není. Pokud vakcína při 
každém podání zabije 50 % z 1 % nejzranitelnějších osob, lze tím vysvětlit dramatický pokles 
událostí. 

 
Dalším vysvětlením je, že u ohrožené populace došlo po první dávce k závažným nežádoucím 
účinkům, a proto se rozhodla nepodstoupit druhou dávku navzdory společenskému tlaku 
(nařízení očkování, tlak vrstevníků atd.). Pravděpodobně se jedná o kombinaci obou vlivů. Zde 
je příklad z komentáře zveřejněného na serveru TrialSiteNews na téma A New Low For the 

FDA: 

 
Ať už je příčina jakákoli, důkazy podporující výskyt a hlášení více závažných nežádoucích 
účinků, které souvisejí s dávkou, jsou velmi silným bezpečnostním signálem, který je třeba 
prošetřit. 

 
 
Příklad č. 11: Pro srdeční zástavu platí stejný komentář jako dříve; bezpečná vakcína by 
měla mít modré sloupce v průměru o 15 % nižší než červené. 
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Příklad 12: Absolutní počty hlášení VAERS vynesené do grafu podle "doby do úmrtí" jsou velmi 
vypovídající. Nevíme, jak vypadá přesné rozložení doby hlášení, protože to nebylo nikdy 
měřeno. Spekulujeme však, že maximální akumulace proteinu hrotu je dosaženo přibližně 
několik hodin24 po injekci a po tomto okamžiku dochází k jeho plató, protože mRNA se 
rozpadá. 
Proto bychom očekávali, že vrchol úmrtnosti nastane po více než hodinách24 od injekce, tj. v 
den a 1nikoliv v den 0To se v praxi přesně děje: 
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Pokud by se jednalo pouze o náhodná úmrtí v pozadí, očekávali bychom, že se nejvyšší počet 
úmrtí objeví první den, protože ten má nejvyšší PTR, a od té doby by klesal; nikdy by nedosáhl 
vrcholu v první den. V grafu výše je vyneseno 8 měsíců hlášení vakcíny COVID19 v porovnání 
se všemi hlášeními úmrtí ze všech chřipkových vakcín za poslední roky 10dohromady. Modrá 
čára na je 0roky20 hlášení úmrtí, nejedná se o roční průměr. Stručně řečeno, smrtící síla této 
vakcíny je nejméně 200× větší než u vakcíny proti chřipce a pravděpodobně mnohem větší, 
protože úmrtí na pozadí jsou zahrnuta v červených i modrých sloupcích. 

 
Kromě toho je tvar obou křivek zcela odlišný. Kombinovaná úmrtnost na chřipku je relativně 
plochá s mírným nárůstem v prvních dnech. Vakcína COVID obecně zabíjí velmi rychle a od té 
doby postupně. 

 
Příklad13 : Vizuální způsob, jak ukázat, že nadměrný počet úmrtí je pravděpodobně způsoben 
vakcínou, je vynesení očkování a úmrtí na stejnou osu pomocí dat z průzkumníka dat COVID-
19. Pro Izrael získáme tento graf, který ukazuje korelaci mezi podanými posilovacími dávkami 
vakcíny (kumulativní posilovací dávky na 100 osob) a průměrným počtem denních úmrtí na 
milion osob: sledují se téměř shodně. To lze jen těžko vysvětlit jinak. 
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Příklad 14: Provedl jsem analýzu náhodně vybraných zemí, ve kterých se po více než roce od 
prvního známého výskytu na konci roku 2019 nevyskytl žádný nebo jen malý počet případů 
kovidózy. Ve všech případech počet úmrtí prudce vzrostl během několika týdnů po zavedení 
vakcíny. Grafy naleznete zde: 

 
https://twitter.com/milehijules/status/1425591290155225104?s=20 

 
Pokud to tedy nebyla vakcína, co způsobilo tato úmrtí po zavedení vakcíny, co to způsobilo? 

 
Souhrnně lze říci, že všechny kvalitativní a kvantitativní techniky potvrzení, které jsme použili, 
byly nezávislé na sobě navzájem i na naší hlavní metodě, avšak všechny byly v souladu s 
hypotézou, že vakcíny způsobují velký počet závažných nežádoucích příhod a nadměrný počet 
úmrtí, a nejsou v souladu s nulovou hypotézou, že vakcíny nemají žádný vliv na úmrtnost a 
mají bezpečnostní profil srovnatelný s jinými vakcínami. 

 
Nepodařilo se nám najít jediný důkaz, který by podpořil stanovisko FDA a CDC, že všechna 
nadměrná úmrtí jsou pouze nadměrným hlášením úmrtí z přirozených příčin. 
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Závažné nežádoucí příhody zvýšené u vakcín 
COVID 
Abychom izolovali události způsobené vakcínou, můžeme porovnat míru hlášení mezi 
jednotlivými roky (korigovanou pomocí PTR) a poté hledat zvýšené signály. 

 
Problém je však v tom, že nahlášené události mohou být: 

1. Přímo způsobené vakcínou (např. úmrtí, zánět myokardu atd.) 
2. Nepřímo způsobené vakcínou (např. zlomenina může být způsobena mrtvicí při 

řízení). 
3. komorbidita, jako je cukrovka (souvislost, nikoli příčina). 
4. Nesouvisející (např. otrava kovy). 

 
Obecně platí, že čím vyšší je poměr počtu událostí mezi sousedními roky, tím větší je 
pravděpodobnost kauzality. 

 
Níže uvedené tabulky byly vytvořeny s použitím nekorigovaných počtů událostí (bez korekce 
PTR), takže absolutní čísla jsou v současné době chybná, ale relativní čísla se nezměnila. 
Cokoli s hodnotou nebo16 vyšší by bylo považováno za velmi znepokojivé. 

 
Sestavili jsme tabulku, která porovnává míru výskytu nežádoucích účinků v tomto roce s roční 
mírou výskytu VAERS hlášenou pro všechny vakcíny v období 2015-2019 pro věkovou 
skupinu 20 až 60 let. Omezili jsme věkové rozmezí, abychom ukázali, že tyto příhody postihují 
mladé lidi, a ne pouze starší osoby. Také poměr signálu k šumu je u této mladší věkové 
skupiny mnohem silnější, protože je u nich menší pravděpodobnost výskytu nežádoucích 
příhod "v pozadí". Hodnota 473 znamená, že míra hlášených nežádoucích účinků ve VAERS 
pro vakcíny COVID19 v roce 2021 byla 473krát vyšší, než je typické pro všechny vakcíny 
dohromady v typickém průměrném roce. 

 
Téměř všechny závažné nežádoucí příhody, které jsme zkoumali, byly silně zvýšené ve 
srovnání s očekávanou normální základní četností příhod. Tato tabulka je užitečná při 
posuzování, zda se vakcína mohla v konkrétních případech podílet na způsobení úmrtí. 
Příznaky zde uvedené odpovídají předpokládanému mechanismu účinku, jak tyto vakcíny 
systematicky narušují normální fyziologické fungování člověka (tvorba bílkovin hrotů v celém 
těle, které způsobují záněty, jizvy a krevní sraženiny). 

 
Překvapivé je, že v označení nedávno schválené vakcíny společnosti Pfizer jsou uvedeny 
pouze některé z těchto nežádoucích účinků. Proto je tato tabulka důležitá a aktuální. 

 

Symptom Zvýšení incidence 
oproti normálu 
(faktor X) 
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Plicní embolie 473 

Mrtvice 326 

Hluboká žilní trombóza 264.3 

Trombóza 250.5 

Zvýšení dimeru fibrinu D 220.8 

Zánět slepého střeva 145.5 

Tinnitus 97.3 

Srdeční zástava 75 

Smrt 58.1 

Parkinsonova choroba 55 

Pomalá řeč 54.3 

Afázie (neschopnost mluvit) 52.3 

Únava 50.9 

Perikardiální výpotek 50.5 

Bolesti hlavy 46.4 

Mrazení 45.6 

Perikarditida 44.9 

Hluchota 44.7 

Myokarditida 43.2 

Intrakraniální krvácení 42.5 

Spontánní potrat 41.3 

Kašel 38.5 

Bellova obrna 36.6 

Paravestezie 29.5 

Slepota 29.1 

Dušnost (potíže s dýcháním) 28.4 

Myalgie 28.4 
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Dysstázie (potíže při stání) 27.8 

Záchvat 27 

Trombocytopenie 25 

Anafylaktická reakce 21 

Sebevražda 18.3 

Porucha řeči 17.2 

Křeče 16.3 

Trombotická 
trombocytopenická purpura 
(TTP) 

16.3 

Paralýza 16 

Otok 14.3 

Průjem 11.9 

Neuropatie 11.2 

Syndrom mnohočetné 
orgánové dysfunkce 

11.1 

Deprese 8.9 

 
 

Úmrtí dětí odpovídají příznakům, které zvýšila 
vakcína COVID. 
Snad nejvíce znepokojující jsou úmrtí dětí. 

 
Z30,2021 červencového přehledu CDC VAERS, který se týkal dětí ve věku 12-17 let, vyplývá, 
že se vyskytlo 345 případů myokarditidy a 14 úmrtí. Úmrtnost spojená s dětmi se velmi liší od 
úmrtnosti spojené se staršími lidmi. Na tom se shodneme všichni. 
Při použití výše uvedené tabulky a prošetření každého úmrtí se ukázalo, že z dostatečných 
podrobností popsaných v hlášeních o úmrtí vyplývá, že úmrtí se týkala jednoho nebo více 
příznaků uvedených v tabulce zvýšených nežádoucích účinků. 

 
14*41 = úmrtí574 

 
Celkový počet úmrtí dětí mladších a17 starších (což je mnohem širší věkové rozmezí než výše 
uvedené) je v celé pandemii nižší. 
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Z tohoto důvodu nejsou náklady a přínosy pro děti opodstatněné. 
 
 

Chybějící podmínka zastavení 
V roce 1976,zastavili vakcínu proti H1N1 poté, co se objevily případy GBS500 a 32zemřeli lidé. 

 
Pro tyto vakcíny však neexistuje žádná podmínka zastavení úmrtnosti. Pravděpodobně jsme 
na 150 000 úmrtí a počítáme a nikdo z hlavního proudu lékařů, hlavních médií ani Kongresu 
nevyjadřuje žádné obavy. 

 
Žádný člen lékařské komunity, politik, FDA ani CDC nevyzývá k zastavení stavu ani k 
pitvám. Považujeme to za znepokojující. 
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Negativní účinnost 
Tento článek ukazuje, že vakcíny, které jsme obdrželi, se mohou brzy stát zcela 
nepoužitelnými pro naši ochranu, a co hůř, mohou zvýšit schopnost budoucích variant 
nakazit nás v důsledku zvýšené infekčnosti/replikace vakcíny, nikoli "klasické" ADE. 

 
Stručně řečeno, i kdyby byla vakcína naprosto bezpečná a nikoho nezabila, rychle se stává 
čistým negativem pouze na základě účinnosti. 

 
To se dnes začíná projevovat. Údaje ze Spojeného království ničí celý předpoklad pro 
prosazování vakcín. 21. srpna. 2021. "Opět 402 úmrtí ze 47 008 případů, tj. 0,855 % CFR u 
plně očkovaných, a; 253 úmrtí ze 151 054 případů, tj. 0,17 % CFR u neočkovaných. Pokud 
dostanete Covid poté, co jste byli plně očkováni, máte podle těchto britských údajů pětkrát (5) 
vyšší pravděpodobnost úmrtí, než kdybyste očkováni nebyli!" 

 
Úmrtnost ze všech příčin je to nejdůležitější, na co 
je třeba se zaměřit, a to není. 
Dnes se většina lidí zaměřuje na relativní snížení rizika vakcín proti infekci a hospitalizaci v 
důsledku COVID. Méně pozornosti věnují absolutnímu snížení rizika onemocnění COVID. A 
už vůbec nevěnují pozornost absolutnímu přínosu pro úmrtnost ze všech příčin. 

 
Měli bychom se však na ně zaměřit v opačném pořadí, než jak jsou zde uvedeny. 

 
Klíčová je úmrtnost ze všech příčin. Pokud nedojde ke zlepšení úmrtnosti ze všech 
příčin, na ničem jiném nezáleží. 

 
Stručně řečeno, pokud vakcína snižuje riziko úmrtí na COVID 2×, ale je spojena s náklady, 
např. 4× zvyšuje riziko úmrtí na infarkt, přičemž obě události jsou stejně pravděpodobné, pak je 
poměr rizika a přínosu vychýlen směrem k příznivému výsledku: je pravděpodobnější, že 
zemřete, pokud si vakcínu vezmete. 

 
Zde jsou výsledky šestiměsíční studie společnosti Pfizer: 

 
 
Fáze 

 
Úmrtí na očkování 

 
Úmrtí na placebo 

 
Před zaslepením 

 
15 

14 
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Po odlepení 

 
5 

0 

 

Diskuse o těchto výsledcích je o dost složitější, než abychom se jí zde věnovali, ale toto jsou 
základní statistiky. Další informace naleznete v desetistránkové diskusi o šestiměsíční studii 
společnosti Pfizer na adrese Proč se tolik Američanů odmítá nechat očkovat. 

 
Všechny údaje o úmrtnosti ze všech příčin jsou ze studie společnosti Pfizer za měsíc6 
negativní. To není překvapení: je to způsobeno vysokou mírou nežádoucích účinků, o které 
jsme již hovořili. 

 
Nebylo prokázáno statisticky významné zlepšení úmrtnosti. 

 
Kdyby existovala, CDC, FDA a NIH by nám to jistě daly vědět. Ale stal se pravý opak: když 
vyšla šestiměsíční studie společnosti Pfizer, mainstreamová média a hlavní lékařští vědci o 
nedostatku důkazů o úmrtnosti ze všech příčin mlčeli. Dokonce se to nedostalo ani do 
abstraktu. Ani se nezmínili o tom, že na zástavu srdce zemřelo násobně4 více lidí. 

 
Když se spojí (1) negativní účinnost vakcíny s (2) negativním přínosem pro úmrtnost ze všech 
příčin, je nemožné očkování ospravedlnit. Jedno z toho samo o sobě stačí k zabití přínosu; 
obojí dohromady činí situaci pro doporučení očkování ještě obtížnější. 

 
Závěr je jasný: pokud jste se nechali očkovat, měli jste jednoduše větší pravděpodobnost 
úmrtí. Čím jste mladší, tím je tento rozdíl větší. 

 
Včasná léčba pomocí repurposed drugs byla vždy 
bezpečnějším a jednodušším způsobem léčby 
infekcí COVID. 
Bylo prokázáno, že časné léčebné protokoly, jako jsou ty, které používají Fareed a Tyson, 
poskytují více než 99% relativní snížení rizika, fungují u všech variant a léky příjemce nemrzačí 
ani nepoškozují. Je zarážející, že tyto léčebné postupy ignorujeme a čekáme na další důkazy, 
když máme k dispozici vakcínu, která podle všeho více lidí zabije, než zachrání, brzy bude 
zcela nepoužitelná proti budoucím variantám a pravděpodobně příjemci zhorší situaci tím, že 
zvýší replikaci a/nebo infekčnost. 

 
Existuje také řada jednoduchých, bezpečných a vysoce účinných technik profylaxe, včetně. 
Zásada předběžné opatrnosti naznačuje, že pokud existují důkazy z důvěryhodného zdroje o 
prospěšnosti těchto postupů (což existují), měli by lékaři tyto postupy s pacienty prodiskutovat 
v rámci procesu společného rozhodování. 
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Vzhledem k tomu, že časná léčba pomocí repurponovaných léků nevytváří měřitelné riziko 
úmrtí, je mortalita ze všech příčin u časné léčby vždy pozitivní. 

 
Mnoho lidí se domnívá, že očkování je jedinou cestou vpřed. Není. Umožnění lidem, aby se 
nakazili a vytvořili si obnovenou imunitu, vede k imunitě, která je širší proti variantám a trvá 
déle. Viz "Obnovená imunita je širší a déle trvající" v tomto dokumentu. 

 
Je poučné srovnat Izrael s Indií. 

 
Izrael je jednou z nejočkovanějších zemí na světě a procento80 občanů starších jednoho roku 

je 2plně proočkováno. K 24. srpnu 2021 hlásil Izrael 9,831 v úterý nově diagnostikovaných 

případů, což je jen o vlásek od nejhoršího denního figuru, který byl kdy v zemi zaznamenán -

10000,- na vrcholu třetí vlny. 

 
Ve stejné době, kdy Indie zaznamenala úmrtí354 během jednoho dne, hlásil Izrael 

úmrtí26 a rekordní počet případů. Zde je jejich bilance: 

 

Země Počet obyvatel (M) Míra očkování Úmrtí na Covid 
na milion 

Indie 1395 9.5% 0.25 

Izrael 8.7 80% 2.9 

 
Indie má11 samozřejmě . 6X méně úmrtí na obyvatele než Izrael. 

 
Závěr je jasný, očkování není jediným ani nejlepším řešením. 

 

 
Co je Bradford-Hillův test kauzality? 
Naše příznaky splňují všech devět Bradford-Hillových kritérií pro důkaz příčinné souvislosti. 
jsou5 uvedeny níže, které jsou vhodné pro očkování (podle pokynů WHO). 

 
Z dat nelze vyvodit kauzalitu, pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky (tzv. 
Bradford-Hillova kritéria): 

1. Časová souvislost: pacient neměl stav PŘED injekcí a stav se objevil PO injekci. 
Všimněte si, že stav může být exacerbací stávajícího stavu, např. zhoršení inzulinové 
rezistence. 

2. Síla asociace: míra by měla být vyšší než obvykle a absolutní čísla jsou 
dostatečně velká, aby nešlo jen o náhodnou malou náhodu. 
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3. Důslednost: Výsledky jsou konzistentní (např. nejsou jen z jednoho regionu nebo 
zprávy od stejného lékaře nebo jedna šarže léku nebo se to stalo v prvním týdnu a v 
žádném jiném týdnu). 

4. Specifičnost: Úzkost by mohla být spojena s očkováním samotným, a proto by 
nebyla specifická pro injekci. Mělo by se tedy jednat o reakci, která je specifická 
pro očkování, např. silná bolest hlavy, která začne během několika hodin po 
injekci. 

5. Biologická věrohodnost: Mechanismus účinku vakcíny by měl být schopen vysvětlit 
výsledek. Například otrava rtutí není způsobena vakcínami. V úvahu však připadá 
široká škála neurologických a kardiovaskulárních příhod, stejně jako selhání orgánů 
včetně selhání více orgánů. Podezřelé jsou zejména dysfunkce mozku, srdce a plic. 

 
Protiargumenty "ověřovatelů faktů" 
Podívejme se na takzvanou "kontrolu faktů" na webu FactCheck.org, která zpochybňuje 

údaje VAERS. Virální příspěvky zneužívající údaje VAERS k nepravdivým tvrzením o 

vakcínách COVID-19 

Napsala ji Catalina Jaramillo a jako zdroj použila Susan S. Ellenberg, PhD. Catalinu jsem oslovil 
prostřednictvím LinkedIn InMail a Susan prostřednictvím e-mailu v září Susan22,2021. řekla, že 
se mýlíme a že bychom se měli pokusit publikovat naše výsledky v lékařské literatuře. Tak jsme 
to udělali (Kostoffův článek). Pak přestala reagovat na další e-maily. 

 
Věnujme se nepravdivým tvrzením uvedeným v této kontrole faktů, která jsou v podobných 
článcích běžná. Zde je několik příkladů toho, co "ověřovatelé faktů" prohlásí za pravdivé: 

1. Nesprávně citovat: Přesto webové stránky a příspěvky na sociálních sítích stále znovu a znovu nesprávně citují neověřená nezpracovaná data z VAERS. 2. Údaje mohou být nepřesné, neúplné, podvodné atd: Všechna hlášení jsou přijímána do databáze, aniž by bylo určeno, zda byla příhoda způsobena konkrétní vakcínou, a proto, jak upozorňuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti, hlášení "mohou obsahovat neúplné, nepřesné, náhodné a neověřené informace". Dalším problémem je podle Ellenberga přesnost a úplnost údajů, protože do databáze se dostane cokoli, co kdokoli nahlásí. Člověk může v hlášení vynechat důležité údaje, například jakou vakcínu dostal. Nebo by někdo mohl dokonce nahlásit falešnou událost nebo nahlásit událost, aniž by vakcínu vůbec dostal - ačkoli úmyslné filmování falešného hlášení VAERS je porušením federálního zákona, které se trestá finančně a odnětím svobody. 
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3. Nelze určit příčinnou souvislost: Kromě toho, jak varují webové stránky VAERS, jakákoli zpráva podaná do databáze "není dokumentem, že vakcína způsobila příhodu." Jak jsme již vysvětlili dříve, kdokoli může do VAERS podat hlášení o události, i když není jasné, že problém způsobila vakcína.  "Jedním z hlavních omezení údajů VAERS je, že nemůže určit, zda vakcína způsobila hlášenou nežádoucí příhodu," uvádí se na jejích webových stránkách. "Toto omezení způsobilo zmatek ve veřejně dostupných údajích VAERS WONDER, konkrétně pokud jde o počet hlášených úmrtí. Vyskytly se případy, kdy lidé nesprávně interpretovali hlášení o úmrtích po očkování jako úmrtí způsobená vakcínami; to není přesné." Když tedy VAERS uvádí, že od března obdržela 2,509 hlášení o úmrtí osob, které dostaly vakcínu COVID-9,1 neznamená to29,, že tato úmrtí byla způsobena vakcínou. "Největším omezením je, že nám obvykle nemůže pomoci posoudit příčinnou souvislost, poskytuje pouze signály," řekl Orenstein. "To, že někdo nahlásí úmrtí, ještě neznamená, že úmrtí způsobila vakcína. Proto nepoužíváme VAERS k určení počtu úmrtí nebo čehokoli, co se týká úmrtí," řekl nám již dříve mluvčí CDC. "Lidé bohužel umírají i bez očkování," řekl nám Orenstein. "Jde o to určit, kde vakcína toto riziko úmrtí zvyšuje a kde ne, a proto máme tento velmi pečlivý systém." Podle něj [Orensteina] je skutečnost, že VAERS neurčuje příčinnou souvislost, 
pro lidi těžko pochopitelná, a to navzdory všem prohlášením na jejích webových stránkách a v brožurách. 4. Žádná kontrolní skupina: Jedním z hlavních problémů je podle ní to, že neexistuje žádná kontrolní skupina, kterou by bylo možné studovat, protože neočkovaní lidé nehlásí nežádoucí účinky do systému VAERS. Není tedy možné zjistit, zda se počet hlášených příhod liší od počtu, který by byl zaznamenán bez očkování. "Budete mít úmrtí, která nemají s vakcínami nic společného," řekl nám Ellenberg. 5. Nedochází k žádným úmrtím: Po přezkoumání lékařských záznamů, pitev a úmrtních listů všech těchto případů lékaři CDC i FDA zjistili, že "neexistuje žádný důkaz, že by očkování přispělo k úmrtí pacientů". 6. Sledování ukázalo, že vakcíny nejsou nebezpečné: Vzhledem k naléhavosti probíhající pandemie požadoval úřad FDA pro získání povolení k mimořádnému použití vakcíny COVID19 alespoň dva měsíce sledování poloviny nebo více účastníků klinických studií fáze 3. Jak uvádí . 



Stránka 
37 

 

jsme vysvětlili, že pro udělení plné licence je zapotřebí minimálně šest měsíců, ačkoli podle odborníků není důvod si myslet, že by delší doba odhalila bezpečnostní problémy. 7. Je to bezcenné: "Jsou lidé, kteří říkají, že VAERS a podobné systémy jsou bezcenné a neměli bychom se jimi vůbec zabývat," řekl Ellenberg. "S tím nesouhlasím."  Dobře, pojďme si postupně rozebrat všechny tyto nepravdivé a zavádějící argumenty. Kontroloři faktů však tuto část nikdy nečtou. Přeskočí ji, protože je pro ně nepříjemné ji číst. Ve skutečnosti jsem dosud nemluvil s jediným ověřovatelem faktů, který by se vůbec pokusil tento dokument přečíst.  
1. Nesprávně citovat: Řešení ostatních tvrzení zpochybňuje toto tvrzení. Je možné, že někteří lidé dělají chyby. Přiřazení kauzality může být v některých případech ošemetné, abychom se tímto tvrzením skutečně zabývali, museli bychom vidět konkrétní případ. Není pochyb o tom, že lidé dělají chyby. Tento argument zde AFAIK nic neovlivňuje. Jediné, co říkáme v našich tvrzeních o zvýšení příznaků, jsou tato čísla. Příčinu tohoto zvýšení je třeba určit případ od případu. Například cukrovka je zvýšená oproti předchozím letům. Ale nemyslíme si, že by vakcína způsobovala cukrovku. Zhoršuje ji? Možná, to jsme nezkoumali. Je diabetes komorbiditou? Myslím, že ano. Ale opět, naše tvrzení jsou # úmrtí, která uvádíme. Cokoli dalšího o zvýšených příznacích je v tuto chvíli odváděním pozornosti a veškerou energii jsme vložili do # nadbytečných úmrtí. 2. Údaje mohou být nepřesné, neúplné, podvodné atd: Ano. No a co? Všechny údaje jsou zašuměné. To ví každý. V 1,5 milionu záznamů jsou 2 záznamy podvodné. Na výsledku to vůbec nic nemění. To je jen kouřová clona, kterou lidé rádi používají. Nositel těchto argumentů nikdy nepředloží žádný důkaz, že tyto chyby mají vliv na analýzu. Jedná se o mávnutí rukou bez jakýchkoli údajů, které by podpořily tvrzení, že nepřesnosti atd. jsou dostatečně vysoké, aby znehodnotily analýzy. Nejsou. V datech je například jasně vidět signál myokarditidy. To je v rozporu s jejich argumentací. 3. Nelze určit příčinnou souvislost: To je obecně rozšířený názor. Lidé si myslí, že když to tvrdí CDC, musí to být pravda. Ignorují odbornou literaturu a zdravý rozum (viz Pokud systémy sledování nežádoucích účinků vakcín nepodporují vyvozování příčinných souvislostí, pak "farmakovigilance" 
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nefunguje. 
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Existovat). Uveďme jednoduchý příklad, který to vyvrátí. Předpokládejme, že VAERS má každý rok 10 hlášení o úmrtí na všechny vakcíny. Ve všech případech lidé zemřeli na mrtvici. Žádný infarkt. Letos je proti vakcíně COVID fiskováno 10,000 hlášení o úmrtí. V každém jednotlivém měsíci je počet hlášených úmrtí úměrný počtu podaných dávek. Ve všech případech osoba zemřela přesně 3 dny po injekci, všechny na infarkt. Způsobila to vakcína? Pokud jste řekli ano, v tomto (vymyšleném scénáři) způsobila. A měli byste pravdu. Nemůže jít o nadměrné hlášení, protože příčina úmrtí je jiná. Což znamená, že CDC o tom celé ty roky lhalo, že nelze určit příčinnou souvislost a nikdo se toho nechytl. Jejda! Teď v současném případě je analýza sofistikovanější, ale v podstatě odstraníme úmrtí v pozadí, a když to uděláme, fiskujeme asi 200 000 nadměrných úmrtí. Pak se poškrábeme na hlavě a řekneme: "Páni, to je hodně úmrtí. Zajímalo by mě, co to mohlo způsobit? No, muselo by to být něco nového a podaného spoustě lidí. Taková úmrtí jsme ještě nikdy neviděli. Tak nové a podávané mnoha lidem, a také se zdá, že úmrtí dočasně souvisela se zaváděním vakcíny... Čím více vakcín, tím vyšší úmrtnost... takže by mě zajímalo, na co všichni ti lidé zemřeli." 4. Žádná kontrolní skupina: Kontrolní skupina" je v podstatě údaj z předchozích let, aby se zjistilo, co je v daném roce "normální", protože podle údajů CDC je očkován přibližně podobný počet lidí. 
5. V souvislosti s vakcínou nebylo zaznamenáno žádné úmrtí: To je naprostý nesmysl. Nikdo na světě tomu nevěří. Kdyby tomu věřili, vsadili by se o můj milion dolarů. Ale na mou sázku nikdo nepřistoupil. Nikdo není tak hloupý, aby věřil CDC. Jak může jeden z nejlepších světových patologů provádět pitvy pacientů40 a zjistit, že nejméně 30 % úmrtí do dvou týdnů po očkování bylo způsobeno vakcínou? (Viz Hlavní patolog trvá na dalších pitvách očkovaných lidí). Norsko zjistilo podobný výsledek pouze na základě lékařských záznamů právě očkovaných pacientů100 (viz Dødsfall i sykehjem etter covid--vaksine19). Naše CDC po prošetření 15, 000úmrtí nic nezjistilo. Děláte si legraci? V podstatě jsou lidé z CDC, kteří se touto věcí zabývají, břídilové. Je mi líto, ale pro zdejší neschopnost prostě neexistuje omluva. K analýze nebyla vydána žádná veřejná zpráva. Proč ne? Natočil jsem video o analýze úmrtí dětí14 (ve věku12 -17), které zemřely v rámci analýzy CDC/ACIP. Můžete se na něj podívat na mém kanálu Rumble. Nebo si můžete analýzu přečíst 
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zde (strana 57). Ty děti nezemřely jen tak náhodně. To není normální vzorec pouhého úmrtí v pozadí. V žádném případě. Tyto děti zemřely, aby vyslaly světu zprávu: tyto vakcíny jsou nebezpečné. Svět to ignoroval. Výbor ACIP ji ignoroval. Všichni ji ignorovali. Těchto 14 dětí představuje 574 úmrtí, což je více než dětí zabitých COVIDem. To je na nic. Naše společnost je opravdu v nepořádku, když rodiče dovolí, aby jejich děti byly očkovány a zemřely. Jděte se podívat i na toto video od matky z Trinidadu, jejíž dítě bylo ráno očkováno a později v noci zemřelo na masivní krvácení do mozku (hlavní příčina úmrtí dětí, které CDC vyšetřovalo). To není normální. Nebo si promluvte s našimi lékaři, kteří vyprávějí příběhy typu "24letý pracovník v perfektním zdravotním stavu zemřel ve spánku necelou hodinu 24po očkování. Čtyřiadvacetiletí lidé nikdy neumírají ve spánku". Databáze VAERS křičí o nadměrném počtu250,000 úmrtí, ale nikdo ji neposlouchá. 6. Následná kontrola ukázala, že vakcíny nejsou nebezpečné: To není pravda. Nejvíce definitivní údaje z hazardních klinických studií byly, že 20 lidí, kteří užívali lék, zemřelo oproti 14 placebovým. To neukazuje, že vakcíny nejsou nebezpečné. Pouze to ukazuje na zmanipulovanou studii. Podrobnosti najdete v mé analýze Pfizeru, která začíná na straně 33, a v části "Nemyslíme si, že Pfizer je důvěryhodný" na straně 45. Takže patolog a norští lékaři si tyhle sračky jen tak nevymýšlejí. Lidé houfně umírají. Podívejte se na diapozitivy z pečovatelských domů v části Vše, co potřebujete vědět (Havaj, Kanada, Německo). Vysvětlete mi to. Mně to připadá nebezpečné. Všichni doktoři, se kterými mluvím, říkají, že úmrtnost je v 11,000. Možná jen mluvím se špatnými lidmi. Ale pokud DŮVĚŘUJETE klinickým studiím, pak klinické studie neukazují žádný přínos COVIDu pro úmrtí. Ve studii účastníků44,000 byl zachráněn pouze 1 čistý život COVIDem. Spočítejte si to. Obracíme celý svět vzhůru nohama kvůli léku, jehož benefit spočívá v záchraně10 , 000životů po 
200M jsou očkovány. To je šílené. Ale právě to říká (statisticky nevýznamná) studie, které všichni věří: 2 úmrtí na COVID Placebo, 1 úmrtí na COVID při léčbě: 1zachráněný život u lidí, kterým22,000 byl podán lék. 7. Systém VAERS je bezcenný: Souhlasím s Ellenbergem: VAERS je užitečný nástroj. Byl to jeden ze způsobů, jak8 jsme zjistili, že zemřelo více150 než , 000lidí. 8. Jde jen o nadměrné hlášení událostí v pozadí ve srovnání s loňským 
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rokem; není zde nic k vidění: To je argument FDA, který mává rukou: To je důvod, proč vidíte tolik hlášení. To je opět nesmysl. PTR jsme vypočítali výše. Vyšlo to takto.25. 
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znamená, že v letošním roce bylo hlášení VAERS 4x nižší. Takže skutečnost, že máme obrovský nárůst, je ohromující, protože 4x nižší hlášení znamená, že nárůst je 4x větší, než si kdokoli myslel (a už byl velký, jak je vidět z grafu úmrtnosti). Existuje mnoho dalších způsobů, jak říct, že to nebylo nadměrné hlášení: průzkumy mezi lékaři, těžko se trénují správné návyky, nikdo nemá čas hlásit, nikdo nechce, aby vakcíny vypadaly nebezpečně atd. URF je skvělý, protože nám umožňuje normalizovat špatné chování, a PTR nám umožňuje porovnat čísla s předchozími roky. Dalším způsobem, jak to zjistit, je distribuce příznaků... Tyto vakcíny nevypadají ve VAERS normálně. Nikdy nevidíte facebookové skupiny lidí200,000 na vakcíně proti flu.  Existuje také Schirmacherova studie. Musíte financovat, že nejméně 30 % hlášení VAERS bylo kauzálních. Není možné, aby všechny byly v pozadí. Schirmacherovy výsledky byly replikovány jinými.  Pokud by všechna úmrtí byla v pozadí, byla by v průběhu času dokonale flat (protože nesouvisí s vakcínou). Jinými slovy, pokud by se jednalo o úmrtí na pozadí, měli bychom pro všechny dny stejnou výšku sloupce, protože den úmrtí by nesouvisel se dnem očkování.   

 V podstatě je to hezká hypotéza, ale data ji nepotvrzují.  Pokud to někdo vytáhne, víte, že to není seriózní vědec s oprávněnou kritikou; je to někdo, kdo hájí svou věrnost falešnému narativu. 
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9. "Neznám nikoho, kdo by zemřel na tuto vakcínu, ale znám 10 lidí, kteří 
zemřeli na COVID." To není překvapivé. Když zemřete na COVID, má to poznávací znamení a průběh. Když zemřete na vakcínu, pokud nevíte, co hledat, vypadá to, že jste prostě zemřeli na "smůlu", protože příčin úmrtí je obrovské rozpětí. Nikdo neumírá "na vakcínu". Všichni umírají na příznaky, které jsou vakcínou zvýšené, včetně kardiovaskulárních a neurologických příznaků obecně, od deprese, sebevraždy, selhání více orgánů, mrtvice, plicní embolie, srdeční zástavy, interkraniálního krvácení , atd. Většina lidí tedy neví, na co se zaměřit. Když se podíváte na zdejší komentáře na facebooku, zjistíte, že z respondentů200,000 se většina všech domnívá, že vakcína je mnohem nebezpečnější než COVID. To je důvod, proč k posouzení počtu používáme 8 různých metod, a ne se spoléháme na několik údajů. Kdyby byla vakcína tak bezpečná, jak se tvrdí, neměli bychom na Facebooku skupiny s více než 250 000 členy, kteří hovoří o vedlejších účincích vakcíny. Všechny tyto skupiny na Facebooku samozřejmě Facebook rychle smaže. Napadlo vás někdy, že kdyby byla vakcína tak bezpečná, jak se říká, zajímalo by mě, o čem ti lidé mluví. A pokud jsou vakcíny tak bezpečné, proč se nezruší ochrana před odpovědností? A co říkáte Maddieho mámě? Nebo se podívejte na toto video Johna Looneyho v 15:00 na minuty2. Nebo si přečtěte tento slide deck Vše, co potřebujete vědět. 

 Kromě toho kontroloři faktů NIKDY nekontrolují fakta FDA/CDC tím, že kladou odhalující otázky, jako např.: 1. Jaký je letošní PTR a jak jste ho vypočítali? Mohu vidět odvození? 2. Jaký je URF pro úmrtí v tomto roce a jak jste ho vypočítali? Mohu vidět odvození? 

3. Říkáte, že nesouhlasíte s Kirschovými metodami, ale on používá k výpočtu URF stejné metody jako vy. Vysvětlete tedy, co je na jeho metodice výpočtu URF konkrétně špatně. 
4. Jaký je počet nadměrných úmrtí v systému VAERS u vakcín COVID? 5. Pokud tato nadměrná úmrtí nebyla způsobena vakcínou, jak je vysvětlíte? Můžete mi ukázat důkazy, které to potvrzují? 
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6. Jsou lékaři, kteří nikdy v kariéře nemuseli napsat jediné hlášení VAERS a letos jich musí filtrovat přes 2000 za jedinou praxi. Pokud jsou vakcíny naprosto bezpečné, jak si to vysvětlujete? 

7. Proč nemůžete dodat nikoho, kdo by debatoval s Kirschovým vědeckým týmem? Diskreditace celého jeho týmu v živé debatě sníží váhání s vakcínami. Průzkumy veřejnosti ukazují, že lidé chtějí vidět debatu o klíčových otázkách co nejdříve. Znáte někoho důvěryhodného, kdo by s jeho týmem debatoval? 

 

Kontrola správnosti všech těchto údajů na základě údajů o 
nákladech a přínosech. 
Nedávno jsem napsal další článek o výpočtu nákladů a přínosů vakcíny rozdělených podle 
věku a zaměřených pouze na úmrtnost. Je to velmi důležitý článek, protože ukazuje, že vakcíny 
jsou nesmyslné pro každou věkovou skupinu včetně starších lidí. Tento výsledek byl potvrzen v 
literatuře (viz Proč očkujeme děti proti COVID-19?). 

 
 
Velmi zajímavé na této práci bylo, že počet úmrtí v každé věkové skupině byl více než 100x 
vyšší, pokud jste dostali vakcínu COVID. V průměru byl 177krát vyšší než v předchozích 
letech. 

 
Takže pak řeknete: "hah! Pokud je to jen násobně177 horší než v předchozích letech a pokud 
v předchozích letech zabíjíme jen lidi50 ročně, pak vakcíny zabily jen 8850 Američanů! Mýlíte 
se!" 

 
Až na to, že tento argument by byl zavádějící. Správně je to takto: 

 
V předchozích letech jsme ve věkové skupině nad 20 let získali pouze 34,8 hlášení o 
úmrtí za rok. Ale URF těchto let je na základě dokumentu CDC 10. Ve skutečnosti se 
tedy jedná o 348 úmrtí. Vynásobíme 177, abychom dostali počet úmrtí v letošním roce, 
protože vakcína je 177krát horší než předchozí vakcíny. Musíme však také provést 
korekci na PTR, která je, jak.25 bylo vysvětleno výše, takže musíme vynásobit skutečná 
úmrtí z předchozího roku (348) číslem 708 (což je 177*4, protože v tabulce je uvedeno, 
že 177 bylo před úpravou PTR). 348*708 = 246,384. Vše tedy dává dokonalý smysl a je 
v souladu s našimi výpočty, které používaly pouze údaje VAERS výhradně z. 
2021.Stručně řečeno, použili jsme údaje VAERS jak na úrovni 
meziroční relativní základ, stejně jako jej vypočítáme pouze na základě dat2021 a obě 
metody mají stejný výsledek. 

 
Takže v podstatě průměrná vakcína má za následek mnohem více úmrtí lidí starších 20 
let, než se myslelo (350 ročně), a současné vakcíny jsou násobně708 smrtelnější než 
předchozí vakcíny, pokud bychom všechna úmrtí350 považovali za příčinná. 
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A tady je ta zajímavost. Pokud budeme téměř všechna tato úmrtí350 považovat za 90 % 
úmrtí v pozadí (což by FDA tvrdila), takže "skutečných" úmrtí způsobených vakcínou je 
pouze 35, pak je to pro vládu ještě horší: Pokud porovnáme "skutečná" nadměrná úmrtí 
způsobená vakcínami v běžném roce (35) se "skutečnými" nadměrnými úmrtími 
způsobenými vakcínami COVID (250 000), jsou tyto vakcíny více než 7000krát 
smrtelnější než předchozí vakcíny. 

 
A to je, přátelé, nepříjemná pravda. 

 
Proto trávení jakéhokoli času na zvýšených příznacích je pouhým přeskupováním 
křesel na Titaniku. Úmrtnost loď potápí. Jedná se o smrtící vakcíny. 

 
Kritika 
Když lidé tuto práci kritizují, nikdy mi neukážou svou "správnou" analýzu a nepoukážou na to, 
jak lze jejich analýzu ověřit pomocí 8 různých metod. Tito kritici se tedy ve skutečnosti 
nezajímají o to, zda jejich hypotéza odpovídá všem údajům. V podstatě je zajímá jen to, aby si 
vytvořili body, kterými sestřelí mou analýzu tím, že najdou to, co považují za chybu. Bylo by 
konstruktivnější, kdyby předložili správnou metodu. 

Nicméně v zájmu obhajoby toho, co jsem napsal, je důležité reagovat na případné 

útoky. Vím přinejmenším o čtyřech výtkách vůči této práci: 
1. Studie JAMA využívající data VSD ukazuje, že URF<=1, takže byste měli použít tuto studii a 

ignorovat vše ostatní 
2. Úmrtí150,000 nemohou být, protože bychom je viděli v nadměrném počtu úmrtí. 
3. Článek Jeffreyho Morrise Vyhodnocení tvrzení v "recenzovaném" článku Toxicology 

Reports vakcíny zabíjejí za 5každou zách1ranu 
4. Článek Jeffreyho Morrise "Zabíjejí" vakcíny Pfizer lidi2 za každou ušetřenou1 dávku? 

Hodnocení virálních zpráv na sociálních sítích 

 
Podívejme se na každé z těchto tvrzení. 

Nejprve studie JAMA. 

Náš kritik Matt Timberlake ve svém tweetu níže tvrdí, že studie JAMA VSD dokazuje, že 
VAERS je ve skutečnosti nadhodnocená o 15 %, a tvrdí, že URF by měl být nižší než (1tvrdí, 
že URF=0,85). 

 
To je ohromující tvrzení, protože ve vědecké literatuře není nic, co by tvrdilo, že VAERS je 
nadměrně hlášeno. Navíc nikde, kde je mi známo, neexistuje žádný důkaz, že by se tak dělo. 
To by znamenalo, že 15 % hlášení je vymyšlených. O vymyšlených2 hlášeních víme pouze u 
1,6 milionu záznamů. Ví Matt něco, co my ne? Samozřejmě že ne. 
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Takže na první pohled můžeme toto tvrzení odmítnout jako směšné. 
 

 
Podívejme se na racionálnější tvrzení, že URF je blízký 1. 

 
Matt se odvolává na studii VSD (vaccine safety datalink) publikovanou v časopise JAMA 3. 
září 2021, která uvádí, že "odhadovaná míra výskytu potvrzené anafylaxe byla 4,8 (95% 
CI, 3,2-6,9) na milion dávek BNT162b2 a 5,1 (95% CI, 3,3-7,6) na milion dávek 
mRNA-1273". To se blíží číslům anafylaxe uváděným z VSD v této prezentaci ACIP 
(slide 27) a v této prezentaci (slide 10). 

 
Jak jsme již zmínili, v článku autorů CDC zveřejněném v časopise JAMA v srpnu ,31,2021 se 
uvádí "aktualizovaná míra hlášení anafylaxe 4,7 případů na 1 milion dávek" na základě údajů 
VAERS. 

 
Z toho vyplývá, že VAERS podává o 5 % nižší hlášení a že URF může být až 4,8/4,7=1,02. 
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To se samozřejmě velmi liší od čísla,41 které jsme použili v textu výše. Udělali jsme chybu? 

 
Existují přinejmenším důvody, proč9 jsme při odvozování URF ignorovali datový bod VSD: 

1. Lazarusova zpráva ukazuje, že hlášení VAERS jsou 10 až 100krát nižší, protože se 
jedná o dobrovolný systém. Přesně to jsme zjistili v naší analýze: 10<41<100. A 
Lazarusova zpráva by to měla vědět, protože systém, který vytvořili, spolehlivě 
odhalil 10x a více událostí. 

2. Všechny neoficiální důkazy, které máme od lékařů, ukazují, že v letošním roce hlásí 
méně než v jiných letech. Nevíme o jediném lékaři, který by hlásil nadměrné množství 
událostí, a Matt také žádného neměl. Od té doby ustoupil od čísla 0,85 a nyní tvrdí, že 
je plně hlášeno. Stačí jedna z mých "anekdot", aby toto tvrzení vyvrátila (neurolog, 
který hlásil mimo2 události2,000. 

3. Většina veřejnosti nemá o systému VAERS ani ponětí, což naznačuje, že je 1těžké 
uvěřit URF, protože veřejnost pravděpodobně nedokáže nahradit nedostatečné hlášení 
zdravotnických pracovníků. 

4. Provedli jsme průzkumy mezi lidmi, kteří zemřeli, a vyhledali jsme je ve VAERS a zjistili 
jsme, že ve většině případů nejsou hlášeni. Pokud by URF=1, všechny tyto případy by 
byly nalezeny. Takže to opět vyvrací Mattova tvrzení. 

5. Jmenovatele VSD jsou podezřelé, stejně jako u VAERS, protože nejsou zachyceny 
všechny incidenty. Proto je například míra nadměrného počtu případů 
myokarditidy/perikarditidy zjištěná ve VSD srovnatelná s mírou hlášení 
myokarditidy/perikarditidy ve VAERS u osob ve věku 18-24 let (viz slide 13 v prezentaci 
ACIP Grace Lee). Pokud jsou tedy VAERS a VSD vaše jediné datové body, pak by 
Mattův argument dával smysl. Ale nejsou to naše jediné datové body, protože oba 
systémy jsou známé tím, že podhodnocují hlášení, což je důvod, proč je CDC má ráda 
(viz Historická poznámka: Proč jsou všechny naše systémy hlášení nežádoucích 
příhod na nic). 

6. Z izraelského ministerstva zdravotnictví však víme, že výskyt nadměrné myokarditidy 
způsobené vakcínou Pfizer je nejméně 1 z 12 000 dávek. To je nejméně 83 případů na 
milion dávek a mohlo by to být i více případů166 na milion dávek. VSD však zjistila 
pouze 7,5 případů na milion dávek ((14,4+,7)/2). To znamená, že VSD podhodnocuje 
nejméně o 11 a pravděpodobněji nejméně o 22 případů. Izraelské údaje tedy ukazují, 
že předpoklad, že VSD je plně hlášený systém, je zjevně mylný. Proto bude použití míry 
anafylaxe z přímého pozorování kontrolované studie zdravotnických pracovníků 
mnohem přesnější než použití VSD. A jak Mass General, tak japonská studie se 
navzájem v míře pozorování do značné míry shodují. 

7. Studie Mass General a japonská studie zjistily více příhod a byly rovněž publikovány 
v recenzovaných časopisech. Není důvod se domnívat, že obě tyto studie si případy 
prostě vymyslely. Vzhledem k tomu, že obě studie byly speciálně navrženy tak, aby 
zachytily případy anafylaxe, je rozumnější jim věřit. 

8. Počet úmrtí, který vyplývá z URF kolem 1, nesouhlasí s žádnou z dalších 7 metod, které 
jsme použili, takže je nepravděpodobné, že by byl správný. Je to poněkud kruhové, ale 
tento argument jsme u ostatních metod nepoužili, takže zde nedochází k pozitivní 
zpětné vazbě. Mattovi se nepodařilo prokázat, že by některá z těchto metod byla 
chybná, ať už z hlediska dat nebo metodiky. Každá metoda má svá omezení, ale když 
na to jdete různými8 způsoby. 
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a dosáhnete stejných výsledků, je těžké tomu nevěřit. Naproti tomu Matt nám 
neukázal své "správné" použití metod8 a neukázal nám, jak získal konzistentní 
odpověď. 

9. Systém VSD není příliš transparentní. Přístup je omezený a přísně kontrolovaný. Proto 
je obtížné ověřit údaje, které byly ve studii skutečně použity. Slyšeli jsme, že mnoho 
údajů použitých ve VSD jsou údaje o nárocích na zdravotní péči, které trpí 
nedostatečným vykazováním. Nikdy jsme netvrdili, že VSD byla plně hlášena, takže 
jsme nikdy nezměnili svůj postoj k VSD jako k něčemu jinému než k nedostatečně 
hlášenému. Pokud by VSD byla plně odhalena, lidé by si uvědomili, že je nedostatečně 
hlášena a podléhá vlastnímu URF, a tudíž by vykazovala podobné bezpečnostní 
signály. 

10. Jiná práce publikovaná v časopise JAMA s použitím VSD neukazuje vůbec žádné 
bezpečnostní signály u 21 sledovaných příznaků (což z nějakého důvodu nezahrnovalo 
nejvýznamnější nežádoucí příhodu úmrtí), což VAERS neukazuje, což je další důkaz, že 
VSD není dobrý pro odhalení bezpečnostních příhod. Nedokázali ani odhalit 
myokarditidu jako bezpečnostní problém, protože VSD je stejně jako VAERS 
nedostatečně hlášena. To je důvod, proč neexistují žádné bezpečnostní signály. 
Zacházejí s ní, jako by byla plně hlášena. Není tomu tak. 

11. A pro kalibraci faktoru nedostatečného hlášení VAERS používají míry ve VSD, což 
vysvětluje, proč jsou hodnoty URF, které zjistili ve svém článku, tak nerealisticky 
nízké (např. nižší než ve statistikách, které uvádějí2). 

12. Mathew Crawford zde psal o VSD s podobnými obavami. 
13. Viz oddíl níže URF pro VSD. 

 
Když jsem s Mattem vedl konverzaci na Twitteru, řekl, že URF=31 a že všechna hlášená úmrtí 
jsou pouze úmrtí v pozadí; že vakcína pouze zabíjela lidi3. Takže 31 by byl násobitel, který vás 
dostane k celkovému počtu úmrtí v pozadí hlášených v tomto časovém období. To je tedy jiné 
číslo než 0,85, které uvedl předtím. Je opravdu těžké držet krok se všemi změnami. A pokud 
jsou to všechno úmrtí na pozadí, jak tvrdí, pak to znamená, že němečtí patologové všichni lžou 
a děti umírající ve spánku jsou normální. Možné je všechno, ale tohle je přitažené za vlasy. 

 
Nyní prozkoumejme druhý útok: úmrtí150,000 nemohou být, protože kdyby byla, projevila by 
se jako nadměrná úmrtnost. 

 
Stručné shrnutí je, že úmrtí je nadbytečné množství a je 2021jich více než dost na to, aby 
pokrylo náš 150,000odhad úmrtí. 

 
Podívejme se na čísla z týdenních zpráv CDC: 

 
 
 

Rok 1.-8. týden 
úmrtí ze 
všech příčin 

1-26. týden 
všechna 
úmrtí z příčin 

Týden 27-52 
úmrtí ze 
všech příčin 
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2018  1,463,608 1,368,393 

2019 465,489 1,451,714 1,394,243 

    

2020  1,632,977 1,747,908 

2021 620,659 1,673,896  

 
 

V prvních týdnech26 tedy dochází k většímu222,182 počtu úmrtí než2021 v přibližně2019, 
stejném počtu nadměrných úmrtí jako v roce 2020. A v prvních 6 měsících roku bylo 211 388 
úmrtí na COVID V2021. prvních dvou měsících roku bylo 2021,nadměrných úmrtí 
155,170. 

 
Do června měly 16,2021,USA úmrtí na COVID600,000. 

 
Náš nadměrný počet úmrtí za měsíce18 od ledna oproti2020 lednu je 20185054781-4283715 
= 771066. Za předpokladu, že se skutečně jednalo o 600 000 úmrtí v důsledku COVID, jak tvrdí 
vláda, zůstává 171 066 nadbytečných úmrtí nezohledněno. To je obrovský počet nadbytečných 
úmrtí. Ty by mohly pokrýt 150 000 úmrtí na očkování. Navíc se domníváme, že možná až 100 
000 úmrtí na COVID (nebo více) mohlo být způsobeno vakcínou, protože článek Scotta 
Mclachlana odhalil, že všechny záznamy VAERS, které zkoumali, byly klasifikovány jako úmrtí 
na COVID, i když v nich žádný COVID nebyl, takže je jasné, že vláda si hraje a klasifikuje úmrtí 
na vakcínu jako úmrtí na COVID. 

 
Proto jsou celková čísla věrohodná, aby podpořila námi uváděných 150 tisíc nadměrných úmrtí, 
a také s ohledem na načasování, v prvních 26 týdnech roku 2021 došlo k 222 182 nadměrným 
úmrtím (oproti stejnému období roku 2019). 

 
Také úmrtnost nebude úměrná dávkám. Vrchol úmrtnosti bude v lednu a v průběhu času bude 
klesat, protože vychází z toho, kdy byli očkováni nejstarší lidé. U těch je největší 
pravděpodobnost úmrtí. Křivka nadměrné úmrtnosti tedy z tohoto důvodu nesleduje počet 
podaných dávek vakcíny (proto nemá vrchol v dubnu). 
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Dále je tu Morrisův článek Evaluating claim in "peer reviewed" Toxicology Reports article 
vaccines kill for 5every save1 (Hodnocení tvrzení v "recenzovaných" toxikologických 
zprávách). 

 
Problém s jeho kritikou spočívá v tom, že i kdyby Kostoff použil podstatně méně agresivní URF, 
jako je tomu u vakcíny, je to20, stále problematické. Při URF=20 jsou úmrtí snadno 
ospravedlnitelná z nadměrného počtu úmrtí, jak jsme uvedli výše, a argumentace pro očkování 
je stále nesmyslná. 

 
Morris jako vědec by měl také hledat hypotézy, které odpovídají všem datovým bodům. Co se 
stalo se Schirmacherovou studií, že 30-40 % úmrtí po očkování je příčinných? A její nezávislé 
potvrzení? Nebo se svědectvím informátorů o vysoké úmrtnosti a nemocnosti v domovech 
důchodců po očkování? Nebo na našeho britského pohřebáka, který řekl, že úmrtnost v 
domovech důchodců po zavedení vakcín prudce vzrostla? O ničem z toho se nezmiňuje. Proč 
ne? Protože to nedokáže vysvětlit. Podrobnosti najdete v článku Vše, co potřebujete vědět. 
Morris si prostě vybírá zápasy, které může obhájit. Nikdy se nepokusí ukázat, že jeho hypotéza 
lépe odpovídá všem údajům. 

 
Co třeba tento datový bod, který přiznává, že i samotné klinické studie vykazovaly 0,1 % 
závažných nežádoucích účinků: 
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Jakmile si uvědomíte, že samotné klinické studie jsou upraveny tak, aby do nich byla zařazena 
superzdravá populace, která umírá mnohem méně často než populace jako celek (blíží se 10x 
nižší), a uvidíte, že lidé187,000 v této populaci by se "blížili" smrti, nevypadá to, že bychom si 
jen tak ze vzduchu vymýšleli 150 000 skutečných úmrtí v reálné populaci. 
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A konečně, Morris se nezmiňuje o úspěšnosti alternativ, jako je včasná léčba jako bezpečnější 
alternativa k očkování, protože nechce nikomu sdělit, že existují bezpečnější alternativy, které 
jsou účinnější. 
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Existuje další kritický článek Morris Jeffreyho Morrise "zabíjejí" vakcíny Pfizer lidi2 za každou 
uloženou1? Hodnocení virálních zpráv na sociálních sítích. 

 
V podstatě se mu nelíbí URF a myslí 41si, že neexistuje příčinná souvislost, a domnívá se, že 
ostatní metody nejsou vědecky podložené. 

 
Nebude s námi o ničem z toho diskutovat, jak si veřejnost přeje. 

 
Dochází k dlouhým útokům a druhá strana pak musí psát ještě delší obhajoby a veřejnost je 
nakonec úplně zmatená. To je přesně to, čeho chce dosáhnout: vyvolat v myslích lidí zmatek. 
Je to velmi účinná technika, protože málokdo má čas procházet detaily. Krása debaty spočívá 
v tom, že každá strana má omezený čas, takže to každou stranu nutí vybrat si své nejlepší 
argumenty. 

 
Na vysoké úrovni je Jeffrey prostě nespokojen s kvalitou použitých důkazů a samozřejmě 
polemizuje s metodikou. Jistě, já také nejsem nadšený z kvality důkazů, ale musíme dělat to 
nejlepší, co můžeme, s tím, co máme. A máme toho hodně. A všechny jsou velmi konzistentní. 

 
Jeffrey píše: 

Uvádějí také analýzu míry úmrtnosti na případy (CFR), která může být zajímavá pro 
vytváření hypotéz, ale nelze ji použít k vyvození přísných závěrů, protože je zcela 
závislá na celostátní míře výskytu případů a úmrtí. Ignorují-li jakýkoli z mnoha 
potenciálních matoucích faktorů, docházejí k závěru, že jediným vysvětlením zvyšující 
se CFR po očkování je rozšířená podvodná chybná klasifikace úmrtí na očkování jako 
úmrtí na COVID-19, která, pokud je pravdivá, zahrnuje největší a nejobecnější 
lékařské spiknutí v historii, a vede je k odvození odhadů 100 až 200 tisíc úmrtí 
způsobených očkováním v USA. 

 
Wow. V podstatě říká, že vládní statistiky z celého světa jsou špatným zdrojem dat. Dobře, tak 
co tedy máme používat??? A jeho důkazem je, že to nemůže být správně, protože by to byla 
příliš velká konspirace. Měl by si přečíst novou knihu RFK Jr (k 13.10.21 ještě nevyšla, ale brzy 
vyjde), která konspiraci dokumentuje. Jak jinak jsou všechny ty vlády v jednom kole? Vše je 
řízeno falešným příběhem CDC, podle něhož k žádným úmrtím nedochází. 
To nikdo nezpochybňuje. Nikdo dosud nepožádal FDA nebo CDC o URF... Já jsem byl první. 
Děláte si srandu? Nikdo z lékařské komunity nechce znát URF?!? Takže ano, to je důkaz, že 
lidé strkají hlavu do písku a bezpečnostní signály je nezajímají. 

 
Rozdíl mezi profesorem Morrisem a mnou je v tom, že já vezmu to, co je na stole, a utratím 
peníze na takové věci, jako jsou odborné průzkumy a průzkumy mezi lékaři, abych shromáždil 
více údajů a pak se je snažil analyzovat. 
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Morris dělá pravý opak. Rád shazuje pokusy kohokoli o poctivé posouzení údajů, které máme 
před sebou. Když je konfrontován s údaji, které se mu nelíbí, jako je příběh Maddie de 
Garayové nebo závislost na dávce v údajích VAERS, změní téma. 

 
Proto s námi Morris nechce diskutovat. Byl by odhalen. 

 
Nikdy nepřijde s lepším URF. Nikdy nenavrhne "správný způsob", jak to udělat. V podstatě hází 
klacky pod nohy každému, kdo se snaží dát těmto údajům smysl. To je obrovská medvědí 
služba Americe. 

 
Rádi bychom s Morrisem diskutovali, ale on pokaždé zbaběle vycouval. Dokonce s námi odmítl 
uskutečnit nahrávaný rozhovor. 

 
Použití jediného URF pro VAERS 
Vzhledem k tomu, že jsme použili anafylaxi, tedy příhodu, u které je "největší 
pravděpodobnost", že bude nahlášena do systému VAERS, je URF, který jsme vypočítali v této 
práci, minimální URF pro všechny nežádoucí příhody. To znamená, že jej lze použít ke 
konzervativnímu odhadu jakékoli nežádoucí příhody včetně úmrtí. 

 
Náš předpoklad, že anafylaxe je "nejpravděpodobněji hlášeným" příznakem, je dán: 

 
1. Zjevná souvislost s vakcínou 
2. Povinnost hlásit 100 % ze zákona 
3. Všichni HCW vědí o VAERS 

 
Naopak úmrtí se hlásí méně, protože: 

 
1. žádná zjevná asociace (k tomu dojde později) 
2. HCW si nemyslí, že musí podávat hlášení (protože strana, která se zabývá úmrtím, 

vakcínu nepodala). 
3. Zdravotnický personál, který se zabývá úmrtím, nemusí o vakcíně vůbec vědět. 
4. Jen málo spotřebitelů ví o VAERS (aby mohli přímo hlásit) 
5. HCW se zdráhají podat zprávu (nechtějí, aby očkování vypadalo špatně) 
6. Většina lidí, včetně lékařů, si nemyslí, že vakcína může způsobit smrt, tak proč vytvářet 

zprávu VAERS, která by lidi jen falešně znepokojovala. Například CDC nemůže najít 
jediné úmrtí způsobené vakcínou. Takže zaneprázdněný lékař bude mít menší motivaci 
hlášení podat. 

7. Spotřebitelé nejsou nijak motivováni k tomu, aby podávali hlášení do VAERS (není to 
povinné, je to obtížné a není za to žádná odměna). 

 
Proto by URF pro anafylaxi měla být DOLNÍ hranicí pro URF ostatních příznaků včetně smrti a 
použití pro 41smrt by mělo poskytnout konzervativní odhad. 

 
To je důvod, proč CDC sama ve svých dokumentech používá anafylaxi (například v dokumentu 
z roku 2020 The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 
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for anaphylaxis). 
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a Guillain-Barrého syndromu). Všimněte si, že dřívější dokument z roku 2015, Safety 
monitoring in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), tuto metodu nezmiňuje a 
místo toho popisuje omezenější techniku: Analýza disproporcionality. 

 
URF pro VSD 
Stejně jako VAERS je VSD hlášena nedostatečně. Když CDC používá VSD jako referenci pro 
výpočet URF pro VAERS, často vypočítá URF, které jsou nižší než 2 (což znamená 50% nebo 
vyšší míru hlášení, jak vypočítali v The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS) for anaphylaxis and for Guillain-Barré syndrome). 

 
Mnohem výmluvnější jsou však údaje o myokarditidě z prezentace předsedkyně 
ACIP Grace Leeové. Zde je snímek z prezentace 13Grace Leeové: 

 

 
Z tohoto grafu je každému jasné, že VSD je stejně málo hlášena jako VAERS. Pouze v 
jednom datovém bodě byla míra hlášení VSD vyšší. Pokud sloupce sečteme, vyjde nám 42,5 
událostí na milion pro VAERS a 39,7 událostí na milion pro VSD. Jinými slovy, VSD je ve 
skutečnosti o 7 % méně hlášená než VAERS. 

 
Zde je další snímek, tentokrát z prezentace společnosti Pfizer na zasedání VRBPAC 26. října 
2021. Ten ukazuje, že VAERS zjevně zachycuje méně než 20 % případů (protože ani u 
společnosti Optum nejsou hlášeny v plném rozsahu). Zde VSD ve skutečnosti zachycuje více 
případů než VAERS. 
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Chybové úsečky studie anafylaxe JAMA 
Studie Mass General JAMA měla chybové úsečky pro míru anafylaxe: "Anafylaxe byla 
potvrzena u 16 zaměstnanců (0,025 % [95% CI, 0,014 %-0,040 %])". 

 
To znamená, že "skutečný" URF, který jsme odvodili, se může pohybovat v rozmezí od 
 Výpočet URF URF 

1,4 na 10 000 140/5.97 23 

2,47 na 10 000 247/5.97 41 

4,0 na 10 000 400/5.97 67 

 
Je však velmi nepravděpodobné, že je to 23, protože je to méně než hodnota 31, kterou 
vypočítala Jessica Rose ve své práci na základě údajů o nežádoucích příhodách společnosti 
Pfizer ve studii, která byla zjevně zmanipulovaná (jinými slovy, URF v nezmanipulované studii, 
kde byla populace reprezentativní, by měl být mnohem větší než 31). 

 
V nejhorším případě by tedy náš odhad počtu úmrtí mohl být nadhodnocený o 32 %, což však 
považujeme za velmi nepravděpodobné. 
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URF VAERS v tomto roce 
červenec Deborah19,2021 Conrad dopis HHS "Re: Underreporting to VAERS & Violation 
of COVID-19 Vaccine EUAs" jsme se dozvěděli, že: 

 
1. Nemocnice brání zdravotnickým pracovníkům v hlášení do VAERS (což potvrzuje 

náš výpočet vysokého faktoru nedostatečného hlášení). 
2. V jejich nemocnici a také v jiných nemocnicích v jejich okolí dochází k vysokému počtu 

závažných nežádoucích událostí. 
3. Přestože míra proočkovanosti v komunitě je 50 %, 90 % hospitalizací pochází od 

očkovaných osob, což naznačuje vyšší nemocnost ze všech příčin, jak potvrzuje 
lékařská literatura. 

 
CDC ve svém vlastním dokumentu vysvětluje, jak 
URF vypočítat. My jsme to udělali podle knihy. 
Před rokem byla v recenzované vědecké literatuře zveřejněna práce pěti autorů CDC s 
názvem The reporting sensitivity of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 
for anaphylaxis and for Guillain-Barré syndrome (Citlivost systému hlášení nežádoucích 
příhod vakcín (VAERS) pro anafylaxi a Guillain-Barré syndrom). 
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V dokumentu se uvádí, že závažné nežádoucí příhody byly v minulosti hlášeny maximálně s 
koeficientem (8.3známým jako koeficient nedostatečného hlášení (URF)). 

 
Ještě důležitější je, že popisuje metodu výpočtu URF. Stejnou metodu používáme i zde. 

 
Druhá Blumenthalova anafylaxe v časopise JAMA 
(Editorial) 
Tento Blumenthalův úvodník odkazuje na původní článek Mass General JAMA.by Blumenthal. 
Míra výskytu v Editorialu byla založena na VSD (o kterém víme, že je hlášen stejně málo jako 
VAERS). 

 
Redakční sazba: 5 případů na milion dávek 
Výzkumný dopis; případy247 na milion dávek 

 
To je docela velký rozpor od stejného autora! Násobně méně50. 

 
Tím by se samozřejmě naše hodnota URF=41 změnila na novou hodnotu URF=.82. To by 
prokázalo, že VAERS podává nadměrné hlášení. 

 
Jeden z Blumenthalových dokumentů se musí mýlit. Oba nemohou mít pravdu. 

 
Pokud nemůžete přijít na to, který z Blumenthalových článků má pravdu, je načase přestat číst. 

 
Editorial také uvádí: "Očkování mRNA bylo spojeno s nadměrným rizikem 
myokarditidy/perikarditidy u osob ve věku 12 až 39 let s odhadovaným počtem 6,3 
(95% CI, až 4.96,8) dodatečných případů na milion dávek ve dnech po 07očkování." 

Stručně řečeno, ukázalo se, že vakcíny téměř neovlivňují myokarditidu. Vážně?!? 

Sečteno a podtrženo: nejlepší je novou studii ignorovat a řídit se tou starou. 

Brian S. Hooker, Ph.D., P.E., profesor biologie na Simpsonově univerzitě, je jedním z 
mála vědců, kteří se nebojí říkat pravdu (v dnešní době je těžké je najít). Zde je to, co 
napsal k této části (zvýraznění je moje): 

 
Ve své analýze máte pravdu. Míra 2,4/10000 je založena na všech hlášených 
případech anafylaxe, ale 5/1 000 000 je založeno pouze na hospitalizacích v 
nemocnicích nebo na pohotovosti. Anafylaxi můžete prodělat, aniž byste byli 
přijati do nemocnice a šli na pohotovost. Domnívám se také, že 5/1 000 000 
aplikovalo kritéria Brightonské spolupráce příliš úzce. Druhý dokument je jen 
propagandou, aby se lidé nechali očkovat. 
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Nadměrný počet úmrtí na pozadí není způsoben 
nedostatkem lékařské péče během pandemie. 
Problém s teorií, že všechna nadměrná úmrtí jsou způsobena nedostatkem lékařské péče 
během pandemie, spočívá v tom, že: 

1) Úmrtí ve VAERS korelují s dobou očkování. K většině úmrtí dochází během několika 
dnů po očkování. Pokud by se jednalo o úmrtí na pozadí, docházelo by k nim v 
náhodných časech. Graf úmrtí v závislosti na počtu dní od očkování by byl plochý. 
Není tomu tak. 

2) Dr. Schirmacher zjistil, že 30 až 40 % úmrtí nastává do několika týdnů2 po 
očkování. Co s nimi? 

3) Četnost událostí souvisí s počtem dávek. Neexistuje silnější kauzální případ než 
závislost na dávce. Pokud by se jednalo o všechna úmrtí na pozadí, nebyla by 
závislost na dávce vůbec žádná. 

4) Příčiny úmrtí dětí (12-17) nebyly "normální". Dětem se normálně nedostává lékařské 
péče na začátku. To, že pak zemřely na PE nebo nitrolební krvácení, nemohlo být 
způsobeno nedostatkem lékařské péče během pandemie. 

5) Totéž lze říci o příčinách úmrtí u dospělých: "otisk prstu" nežádoucích příhod 
neodpovídá běžným vzorcům úmrtí. 

 
Obecně platí, že lidé, kteří navrhují tyto "alternativní hypotézy", vždy nedokážou ukázat, jak 
jejich hypotéza lépe odpovídá datům než ta naše. 

 
Historická poznámka: Proč jsou všechny naše 
systémy hlášení nežádoucích příhod na nic 
Je to záměr. 

 
Vláda zaplatila vytvoření systému hlášení, který nebyl na nic (navrhla ho federální Agentura 
pro kvalitu výzkumu ve zdravotnictví (AHRQ). AHRQ prokázala, že dokáže zachytit většinu 
poškození způsobených očkováním. AHRQ původně plánovala zavést tento systém u všech 
zbývajících HMO, ale poté, co viděla děsivé výsledky AHRQ - vakcíny způsobovaly vážná 
zranění u jednoho z každých příjemců -, CDC40 projekt zrušila a systém odložila. 

 
Jinými slovy, fungoval tak dobře, že odhalil bezpečnostní signály, o kterých vláda 
nechtěla, aby se lidé dozvěděli. Proto ho zrušila. 

 
Proto nám zůstaly systémy, které hlásí málo událostí, jako je VAERS a téměř stejně málo 
hlášený systém VSD. 

 
Z Lazarovy zprávy o projektu AHRQ: 
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Původně jsme plánovali vyhodnotit systém porovnáním výsledků nežádoucích příhod s 
výsledky projektu Vaccine Safety Datalink - spolupráce mezi Úřadem pro bezpečnost 
očkování CDC a osmi velkými organizacemi řízené péče. Prostřednictvím 
randomizované studie bychom také ověřili hypotézu, že kombinace zabezpečeného, 
počítačem podporovaného, lékaři schváleného zjišťování nežádoucích příhod a 
automatizovaného elektronického hlášení podstatně zvýší počet, úplnost, platnost a 
včasnost lékařem schválených hlášení případů do systému VAERS ve srovnání se 
stávajícím systémem spontánního hlášení; nicméně kvůli restrukturalizaci v CDC a 
následnému zpoždění z hlediska rozhodování nebylo možné pokročit v diskusích 
týkajících se hodnocení systému ESP:VAERS v randomizované studii a porovnat 
výkonnost systému ESP:VAERS se stávajícími údaji VAERS a Vaccine Safety Datalink. 
Proto nebylo dosaženo složek v rámci tohoto konkrétního cíle. 

 
Systém je veřejně dostupný na adrese ESPHealth. 

 
O tom, jak dobře si systém ESP-VAERS vedl, vyšel pěkný článek zde: V tomto článku byl 
uveden článek Advanced Clinical Decision Support for Vaccine Adverse Event Detection and 
Reporting. Tento dokument ukázal průměrné 30násobné zvýšení míry hlášení (30 na 
vs.100,000 na 1100 000) a 95% CI bylo, že systém VAERS byl efektivně 9,52x až 95,5x 
podhodnocen. Stručně řečeno, 
ESP-VAERS "potvrdil", že URF ve výši je 30velmi rozumný. 

 
Takže samotný fakt, že se používají VSD a VAERS místo ESP-VAERS, je v podstatě 
"důkazem", že oba systémy jsou výrazně podhodnocené. 

 
Naše děti zabíjíme, o tom není pochyb. 
15 roční zdravé děti neumírají ve spánku... dva dny po očkování 
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** 
 

 
 
 

VAERS URF od CDC: nechtějí nám to říct! 
Když byl požádán o URF pro tento rok, CDC (od 'COVID19VaxSafety') poslal kopii říká2015, 
že doufají, že to pomůže. 

 
Téhož dne, října jsem8,2021, poslal tuto odpověď: 

 
Ne, vůbec to nepomáhá. To je z toho, že 2015.chci znát URF pro tento rok. 

 
CDC jej vypočítalo například pro předchozí roky, viz: citlivost hlášení systému hlášení 
nežádoucích příhod vakcín (VAERS) pro anafylaxi a Guillainův-Barrého syndrom | 
Vyžádat PDF 
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Chceme znát číslo (čísla) pro tento rok a vidět výpočet (výpočty). To je velmi 
důležité. Jistě to musíte vědět. 

 
Pokud to nevíte pro letošní rok, pak prosím vysvětlete, jak jste to mohl vědět pro 

předchozí roky a ne pro letošní. 
 

Můžete mi také poslat PDF s celým výše uvedeným dokumentem, protože jsem o něj 
požádal a nedostal jsem ho. 

 
Také bych vás měl upozornit na tuto věc: 

 
CDC i FDA na tuto otázku neodpověděly. Zde je důkaz na CDC (viz strana 1, která 
zahrnuje odpověď CDC na původní dopis na stranách a2 3). 

 
Jak je uvedeno v dopise, znamená to, že VAERS podhodnocuje anafylaxi 50x až 123x. 
CDC se rozhodlo na dopis nereagovat. 

 
Od října stále 12,nemáme žádnou odpověď ani od FDA, ani od CDC ohledně URF a způsobu 
jeho výpočtu v letošním roce. 

 
To je dlouhá doba na jednoduchou otázku, která měla být vypočtena na začátku března, kdy 
vyšel dokument Mass General. 

 
Bývalý reportér NY Times (nyní pracuje pro jiné velké noviny) byl podobně ignorován, když 
položil otázku FDA, takže to není jen můj problém. 

 
Znamená to, že ani jedna z těchto agentur (a jednotliví členové jejich externích výborů) se ve 
skutečnosti nezajímá o to, kolik lidí bylo zraněno nebo zemřelo na následky očkování. Je jim 
to prostě jedno. 
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Když se na to podíváme z nadhledu 
Povinnost očkování COVID je nezbytná, protože chráněné je třeba chránit před nechráněnými 
tím, že nechráněné nutíme používat ochranu, která nechránila chráněné. 

 
Sázka o 1 milion dolarů 
Pokud si myslíte, že se mýlím, pokud jde o úmrtí, a věříte tomu, co tvrdí CDC a FDA, že na 
vakcínu zemřelo jen několik lidí, jsem ochoten dát své peníze tam, kde jsou má ústa. Zde jsou 
podmínky sázky o 1 milion dolarů. Zjistil jsem, že si nikdo není jistý svým postojem, aby na to 
chtěl vsadit peníze. Jinými slovy, nikdo na světě nevsadí peníze na obhajobu 
deklarovaného stanoviska FDA a CDC. Proč tedy posloucháme jejich rady, jako bychom 
věřili, že vědí, o čem mluví? 
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Odměna za chybu ve výši 1 milionu dolarů 
Nabízím akademický grant ve výši 1 milionu dolarů každému, kdo dokáže, že analýza je 
chybná nejméně čtyřnásobně v obou směrech, a poskytne přesnější analýzu správného čísla. 
Podmínky naleznete zde. Pro tuto nabídku není vyžadována žádná hotovost předem. 

 
Vyžádaná zpětná vazba 

Snažil jsem se získat zpětnou vazbu na svůj článek, ale nikdo z hlavního proudu 
lékařské akademické obce nedokázal překonat svou kognitivní disonanci a přečíst si, 
co jsem napsal. 

 
Zvláštní zmínka pro profesora Jeffreyho Morrise, který čte jen části toho, co napíšu, aby 
to mohl kritizovat, ale nikdy nenabídne žádnou konstruktivní zpětnou vazbu, jako 
například: "lepší studie, kterou bych měl použít, je..." nebo "důvěryhodnější zdroj dat 
je..." nebo "silnější metoda, která je praktická, je tato...". Nikdy nechytil žádný míč, který 
jsem mu hodil, a neběžel s ním, aby ho vylepšil a dokázal, že vakcíny jsou bezpečné. 
Zdá se, že se chytá jen těch míčků, které se může pokusit zpochybnit. Sám sebe 
nazývá hledačem pravdy, ale takhle hledači pravdy nepracují. Odmítl také všechny mé 
nabídky, abych s ním debatoval v nahraném přibližovacím hovoru. Čeho se tak bojí? To 
je otázka, na kterou nikdy pořádně neodpoví (jen říká, že "takhle se to nedělá"; 
domnívá se, že bychom si měli léta posílat delší a delší dokumenty). Pozoruhodné je, 
že profesor Morris nezaznamenal ve VAERS jediný nový bezpečnostní signál. 
Pozoruhodné je, že při všech studiích o ivermektinu, fluvoxaminu a HCQ vůbec 
nevyčetl zdravotnickému zařízení, že lék nepoužívá, ale místo toho vyzval k "dalším 
studiím". To je ale chlap. 

 
A teď tohle: 
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Souhrn 
Na základě databáze VAERS a nezávislé míry anafylaxe ze studie Mass General jsme 
vypočítali 41násobný faktor podhodnocení závažných nežádoucích účinků v databázi VAERS, 
což vedlo k odhadu nadměrného počtu 150,000úmrtí způsobených vakcínou. 

 
Odhady byly ověřeny více nezávislými způsoby. 

 
Je zajímavé, že General Motors stáhl baterii Bolt poté, co byli zraněni lidé3, ale americká vláda 
nestáhla biologický produkt, který dosud zabil více než 150 000 Američanů. 

 
Neexistuje žádný důkaz, že tyto vakcíny zachraňují více životů, než kolik stojí. Naše podrobná 
analýza ukazuje, že zabíjejí dvakrát více lidí, než kolik jich COVID zachrání, a naše čísla jsou 
statisticky významná. Vlastní studie společnosti Pfizer ukázala, že nežádoucích účinků 
odpovídajících vakcíně bylo více než životů zachráněných vakcínou, takže výsledkem byl čistý 
negativní přínos. Výsledek nebyl statisticky významný, ale je znepokojující, že nebyl prokázán 
přínos pro úmrtnost ze všech příčin. 

 
Bez celkového statisticky významného přínosu pro úmrtnost ze všech příčin a bez důkazů, že 
tento nepovinný lékařský zákrok dosud pravděpodobně zabil více než 150 000 Američanů, by 
vakcína měla být stažena stejně jako geneticky modifikované baterie. Je neetické dodávat tyto 
vakcíny do jiných zemí. 
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Povinné očkování není ospravedlnitelné a všichni členové lékařské komunity by se proti němu 
měli postavit. 

 
Včasná léčba pomocí koktejlu repurponovaných léků s ověřeným bezpečnostním profilem je 
bezpečnější a účinnější alternativou, která v případě infekce vždy zlepšuje mortalitu ze všech 
příčin, a existují také bezpečné, jednoduché a účinné protokoly pro profylaxi. 

 

Další zdroje 
Úplný seznam mého obsahu o bezpečnosti vakcín naleznete v části Zdroje o vakcínách. 

 
Zejména si určitě přečtěte analýzu nákladů a přínosů podle věku, která ukazuje, že vakcíny 
jsou nesmyslné pro všechny věkové skupiny. 
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