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Zamiast wstępu 

 

    Nie namawiam nikogo do ślepego dania wiary we wszystko co napisałem. Każdy ma swój 

rozum, którym powinien się kierować.  

 

    Jeśli ktoś uważa, że maska mu pomoże niech ją nosi. Ale niech nie zmusza do noszenia masek 

tych, którzy w to nie wierzą.  

 

    Jeśli ktoś uważa, że przed wirusem ochroni go plastykowe wiadro na głowie, niech je nosi. Cały 

dzień. Ale to nie znaczy, że rząd ma ustawami zmuszać cały naród do biegania po ulicach z 

wiadrami na głowach.  

 

    Jeżeli ktoś uważa, że szczepionka mu pomoże, niech się szczepi. Ale to powinien być wolny 

wybór dla każdego. Niezależnie od tego jaki jest stan finansów państwa.     

 

    Jeśli czytelnicy mojej książki zgodzą się z moją teorią niech ją zastosują. Bańki napewno nie 

zaszkodzą, Ale ja uważam, że szczepionki tak. Zwłaszcza jeśli są to nie sprawdzone szczepionki, 

które jeszcze nigdy przedtem nie były dopuszczone do użytku i które będą powtarzane rok po roku, 

a być może nawet częściej.     

 

    Paragrafy podświetlone na żółty kolor opisują najbardziej istotne, w moim odczuciu, fakty oraz  

podstawę teorii, że bańki stawiane we wczesnym okresie prodromalnym zakażeń grypo-podobnych, 

mogą wpływać na wzmocnienie i przyspieszenie działania układu odpornościowego, co 

zabezpieczy przed pełnym rozwojem objawów klinicznych. Cały pozostały tekst to fakty naukowe, 

które mogą popierać moją teorię oraz kilka wspomnień z mojej własnej praktyki. Końcowe rysunki 

w całości wykonałem ja sam.    

 

    Jako lekarz jestem zainteresowany czy bańki mogą rzeczywiście wzmocnić działanie układu 

odpornościowego. Dlatego bardzo proszę wszystkich, którzy skorzystali z takiego leczenia, o 

wiadomość na poniższy adres. 

 

Z góry dziękuję     

 

Andrzej Boldireff Strzemiński 

asbst@outlook.com 

 

 

 

 

            Canterbury, 13.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

Jeśli miliony ludzi wierzą w jakiś idiotyzm to nie przestaje on być idiotyzmem. 
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   Covid-19 nie jest fałszywą pandemią. Ale nie jest też pandemią w prawdziwym zrozumieniu tego 

słowa, tak jak ponad pół wieku temu uczono nas w Akademii Medycznej w Łodzi. Wirus SARS-

Cov-2 naprawdę istnieje i bardzo łatwo przenosi się z wektora na wektor (zob. Słownik). Jednakże 

jest to wirus stosunkowo mało złośliwy klinicznie, chyba nawet mniej niż „zwykła” grypa, która w 

przeszłości wywołała wiele epidemii i zgonów. Mając więc na uwadze poprzednie epidemie, które 

nagle wybuchały i równie nagle gasły, bardzo dziwnym jest chaotyczne, „covidowe” postępowanie 

naszego rządu, począwszy od wiosny 2020 roku.   

 

    Raz więc, tuż przed wyborami, politycy nawoływali, żeby najstarsi ludzie masowo szli do urn 

wyborczych. Bo przecież wirusa już nie ma. Bo rząd już się z nim dawno uporał. Bo nam udało się 

lepiej niż innym krajom. A teraz, równie przekonywująco mówią, że wirus jednak jest. Dlatego 

więc trzeba wszystkich poddać masowemu „wyszczepianiu”. A jak będzie trzeba to nawet 

obowiązkowemu. Jak roboty w The Wall by Pink Floyd. A jak się nie zgodzisz to dostaniesz 

młotkiem w łeb i od razu wskoczysz na właściwe miejsce w szeregu bezimiennych. Więc lepiej 

pogódź się z losem i śmiało krocz w świetlaną przyszłość. Ale dla pewności załóż sobie okulary 

przeciwsłoneczne. Bo ta przyszłość jest tak świetlana, że napewno cię oślepi.     

 

    Ludzie w sieci słusznie nazywają niektórych polityków Pinokiami. Bo co który otworzy usta, to 

kłamie. I tu takie szczepionkowe skojarzenie. Szkoda, że nie została jeszcze wyprodukowana 

szczepionka „Pinokio”, którą obowiązkowo musiałby być „wyszczepiony” każdy kandydat na 

polityka. Na całym świecie. Szczepionka taka miałaby znane działanie. Kłamiesz? Nos ci rośnie. 

Ale to byłaby uciecha. Żaden z nich nie odważyłby się wejść do studia telewizyjnego. Taką 

szczepionką potraktowałbym też wielu dziennikarzy. Bo niektórzy z nich nie są lepsi od polityków. 

Może to poprawiłoby jakość naszego życia i stan naszej gospodarki? Poddaję taki pomysł pod 

rozwagę genetykom. Zamiast szprycować ludzi szczepionką mRNA o podejrzanej jakości stwórzcie 

szczepionkę „Pinokio”. Tylko dla wybrańców. To napewno uratuje świat od zagłady. Prędzej niż 

szczepionka na Covid-19.  

 

    Nie można wierzyć ludziom, o których się wie, że kłamią. Nikt nie ma żadnego prawa do 

zmuszania innych do podejmowania takich życiowych decyzji, które mogą zaszkodzić. Uważam, że 

zwłaszcza lekarze, którzy powinni się kierowć podstawową zasadą primum non nocere, nie mają 

żadnego prawa do przymuszania ludzi do jakichkolwiek zabiegów medycznych, Dla mnie jest 

absolutnie karygodne, straszenie ludzi karami, lub restrykcjami, zwłaszcza gdy robią to lekarze na 

najwyższych stanowiskach. Tacy lekarze powinni się wstydzić swojego powstępowania.  

 

    Jest taki filmik w sieci z 3 kwietnia 2015 roku, w którym Bill Gates występuje w roli zbawcy 

świata (The next outbreak? We’re not ready). W filmiku tym, przy oklaskach gawiedzi, wciąga on 

na scenę wielką beczką po ropie naftowej. I snuje opowieść jak to w czasach jego wczesnej 

młodości ludzie bali się konfliktu atomowego. Jak to w takich beczkach trzymali wszelkie 

utensylia, pożywienie i inne niezbędne środki, do przetrwania pierwszego ataku jądrowego. Gdy 

mówi, na ekranie za jego plecami, wyświetla się grzyb wybuchu atomowego. A potem nagle – 

ciach – jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, wielki grzyb zamienia się w coronavirusa. I pan 

Gates oznajmia, że teraz to już nie wybuchy atomowe będą przez następne dekady zabijać miliony 

ludzi, ale maluteńkie mikroby. Czyżby więc, już w 2015 roku, pan Gates przewidywał pandemię 

SARS-Cov-2? Cóż się tak radykalnie  zmieniło? Dlaczego wojna atomowa, która przez całą drugą 

połowę 20 wieku była widmem, który miał doprowadzić do zagłady całej ludzkości, nagle odeszła 

do lamusa? Przecież przez ostatnie pięć dekad wszystkie światowe media, prasa, radio, telewizja i 

setki filmów rodem z Hollywood, straszyły nas kompletną anihilacją cywilizacji. I zimą po-

atomową, która miała spaść na nasz glob na setki lat, po całkowitym nuklearnym konflikcie 

wielkich mocarstw, które gotowały swoje armie aby nawzajem „przyłożyć” sobie z grubych 

jądrowych rur.       

 

    Nie trzeba nawet daleko szukać, aby znaleźć odpowiedź na pytanie skąd taka zmiana. Wystarczy 

tylko, nawet pobieżnie, przestudiować książkę pt. „Wojna o pieniądz”, chińskiego autora o 
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dźwięcznym nazwisku Song Hong Bing. A oto dwa cytaty z tej książki, które w moim odczuciu, 

najlepiej naświetlają sedno tej sprawy: „Rzeczywistym zagrożeniem dla naszej republiki jest ów 

niewidzialny rząd, który przypomina gigantyczną ośmiornicę, gęsto oplatającą swoimi mackami i 

niezliczoną ilością lepkich przyssawek nasze miasto, nasze stany i nasz kraj. Głową tej ośmiornicy 

jest Standard Oil Rockefellera oraz posiadający ogromne wpływy międzynarodowi magnaci 

finansowi. Ludzie ci w istocie sterują amerykańskim rządem tak, by ten zadowalał ich prywatne 

pragnienia... ...Wojna oznacza wydawanie pieniędzy: im większa wojna, tym więcej kosztuje. Oto 

prawda znana każdemu. Pytanie brzmi: kto wydaje czyje pieniądze? Z uwagi na brak prawa do 

emisji pieniądza rządy w Europie i Ameryce zmuszone są do zaciągania pożyczek u bankierów. 

Wojna konsumuje dobra i materiały z szybkością płomienia. Wojna prowadzi do sytuacji, w której 

rząd, bez względu na koszty, nie negocjując warunków, zwraca się do bankierów o finansową 

pomoc. Nie dziwi więc fakt, że bankierzy tak kochają wojny – planują je, podżegają do nich i 

finansowo je wspierają. Oszałamiające i oświetlone biurowce banków od zawsze wznoszone były na 

gruzach, śmierci i chaosie.”  

 

    A więc wojny. Od wielu wieków były finansowane przez światowy kapitał. I najlepiej po obu 

stronach barykady. Jeden synek światowego krezusa finansował króla Potworyka, a drugi króla 

Magieryka. A „tate” obu braci śmiał się „all the way to his bank”. Bo recepty Gargancjana wtedy 

jeszcze nie znano. Oczywiście, do czasu odkrycia jej przez Stanisława Lema. Dlaczegóż więc 

finansiści teraz boją się finansować wojny? Przecież przez setki lat, aż do końca 20 wieku, tak 

dobrze im to szło.                              

 

    Odpowiedź jest nadzwyczaj prosta. Bo teraz jest takie nagromadzenie wszelkiego rodzaju 

urządzeń do zabijania i tysięcznych sposobów ich użycia, że raz rozpętana wojna nie skończyła by 

się „wesołym oberkiem” ale totalnym zniszczeniem wszelkiego życia na całej naszej planecie. 

Włączając w to wszystkich podżegaczy wojennych i najbardziej tłuste rekiny finansowe, które 

dotąd żerowały na wojnach. I pewno właśnie dlatego postanowili oni posłużyć się o wiele lepszym, 

zupełnie niewidzialnym, acz niemniej zabójczym wrogiem. SARS-Cov-2. Taką biologiczną 

„bombę neutronową”, która nie zniszczy nieruchomości, ale zabije wszystko co żyje. A zwłaszcza 

ludzką wolę oporu. Bo ten wirus to wróg wywołujący nie mniejsze spustoszenia niż „gorąca 

wojna”. Jest niewidoczny, a przez to bardziej podstępny. Daje się finansować i prowadzi do 

podobnych rezultatów ekonomicznych. Czyż więc nie jest dalekim od prawdy podejrzenie, że to 

finansiści postanowili rozpętać na świecie chorobę o nazwie Covid-19? A czy Bill Gates, jeden z 

nich, który wiedział o tym od co najmniej 20 lat, mógł  także mieć w tym swój udział? Zwłaszcza, 

że już od dawna, wspólnie z Melindą, zajmował się zbawianiem świata, czyli finansowaniem 

różnych szczepionek na wszystkie możliwe schorzenia. Te prawdziwe i te przez niego 

wyimaginowane.                

 

    Choć ja nie bardzo się z tym zgadzam, dla wielu ludzi Covid-19 to bardzo ciężka i zupełnie 

nieuleczalna choroba medialna. Prowadzi ona do całkowitego ubezwłasnowolnienia ludzi, którzy w 

strachu przed śmiercią kompletnie tracą zdolność logicznego myślenia i dobrowolnie poddają się 

nakazom i zakazom, nie mającym żadnego umocowania w naukowych faktach medycznych.  

 

    Jestem absolutnie przeciwny całkowitemu gospodarczemu i społecznemu zamknięciu państwa, 

bo w myśl mojego politycznego credo uważam, że rolą rządu jest tylko: 

• zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne państwa poprzez obronę jego granic przed obcymi 

agresorami militarnymi 

• zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne poprzez utrzymanie spokoju społecznego  

• zapewnić dobrą sytuację polityczną poprzez obronę przed obcymi agresorami ideowymi 

• zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne poprzez obronę przed obcymi agresorami 

finansowymi 
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    Wszystkie inne działania, a zwłaszcza jakiekolwiek wtrącanie się w wewnętrzne sprawy ludzi i 

rodzin, włącznie z przymusem szczepień i głęboką ingerencją w gospodarkę, nie powinny mieć 

miejsca.  

 

    Covid-19 jest chorobą z która układ odpornościowy każdego zdrowego człowieka mógłby sobie 

z łatwością poradzić. Nawet starzy ludzie, o których mówi się, że są najbardziej narażeni, mogliby 

przeżyć. Pod warunkiem, że postępowano by zgodnie z kanonami wiedzy medycznej, a więc z 

historią przebiegu innych epidemii, znanych ludziom od tysięcy lat.  

  

    Wiadomo, że nasz układ odpornościowy chroni nas przed zakażeniami i przed chorobami nimi 

wywołanymi. Wiadomo też, że działa on najlepiej w lecie i potrzebuje około trzech tygodni do 

dojścia do pełnej wydolności obronnej. Jeśli więc człowiek zostanie zaatakowany jakimś nowym 

patogenem, a szczególnie wirusem jak SARS-Cov-2, to dopiero po trzech tygodniach wytworzy się 

całkowicie sprawny system obrony immunologicznej. W międzyczasie jednak, w ciągu dwóch 

tygodni, może dojść do bardzo ciężkich zmian patologicznych w płucach, gdyż są one jednym z 

narządów szczególnie narażonych na zniszczenie przez te wirusy. Bo SARS-Cov-2 prowadzi do 

powstania  śródmiąższowego zapalenia płuc.  

 

    Kiedy dochodzi do wielkiego zagrożenia całego świata, spowodowanego szybko szerzącą się 

infekcją, postępowanie władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo każdego kraju, powinno być 

przemyślane we wszystkich szczegółach. Nie można wszystkiego zostawić na żywioł, pisać 

zarządzeń „na kolanie”, które najpierw się ogłasza, a za kilka godzin znosi. Nie można trzymać 

przyszłych postanowień w głębokiej tajemnicy, bo to sprawia wrażenie o korupcyjnym charakterze 

działania. Oczywiście trudno jest wszystko przewidzieć a priori, ale przecież wszystkie rządy 

świata nie działają w próżni. Podobne sytuacje jak Covid-19 nierzadko zdarzały się w przeszłości. 

Dlatego tym bardziej zdumiewa dziwna niemoc prawie wszystkich rządów i całkowita zgoda na 

przeświadczenie, że jedynym sposobem na zapewnienie powrotu do tzw. „normalności” będą tylko 

masowe szczepienia całej populacji ludzkiej świata, szczepionkami, które nawet jeszcze nie wyszły 

poza etap dokładnych końcowych badań.   

 

    Jakby więc postąpił mądry król, mający o medycynie nikłe pojęcie, który starałby się za wszelką 

cenę obronić powierzony mu naród przed nieznanym wirusem? Taki król wezwałby na dywanik 

wszystkich swoich mędrców, a przede wszystkim lekarzy i postawiłby im pytanie: co robić?   

 

    A wtedy mędrcy, którym przecież nie zależy na poklasku gawiedzi ani na błyskotkach z 

królewskich skarbców,  powiedzieliby mu tak:  

 

    „Królu Panie. Zachęć wszystkich swoich zdrowych i młodych poddanych aby jak najwięcej 

kontaktowali się między sobą. Niech się zbliżają do siebie, kochają i całują. Otwórz spichlerze i 

magazyny. Lej wino i syp ziarno. Zarządź zabawy i igrzyska. Niech ludzie cieszą się, wiosną, latem 

i swoją młodością. Niech się śmieją i pracują dla wspólnego dobra. Niech jedzą, piją i balują. Bo 

lud, który się weseli nie podlega stresowi. A jak wiadomo stress jest główną przyczyną wielu 

chorób. Ale zarządź też pod karą miecza, Królu Panie nasz i władco, aby wszyscy starcy i 

schorowani twojego królestwa, trzymali się osobno w swoich domach. Jak najdalej od młodych. Bo 

starców trzeba chronić jak najbardziej, Królu Panie. Bo oni są skarbnicą naszej mądrości, wszelkiej 

naszej wiedzy, naszych wspólnych przeżyć, religii i obyczajów. Bo to oni wychowują młode 

pokolenia, tak aby im też było dobrze żyć. Żeby później przekazali wiedzę o nas, którą bez 

wątpienia nabędą tym, którzy przyjdą po nich. Bo takie jest odwieczne prawo, które istoty na 

niektórych planetach gwiezdnych zwą „The Circle of Life”. Bo inaczej nasz naród zginie, Królu 

Panie. Bardzo szybko po nas zostaną tylko zgliszcza, które zasiedlą inni, którzy choć mienią się 

teraz być naszymi przyjaciółmi, czekają tuż za naszą miedzą, aby bezlitośnie wykorzystać 

wszystkie błędy jakie ty, Królu Panie nasz i władco, popełnisz”.      
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    Mędrcy bowiem wiedzieliby, że od niepamiętnych czasów wszystkie epidemie wywołane 

nowymi wirusami występowały falami. Pierwsza fala była najsilniejsza, bo wirus szybko rozchodził 

się wśród gawiedzi. Ale rozchodząc się wytwarzał dużą liczbę ozdrowieńców, którzy już nie byli 

podatni na zachorowanie. A więc nie byli więcej wektorami. Takie postępowanie prowadziło do 

bardzo krótkiej, może gwałtownej epidemii, która jednak w bardzo krótkim czasie sama wygasała. 

W sposób naturalny. Tak jak biologia nakazuje. Dlatego przez tysiące lat nie trzeba było żadnych 

heroicznych zabiegów medycznych, w rodzaju szczepionek. Zwłaszcza na wirusy, o których 

wiadomo, że co roku mutują.           

 

    Jednak rządy większości krajów postąpiły zupełnie odwrotnie. Także i rząd polski, poprzez 

nieprzemyślane akcje i całkowite zamknięcie gospodarki ponosi teraz odpowiedzialność za 

zrujnowanie naszego kraju. Jeżeli jeszcze zmusi większość polskiej populacji do poddania się 

obowiązkowemu „wyszczepianiu” to za taki terror będzie trzeba rozliczyć wszystkich polityków. 

Bo jest wiele bardzo niepokojących podejrzeń, że nowe szczepionki mRNA są genetycznie 

zmodyfikowanymi substancjami, mogącymi wywołać bardzo groźne, dotąd jeszcze nieznane 

choroby jatrogenne.  

 

- * - 

 

    Od początku marca 2020 roku zastanawiałem się czy jest jakiś naturalny sposób, który można 

byłoby zastosować aby obronić się przed chorbą wywołaną wirusem SARS-Cov-2. Dlatego 16 

marca 2020 roku wysłałem email do ówczesnego ministra zdrowia, z następującym pytaniem: 

 

    Proszę się zastanowić nad takim pytaniem: czy bańki mogą przyspieszyć działanie układu 

immunologicznego i uchronić człowieka zakażonego coronawirusem przed wystąpieniem pełnego 

obrazu choroby, włącznie ze śródmiąższowym zapaleniem płuc? Ja uważam, że tak, gdyż bańki to 

rodzaj autohemoterapii. Uważam,, że budowanie pełnej aktywności układu immunologicznego jest 

za wolne w stosunku do szybkości namnażania się wirusa. Dlatego on zwycięża i dochodzi do 

pełnego obrazu choroby. Gdyby natomiast był to wirus już „znany” układowi immunologicznegmu, 

wtedy produkcja przeciwciał byłaby o wiele szybsza. 

 

    W dniu 17 marca 2020 roku kopię powyższego emaila wysłałem też do kilku ministrów. Ale 

ponieważ nie było od nich żadnego odzewu, więc w dniu 20 marca 2020 roku wysłałem także email 

do pana premiera Morawieckiego. We wszystkich emailach opisałem dwa przypadki ciężkich, 

pogrypowych powikłowań płucnych, jakie wyleczono codziennym stawianiem baniek przez kilka 

dni, dwóm osobom w mojej rodzinie: 97-letniej cioci i 70-letniemu dziadkowi.   

 

    Jako lekarz starej daty uważam, że bańki mają bardzo istotne dobroczynne działanie w chorobach 

płuc, a zwłaszcza w grypie. Uważam, że efektywność baniek w chorobach płuc mogła być 

bezpodstawnie zakwestionowana. Zanim jednak dokładniej to opiszę, spieszę pokrótce wyjaśnić 

moje medyczne credo: 

• wierzę w istnienie wirusów i bakterii chorobotwórczych, chociaż ich nie widać gołym 

okiem 

• nie twierdzę, że mamy do czynienia z fałszywą padnemią, bo wirus SARS-Cov-2 jest realny 

i może doprowadzić do zarażenia, ciężkiej choroby i śmierci. Ale uważam, że nasz układ 

odpornościowy może łatwo sobie z tym wirusem poradzić. Fakt, że są już miliony ludzi, 

którzy wyszli obronną ręką z tej infekcji świadczy sam za siebie. Także ludzi starych. Choć 

SARS-Cov-2 genetycznie różni się od wirusów grypy i innych wirusów grypo-podobnych, 

to jednak jest prawie pewne, że ludzkość całego świata dawno już weszła w kontakt z tym, 

lub bardzo podobnym genetycznie wirusem. Gdyby było inaczej to już co najmniej 90% 

całej populacji świata byłaby wyginęła. (vide: „Corona. False alarm?” Karina Reiss i 

Sucharit Bhakdi)        

• wierzę w potrzebę szczepionek, ale nie wszystkich. Historia szczepionek przeciw grypie 

jasno dowodzi, że ze względu na immunologiczne  przesunięcie i przeniesienie (drift and 
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shift) nigdy nie powstaną w pełni efektywne szczepionki przeciw grypie, ani przeciw 

żadnemu wirusowi z grupy corona. Także przeciw wirusowi SARS-Cov-2.       

• wierzę, że wszystkie zabiegi medyczne, także szczepienia, powinny być całkowicie 

dobrowolne. Wprowadzenie powszechnego nakazu szczepień, systemu kar za odmowę oraz 

posiadanie certyfikatu szczepienia przed wejściem na pokład samolotów, już teraz 

zapowiadane przez niektóre linie lotnicze, to pierwszy stopień do wprowadzenia 

powszechnej i obowiązkowej eutanazji ludzi starych, chorych, słabych, a nawet takich, 

którzy choć zdrowi, nie będą w stanie obronić się przed silniejszymi. Poza tym, dlaczego nie 

wprowadzić także przymusu certyfikatów dla wszystkich ludzi z dodatnimi odczynami 

Wassermanna, HIV, prątkujących gruźlików oraz dla pedofilów, szaleńców i groźnych 

przestępców? Doprawdy, lista takich certyfikatów może się okazać naprawdę bardzo długa.   

• uważam, że układ odpornościowy naszego organizm jest najsilniejszy w okresie lata, bo 

wtedy mamy najwięcej ruchu, słońca i pożywienia. Wtedy też jest czas na stykanie się z jak 

największą ilością patogenów chorobotwórczych, (wirusów) bo to „trenuje” nasz układ 

immunologiczny. Zakażenie absolutnie nie oznacza choroby zakaźnej. Zostało dowiedzione 

ponad wszelką wątpliwość, że zakażenie bardzo małą ilością wirusów, powiedzmy kilkuset 

wirionami, najczęściej przejdzie niezauważone przez danego człowieka. Jednakże takie 

zakażenie pozostawi trwały ślad w pamięci układu odpornościowego. Dlatego na jesieni, 

kiedy nasze organizmy znajdują się w o wiele gorszej sytuacji, bo nasz układ 

odpornościowy nie działa tak dobrze jak w lecie, gdy dojdzie do zakażenia tym samym 

patogenem, który zaatakował nas w lecie, wtedy układ odpornościowy w ciągu kilku dni 

wytworzy odporność komórkową i humoralną. To zwalczy infekcję w zarodku nie 

dopuszczając do powstania pełnego obrazu choroby zakaźnej, a w przypadku grypy, przede 

wszystkim śródmiąższowego zapalenia płuc. Dlatego bardzo źle się stało, że były minister 

zdrowia wprowadził lockdown w lecie. To musiało doprowadzić do obniżenia odporności 

całego narodu i to właśnie najbardziej wyjdzie na jaw na wiosnę 2021 roku, gdy sprawność 

układu odpornościowego będzie na najniższym poziomie. Liczba zgonów w listopadzie to 

nic w porównaniu co może się stać wiosną. Właśnie na wiosnę będzie najwięcej zgonów. 

Uważam, że tak zwany „model szwedzki” potwierdza tą tezę.                        

 

    Choć antygenowo różni się od wirusa grypy, wirus SARS-Cov-2 wywołuje bardzo podobne 

objawy kliniczne. Powoduje jednak bardzo niską śmiertelność. Oto co piszą Reiss i Bhakdi: 

 

85-90% of SARS-Cov-2 positive individuals did not fall ill. Most probably their lymphocytes 

extinguished the fires in time to limit viral productions. Put it simply: the virus was a new variant 

and able to infect almost anyone. But immunity was already widespread due to the presence of 

lymphocytes that cross-recognized the virus.  

 

    Myślę, że większość Polaków powinna prawidłowo zrozumieć ten przekaz, ale dla pewności 

można go opisać następująco: SARS-Cov-2 jest wirusem o małej złośliwości i aż do 90 % ludzi z 

dodatnim wynikiem testów (a pewno nawet 90% ludzkiej populacji naszego globu - ABS) już się z 

nim zetknęło w przeszłości. Nawet nie wiedząc kiedy. Dlatego ludzie ci nie zachorowali choć 

zostali zakażeni. Ich lymphocyty, które już kiedyś zetknęły się z tym wirusem, lub z jakimś innym 

wirusem, ale podobnym antygenowo do SARS-Cov-2, zadziałały prawidłowo, nie dopuszczając do 

rozwoju pełnego obrazu choroby, a przede wszystkim do śródmiąższowego zapalenia płuc. Gdyby 

było inaczej to pewno aż 90% ludności naszej planety już by dawno umarło, w pierwszych kilku 

miesiącach 2020 roku. To może być także jednym z dowodów na to, że substratem do genetycznej 

manipulacji, w wyniku której stworzono w laboratoriach SARS-Cov-2, mógł być wirus grypy A. 

Jest duże prawdopodobieństwo, że wirus ten został genetycznie wzmocniony po to, aby zwiększyć 

jego aktywność i zdolność do zarażania ludzi drogą kropelkową.    

 

    Tym, których lymfocyty nie „poznały” jeszcze SARS-Cov-2, a więc nie mają takiej odporności, 

polecam stary i wielokrotnie wypróbowany sposób na grypę – to znaczy bańki. Stawiane w 

odpowiedni sposób powodują powstanie odczynów zapalnych na skórze pleców, co aż 6-cio krotnie 



 7 

przyspieszy i wzmocni działanie układu odpornościowego. Odczyny zapalne prowadzą do całego 

szeregu zmian w działaniu organizmu, a przede wszystkim do pobudzenia Interleukin 1, których 

efekt działania jest bardzo wielostronny na prawie wszystkie organy (zob. Ryc. 1). Jeżeli dokładnie 

przeanalizuje się do jakich zmian w organiźmie może doprowadzić aktywacja Interleukin 1, to 

naprawdę dziwnym jest, że bańki zostały tak łatwo i tak bezsensownie zapomniane. Warto zwrócić 

szczególną uwagę na działanie białek ostrej fazy, których jest bardzo dużo, wiele pewnie jeszcze 

nie poznanych. Białka te mają bardzo istotne znaczenie w ochronie przed zapaleniem.  

 

    Uważam, że zdrowym ludziom nie trzeba stawiać dużej ilosci baniek, bo im więcej i im bliżej 

koło siebie się je postawi, to tym bardziej będą wciągać skórę. A to oczywiście będzie bardziej 

bolesne. Proponuję, aby stawiać bańki profilaktycznie, nawet ludziom klinicznie zdrowym. 

Uważam, że w takim przypadku dorosłemu wystarczy postawić 10 baniek na plecach, w dość 

dużych odstępach. Choremu, oczywiście postawiłbym jak najwięcej baniek.  

 

    Jest logicznym przekonanie, że zachorowanie zależy od wzajemnego stosunku między ilością 

atakujących wirusów, a siłą działania układu odpornościowego. Im silniejszy układ odpornościowy, 

tym mniejsze szanse, że wirusy przełamią tą barierę. Dlatego proponuję aby stawiać bańki, co kilka 

dni, powiedzmy raz na tydzień, po 10 baniek dla dorosłego. W ten sposób zmusimy nasz układ 

odpornościowy do większej aktywności. Co więcej, uważam, że gdy wtedy „złapiemy” kilkanaście 

jakichś zapomnianych wirusów SARS-Cov-2, gdzieś w sklepie, to bardzo dobrze, bo one zostaną 

wtedy wyłapane przez makrofagi tkankowe, których po bańkach będzie o wiele więcej niż 

normalnie, co zaalarmuje całą kaskadę aktywacji układu odpornościowego. (zobacz  Ryc.1) To 

doprowadzi do budowy naturalnej odporności, a przecież o to nam właśnie chodzi. Każdy kontakt z 

wirusem, zwłaszcza taki, jak opisałem powyżej, jest napewno bardzo korzystny dla naszego 

organizmu. To jest jeszcze jeden z dodatkowych powodów dla których ja uważam przymus 

noszenia „namordników” za kolosalny błąd rządu popełniony na wiosnę i w lecie 2020 roku.                 

 

    Kiedy w 1973 roku zaczynałem swoją praktykę lekarską bańki (tzw. ogniowe, ale nie dmuchane 

gumką, bo te są bezużyteczne) były w powszechnym użyciu, nawet w szpitalach. Potem, z jakichś 

nieznanych mi powodów zostały zarzucone, pod pretekstem braku naukowych dowodów na ich 

dobroczynne działanie. Ja uważam, że są takie dowody i właśnie je przedstawiam.  

 

    Uważam, że wszystkie zakażenia wywołane wirusami korona, jak grypa, są bardzo podstępne i 

jak dotychczas lekceważone. Takie podejście powinno ulec zmianie. Uważam, że każdy kto 

poczuje się źle, kiedy dostanie lekkiego przeziębienia, kataru i kaszlu, które kiedyś lekceważono, 

powinien natychmiast izolowć się od innych, pójść na zwolnienie lekarskie, mieć postawione bańki, 

i położyć się do lóżka. Jeśli to nie pomoże to bańki powinno się stawiać nawet codziennie, przez 

kilka dni, i stosować inne leki objawowe.  

 

    Absolutnie nie twierdzę, że bańki to całkowite, cudowne panaceum na wszelkie zakażenia 

wirusowe, bo w wielu przypadkach może jednak dojść do rozwinięcia się pełnego obrazu choroby, 

a zwłaszcza do śródmiąższowego zapalenia płuc, co może doprowadzić do zgonu. Jednakże są 

doniesienia naukowe, że istnieje stary lek przyczynowy, (bezpośrednio niszczący SARS-Cov-2), 

znany już od wielu dekad. Lek ten, o chemicznej nazwie chlorowodorek amantadyny, jest 

stosowany przez doktora Włodzimierza Bodnara, który preparatem o handlowej nazwie Viregyt K, 

w dawkach 100 mg co 6 godzin, wyleczył już około 500 pacjentów i samego siebie z Covid-19.  

 

    W czasie pisania tej książki doszły mnie słuchy, że rząd polski zabronił użycia amantadyny do 

leczenia Covid-19. Ale podobno już ten zakaz został cofnięty, pod wpływem ciągłych dopytywań 

dziennikarzy i lekarzy opisujących dobre wyniki osiągnięte w leczeniu ciężko chorych pacjentów. 

To tylko potwierdza przekonanie, że zamiast chować się w swojej własnej skorupie i godzić się na 

wszystkie „ukazy” rządu, powinniśmy aktywnie przeciwdziałać zgubnym dla nas zarządzeniom.  
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    Jednakże, porównując bańki do Amantadyny, trzeba zwrócić uwagę na taką sprawę. Amantadynę 

stosuje się w leczeniu już powstałych ciężkich przypadków klinicznych Covid-19. Natomiast bańki, 

gdyby rzeczywiście miały przyspieszać i wzmacniać działanie układu odpornościowego w bardzo 

wczesnym okresie zakażenia wirusem, nie dopuściłyby do rozwoju pełnych objawów klinicznych 

choroby. Porównując te dwa fakty wydaje się, że zastosowanie baniek miałoby o wiele lepsze 

dobroczynne działanie niż Amantadyna. Poza tym Amantadyna jest to lek chemiczny i nie ma 

żadnej pewności czy SARS-Cov-2 z czasem nie stanie się oporny na to leczenie. Dlatego wydaje mi 

się, że wprowadzenie programu masowego stawiania baniek u ludzi z wczesnymi objawami 

klinicznymi grypy jest obecnie potrzebą chwili, zwłaszcza gdy są doniesienia o ciągłym mutowaniu 

tego wirusa. Taki program mógłby potwierdzić lub odrzucić moją teorię, nie powodując żadnych 

dodatkowych obciążeń finansowych, ani dla rządu ani dla pojedyńczych obywateli.                  

 

    I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Jeśli aż do 90 % światowej populacji naszej planety już 

zetknęło się w przeszłości z tym wirusem to jaki sens ma szczepionka, która według Pfizera jest 

efektywna właśnie w 90%? Przecież to jest zupełnie nielogiczne. Zastanawiające jest dlaczego rząd 

polski tego nie dostrzega i chce wpędzić nasz kraj w sytuację bez wyjścia przez wprowadzenie 

administracyjnego nakazu immunizacji całej populacji Polski szczepionką o nieznanym składzie i 

działaniu.       

 

    I tu jeszcze raz podkreślam: nie jestem absolutnym „anty-szczepionkowcem” ale z naukowego 

punktu widzenia wiadomo, że tylko naturalnie przechorowana infekcja wirusowa prowadzi do 

długotrwałej odporności. Badania  wykazały, że w układzie odpornościowym ludzi, którzy w 1918 

roku chorowali i przeżyli „hiszpankę” wywołaną wirusem H1N1, pozostały zakodowane przez 

dziesięciolecia bardzo wysoko efektywne komórki „pamięci” tego zdarzenia, które zapewniały tym 

ludziom bezpieczeństwo przed następnym zachorowaniem wywołanym właśnie tym wirusem. 

Porównując to z faktem bardzo krótkotrwałej odporności przeciw grypie, uzyskanej poprzez 

masowe szczepienia (do około trzech miesięcy) można bardzo łatwo podważyć wszelkie przymusy 

szczepień, zwłaszcza na grypę, jakie chcą stosować rządy do swoich obywateli.     

 

    Oczywiście, wiele milionów ludzi nie przeżyło tamtej światowej padnemii, ale to nie sam wirus 

był przyczyną tak wielkiej liczby zgonów, a wtórne płucne zakażenia bakteryjne z którymi wtedy, 

przy braku antybiotyków, nie można sobie było poradzić. Dlatego dosłowne przyrównywanie 

tamtej pandemii sprzed 100 lat do obecnej jest raczej nieuzasadnione.  

 

    Szczepionek mRNA nie można podać w zwykłym zastrzyku domięśniowym, bo łańcuch mRNA 

zostanie natychmiast zniszczony przez fagocyty. Takie szczepionki trzeba podawać jako 

szczepionki wirusowo-wektorowe, plazmidowo-genowe, albo w specjalnych nano-cząsteczkach 

lipidowych. O ile wiem szczepionka Pfizera podawana jest w ten trzeci sposób. 

• w szczepionkach wirusowo-wektorowych używa się innych wirusów jako nosicieli, bo to 

właśnie jest cała natura wirusów: wnikanie do komórek. Takie wirusy, z wprowadzonymi do 

nich konstruktami mRNA, bardzo łatwo wchodzą do komórek zaszczepionych ludzi.    

• w drugim przypadku, do tego samego celu używa się plazmidów, czyli krótkich łańcuchów 

DNA otrzymanych z bakterii lub pierwotniaków.  

• w trzecim przypadku używa się specjalnych cząsteczek nano-lipidowych, których 

technologię opracowano już wiele lat temu.  

 

    Interesujący artykuł pt. "Lipid nanoparticles enabling gene therapies: from concepts to clinical 

utility" by Jazesh A. Kulkarni, Nulcear Acid therapeutics, Vol 28, No 3, 2018, p.146-157, bardzo 

ciekawie przedstawia historię rozwoju tej technologii. Podaje też, że celem rozwoju terapii mRNA 

były przede wszystkim nowotwory i ciężkie wady wrodzone. Szczepionki na grypę stanowiły tylko 

bardzo mały wycinek zainteresowań korporacji prowadzących te badania. W załączonej tabelce 

wyszczególnione są 22 różne leki mRNA, wyprodukowane przez 12 różnych korporacji. Tylko dwa 

z tych leków przeznaczone były do leczenia grypy, a trzy do leczenia innych zakażeń wirusowych. 

Do stycznia 2018 roku oba leki na grypę były tylko w I fazie badań klinicznych. Co ciekawsze, oba 
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te leki były produkcji firmy Moderna i opisane były jako mRNA encoding H7 i H10. W 2018 roku 

BioNTech produkował tylko dwa leki: jeden na czerniaka i drugi na raka sutka. Oba te leki były 

dopiero w I fazie badań (recruting).  

 

I tu nasuwają się takie pytania:  

• skąd tak nagłe zainteresowanie BioNTech szczepionką mRNA na SARS-Cov-2 i kiedy 

dokładnie to zainteresowanie się zaczęło? Wiadomo, że BioNTech to firma niemiecka. 

Kilka razy media donosiły, że pani Angela Merkel była jak na zawołanie, na każdy telefon 

państwa Gates. Jeśli tak, to kiedy po raz pierwszy odnotowano takie „latanie na posyłki” 

pani Merkel? Być może taka wiadomść rzuciłaby nowe światło na początki pandemii 

SARS-Cov-2 i na osoby hojnych filantropów finansujących BioNTech?    

• co oznacza encoding H7 i H10? Czy nie jest to manipulacja genetyczna?         

 

    Wszystkie leki mRNA oparte są na idei zapoczątkowanej badaniami polskiego naukowca. Jego  

celem było stworzenie leku na czerniaka. Idea tych leków jest bardzo podobna, ale rezultaty takich 

manipulacji mogą skończyć się tragicznie dla zaszczepionych ludzi, bo szczepionki te mogą 

bezpośrednio ingerować w ludzkie DNA. Mogą one wniknąć do jąder komórkowych organizmu i 

uszkodzić ich geny. Dlatego te szczepionki nie były jeszcze dopuszczone do obrotu i pewno z tego 

też powodu koncerny farmaceutyczne bronią się przed odpowiedzialnością za możliwe powikłania, 

które są całkiem realne.  

 

    Większość ludzi jest przekonana o dobroczynnym działaniu szczepionek. Może jest to wynik 

dawnych przekonań, gdy szczepionki produkowano jeszcze starymi metodami. Może to być też 

wynikiem ciągłej akcji medialnej, promującej tylko pozytywne efekty szczepień, ale pomijającej 

choroby i objawy uboczne jakie mogą te szczepienia wywołać. A przecież szczepionki są lekami, a 

jak wiadomo leki mogą spowodować bardzo wiele objawów ubocznych. Ostatnio, na przykład, 

wyciekła ciekawa informacja z Australii. Tamtejsi naukowcy podobno zarzucili produkcję 

szczepionek przeciwko SARS-Cov-2. Okazało się, że w czasie prób zaczęły u ludzi wytwarzać się 

przeciwciała anty-HIV. Mogło to być spowodowane przez podobieństwo kodu genetycznego 

szczepionkowego mRNA do kodu genetycznego wirusa HIV. Mam więc chyba dużo racji pisząc 

kilka akapitów dalej o Ebola i HIV. Ten tekst napisałem co najmniej ze 2 miesiące temu, a wtedy 

jeszcze nie wiedziałem o problemach naukowców australijskich. 

 

    Techniki produkcji tych szczepionek powstały już dawno, podczas badań nad szczepionkami na 

wirusy HIV, Ebola i na nowotwory. Z jakiegoś powodu wirus Ebola jest bardzo zjadliwy i może 

powodować nawet do 90% zgonów. Być może jest to wynikiem specyficznej budową tego wirusa. 

Ma on postać długiej, częściowo skręconej nici RNA, o długości około 1400 nanometrów. Wirus 

Ebola jest więc około 10 razy większy niż wirus SARS-Cov-2. I bardzo nieregularny. To może 

wpływać na upośledzenie fagocytozy przez makrofagi tkankowe, więc zakażenie wirusem Ebola 

nie powoduje normalnej aktywacji układu odpornościowego (zob. ryc. 1 Kaskada aktywacji układu 

odpornościowego). Być może makrofagi pierwszej linii obrony „pożerające” wirusy Ebola, nie są w 

stanie dokładnie wydzielić i zaprezentować lymfocytom T-4 i T-8 tych epitopów wirusa Ebola, 

które odpowiadają za rozwój pełnego obrazu gorączki krwotocznej i śmierci. Być może też, epitopy 

te blokują w jakiś sposób aktywację układu odpornościowego. Z braku sygnałów od makrofagów 

układ odpornościowy „nie ma pojęcia” o zachodzącej infekcji, a przez to nie może wytwarzać 

odporności komórkowej i humoralnej.  

 

    Z bardzo podobnym procesem mamy do czynienia w przypadku zakażenia wirusem HIV, choć 

tam przebieg choroby jest bardziej przewlekły. HIV niszczy lymfocyty T-4 helper/inducer, przez co 

układ odpornościowy, choć w pełni sprawny, nie jest w ogóle pobudzony do wytwarzania 

odporności, przez co dochodzi do tzw. zakażeń oportunistycznych, czyli wywołanych przez takie 

patogeny (bakterie i wirusy), które w normalnych warunkach organizm zwalcza w zarodku, bez 

pojawienia się jakichkolwiek klinicznych objawów choroby. A tych bakterii i wirusów jest całe 

mrowie, praktycznie we wszystkich naszych narządach i tkankach. Nic dziwnego, że organizm 
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człowieka chorego na AIDS, w którym całe kolonie bakterii i wirusów grasują bez żadnego oporu 

we wszystkich tkankach, bardzo szybko całkowicie załamuje się, co w efekcie kończy się śmiercią.     

 

    Od jakiegoś czasu zastanawiam się dlaczego wielkie korporacje farmaceutyczne tak bardzo 

promują masowe szczepienia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 skoro, bez wątpienia muszą wiedzieć, 

że jest on stosunkowo mało złośliwy. Oczywiście, wirus ten łatwo przenosi się z wektora na wektor 

ale wywołuje bardzo niską śmiertelność, porównywalną ze śmiertelnością sezonowych epidemii 

spowodowanych przez wirusy grypy. Wiadomo już też, że układ odpornościowy człowieka 

wytwarza przeciwciała przeciwko SARS-Cov-2, ale mogą one być krótkotrwałe, gdyż zanotowano 

przypadki nawrotu choroby u ludzi, którzy już raz ją przeszli. Jaki jest więc w ogóle sens szczepień, 

jeśli możliwy jest nawrót choroby w kilka miesięcy po naturalnym przechorowaniu? Nie wiem czy 

ktokolwiek może odpowiedzieć na to pytanie.  

 

    I tu stawiam następującą tezę, być może fałszywą ale chyba wartą zastanowienia: wielkie 

koncerny pracujące nad szczepionkami RNA przeciw Ebola, HIV i nowotworom, już od dawna je 

produkowały. (vide: "Lipid nanoparticles enabling gene therapies: from concepts to clinical 

utility")  Ale ze względu na wyjątkową złośliwość obu tych wirusów, a jednocześnie na stosunkowo 

małą dostępność wirusa Ebola (bo jest on endemiczny tylko na małym obszarze centralnej Afryki) 

nie mogły przeprowadzić dokładnych badań nad efektywnością tych szczepionek i legalnie 

wprowadzić ich na rynek. A badania te prowadzi się tylko w jeden sposób: najpierw szczepi się 

ludzi, potem czeka się na wytworzenie odporności, a następnie zaraża się ich danym wirusem i 

patrzy co się stanie z tymi ludźmi. Zachorują, czy nie? Zejdą, czy też nie? Tak jak świnki morskie. 

Osobiście, raczej nie chciałbym być świnką morską. Pewno podobnie przedstawia się sprawa ze 

szczepionkami przeciw nowotworom.    

 

    Wygląda więc na to, że SARS-Cov-2 spadł genetykom jak z nieba, aby można było wykorzystać 

go do sprawdzenia działania i efektów ubocznych szczepionki mRNA wytworzonej na epitopach 

tego właśnie wirusa. Ale aby tego dokonać potrzebna była masowa histeria, czyli takie zastraszenie 

całej ludzkości planety, aby wszyscy dobrowolnie i bez szemrania poddali się tym szczepieniom. 

Pompowanie fałszywych wiadomości przez media światowe bardzo służy temu celowi, zaś media 

społecznościowe w których każdy może pisać co mu się żywnie podoba, także o próbach przejęcia 

władzy przez możnych tego świata, jeszcze bardziej pogłębiają istniejący chaos.   

 

    I tu jedna myśl aż sama ciśnie się do głowy, o czym już wyżej napisałem. A co, jeśli ktoś wpadł 

na szatański pomysł, żeby właśnie takiego wirusa, jak SARS-Cov-2, specjalnie wyprodukowć w 

celu przetestowania nowych szczepionek mRNA? Albo w celu wywołania światowego konfliktu, 

bardzo podobnego do wojny? Jest więcej niż pewne, że przy dzisiejszej technice bardzo łatwo 

można było zmodyfikować koronawirusa A grypy, wzmocnić jego zdolność zarażania drogą 

kropelkową, osłabić jego zdolność wywoływania śmiertelnych objawów klinicznych i opatentować 

go. Co też uczyniono. (vide: europejski patent: EP3 172 319 B1). Potem wyprodukowano 

szczepionkę mRNA, aby sprawdzić ją na odpowiednio dużej populacji ludzkiej, a przede wszystkim 

zarobić na niej. A zdrowie narodów świata to ostatnia rzecz o którą troszczą się korporacje.   

 

    Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że substratem w tym przedsięwzięciu mógł być wirus A 

grypy. Dwa fakty mogą potwierdzać tezę, że SARS-Cov-2 jest genetycznie zmodyfikowanym 

wirusem A grypy, a mianowicie: 

• przeciwciała anty-SARS-Cov-2 są genetycznie bardzo zbliżone do przeciwciał przeciwko 

wirusowi grypy A 

• bardzo wysoka skuteczność Amantadyny w leczeniu virusa A grypy, a także w leczeniu 

wirusa SARS-Cov-2. To zostało dowiedzione empirycznie na tysiącach pacjentów w Polsce, 

pomimo aktywnego blokowania użycia tego leku przez polskie władze.   

 

    Przecież taki scenariusz jest logiczny. Ale żeby taki przekręt wprowadzić w życie potrzebna była 

do tego zbiorowa histeria. Żeby ludzie nie wiedzieli co się dzieje. Żeby jedni na drugich napadali. A 
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przede wszystkim, żeby się bali. Bo tymi, którzy się boją najłatwiej rządzić. A jak taką histerię 

najlepiej wywołać? Ano, poprzez całodobowe pompowanie w mediach wiadomości o ogromnej 

zaraźliwości tego wirusa (no, bo przecież on jest zupełnie nowy), że wybije połowę ludności świata 

(bo nasz układ immunologiczny jeszcze go nie zna). I żeby ludzie się chronili. I nie zbliżali się do 

siebie. I żeby dzieci w ogóle nie odwiedzały dziadków. A już najlepiej, żeby dziadków w ogóle 

odstawić na boczny tor. Atomizacja i strach. Dwie podstawy efektywnego rządzenia masami 

bezwolnych owiec.   

 

    No i zaczęła się ogólno-światowa kampania straszenia ludzi we wszystkich mediach. Ale trzeba 

było jakoś sprawdzić czy kampania daje efekty. A jak sprawdzić? Ano, najlepiej przez zmuszenie 

ludzi do noszenia „namordników”. Bo namordniki wcale nie chronią przed wirusami. Sam pan 

minister śmiał się z namordników. „Namordniki”, których pory są wielokrotnie większe od średnicy 

wirusa SARS-Cov-2, w żaden sposób go nie zatrzymają. To mniej więcej tak, jakby próbować 

złapać komara machając oponą rowerową zdjętą z koła. Człowiek się namacha, a komar i tak 

ucieknie. „Namordniki” są dokładnie tak samo skuteczne w łapaniu wirusów. Czyli w ogóle 

nieskuteczne. Natomiast „namordniki” są bardzo skuteczne jako oznaka bezwzględnego 

posłuszeństwa. One pokazują, że ich „nosiciele” zgadzają się z oficjalną, anty-covidową linią partii. 

Że ją rozumieją i w całej rozciągłości ją popierają. Bo partia jest przewodnią siłą narodu i nigdy się 

nie myli.    

 

    „Namordniki” pomagają też utrzymać partyjny rygor wśród ludu. Bo gdy ktokolwiek odważy się 

wyjść na ulicę bez zamaskowania to taki „ktoś” zostanie natychmiast przywołany do porządku. 

Nawet nie przez funkcjonariuszy służb. Ale przez swoich pobratymców. Nie dlatego, że oni są 

całkiem pewni, że „namordniki” chronią ich przed zakażeniem. Wcale nie. Ale ze zwykłej 

zazdrości. Cóż to? My, tu, zgadzamy się zamaskować, a ten tam, koleś, nie? No to dalej mu 

dokopać. W metrze. W sklepie. Na ulicy. To nic, że podczas tej bijatyki „namordniki” spadną z 

mord, a bijący się będą na siebie chuchać, dmuchać i krzyczeć prosto w te mordy. Czort bierz 

możliwość zarażenia się. Chodzi tylko o efekty. O pokaz. Niech taki tam koleś, nie stosujący się do 

ogólnie przyjętej lini partyjnej wie, że wszyscy jesteśmy równi. Wobec prawa.         

 

    Jeżeli taki scenariusz rzeczywiście został napisany a teraz odgrywa się go na światowej scenie, to 

jakich jeszcze manipulacji możemy się spodziewać od korporacji rządzących światem? Kto stoi za 

kurtyną w tym teatrze i kto pociąga za niewidoczne sznurki?  

 

    I tu pytanie: jakie jest wyjście z tego chaosu jeśli nie ma żadnej pewności o co tak naprawdę 

chodzi? Co mają zrobić zwykli ludzie, którym dotychczasowa stabilizacja życiowa kompletnie się 

załamała? Gdy potracili domy, pracę i zarobki? A wielu potraciło życie? Co mają myśleć, na już 

podnoszące się głosy, że nawet to wymarzone i długo oczekiwane wybawienie, te szczepionki, 

które z wielką pompą są właśnie promowane, wcale nie zapewnią normalności, która przeminęła 

jak sen jaki złoty i nigdy już nie powróci? Bo wielkimi krokami nadchodzi już zupełnie inna 

normalność.  

 

    Normalność genetycznie zmodyfikowanego człowieka. Zdalnie sterowanego przez latające nad 

nim drony. A kto będzie kierował tymi dronami? A, to się dopiero okaże.  

 

In a due course.    

- * - 

    

    Obserwując medialną burzę wokół Covid-19, z jednoczesnym prawie całkowitym blokowaniem 

wypowiedzi lekarzy poddających w wątpliwość sposoby w jaki rządy świata walczą z pandemią, 

bardzo trudno oprzeć się wrażeniu, że mogła ona być rozdmuchana do monstrualnych rozmiarów ze 

względów ekonomicznych. Choć trudno tego dowieść, od wielu miesięcy w sieci aż roi się od 

teorii, które mówią, że pandemia Covid-19 może mieć charakter korupcyjny i została wywołana w 

celu przejęcia ekonomii i gospodarki całego świata.  
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    Polityka z medycyną wzajemnie się zazębiają. To przecież politycy, przez rozdział środków na 

ochronę zdrowia, wpływają na stan zdrowia całych narodów. A arbitralne decyzje rządów są często 

bardzo kontrowersyjne. Z czego nikt jakoś należycie ich nie rozlicza. Dla mnie ten cały business  to 

jedna wielka paranoja i niewiadoma. Gdybym był matematykiem to bym powiedział, że mamy tu 

do czynienia z równaniami kwadratowymi n-tego stopnia z n-tą liczbą niewiadomych. I właśnie te 

niewiadome mogą doprowadzić wszystkie narody świata do zagłady. A może właśnie o to chodzi?     

 

    Mam zbyt małe pojęcie o globaliźmie. Jednakże obserwując obecną sytuację Polski trudno 

pominąć możliwości istnienia międzynarodowych sił dążących do doprowadzenia naszego kraju do 

całkowitego upadku. Wydaje się bardzo prawdopodobnym, że zastraszanie ludzi, poprzez 

obowiązkowe „kagańce”, które z medycznego punku widzenia są zupełnie nieużyteczne oraz ciągłe 

nawoływanie do szpiegowania i do donoszenia jednych na drugich, połączone z mglistymi 

zapowiedziami powrotu do „normalności”, ale tylko poprzez „wyszczepienie” całej polskiej 

populacji, służą właśnie temu celowi.  

                        

    Sprawy te były już wielokrotnie nagłaśniane w odezwach i pracach wielu wybitnych naukowców 

i lekarzy z całego świata, szanowanych i poważanych za wybitne osągnięcia. I to właśnie ci 

naukowcy biją na alarm. Bo są przeciwni zamykaniu gospodarek i użyciu nie do końca zbadanych 

szczepionek, posklejanych z łańcuchów kwasu rybonukleinowego, pochodzących z różnych źródeł. 

Sam fakt, że głosy właśnie tych naukowców są starannie wyciszane, stanowi podstawowy dowód 

na korupcyjny charakter pandemii Covid-19. Ciekawe też, że dużo ludzi, przeciwnych GMO, 

zgodziłoby się na genetycznie modyfikowane szczepionki.   

 

O najnowszej szczepionce Pfizera wiemy niewiele:  

• przede wszystkim nie wiemy, czy będzie w ogóle efektywna. We wszystkich programach w 

których jest mowa o szczepionce zachwalający ją ludzie mówią, że mają nadzieję 

(hopefully), że ta szczepionka wytworzy przeciwciała. To tak jakby pójść pod Halę 

Mirowską i kupując grzyby od kobiety z ulicy zapytać „a czy te grzyby napewno nie są 

trujące?”. Czy ktokolwiek kupiłby grzyby od babiny, która powiedziałaby: „miejmy 

nadzieję, że nie”?      

• nic znamy efektów jej działania, zwłaszcza bardzo późnego, za kilkanaście lat    

• nie wiemy czy zabezpieczy ona przed zakażaniem czy przed rozwojem pełnego obrazu 

choroby 

• nie wiemy czy nie spowoduje powstania dużej liczby bezobjawowych nosicieli ludzkich, 

zdolnych zarażać tych, którzy nie zgodzą się na dobrowolne szczepienia   

• nie znamy efektów po zaszczepieniu, bo nie można kwasu rybonukleinowego po prostu 

wprowadzić zwykłym zastrzykiem domięśniowym czy dożylnym. RNA musi być podany w 

wektorze, czyli w innym wirusie, który wprowadzi go do komórek szczepionego człowieka, 

albo w specjalnych micelach lipidowych, które mają zdolność przylepiania się do błony 

komórkowej i przenikania przez nią do wnętrza komórek. A czy wiadomo jak takie wirusy 

albo micele zachowają się w organiźmie zaszczepionego?          

• nie znamy dodatków nie-medycznych ani środków konserwujących    

• nie wiemy do jakich komórek ma być ta szczepionka wprowadzona. Czy ma pozostać w 

cytoplaźmie czy też dostać się do jąder komórkowych. Bo jeśli dostanie się do jąder 

komórkowych to może zmienić normalny genom wszystkich zaszczepionych ludzi  

• nie znamy ilości i jakości przeciwciał lub innych komórek aktywnych, które ma wytworzyć 

ta szczepionka i nie wiemy jak długo będą one aktywne. Bo poza przeciwciałami jest cały 

szereg innych elementów układu odpornościowego zwalczających wirusy, które wzajemnie 

się uzupełniają i współpracują   

• nie wiemy czy po pierwszym zastosowaniu tej szczepionki nie będzie trzeba szczepić 

wszystkich ludzi, każdego roku, nową szczepionką, aż do końca ich życia.  

• nie wiemy dlaczego koncerny farmaceutyczne á priori odmawiają ponoszenia 

odpowiedzialności za wszystkie objawy uboczne szczepionek 
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• nie wiemy dlaczego szczepionka Pfizera musi być przechowywana w bardzo niskiej 

temperaturze 

• nie wiemy dlaczego tą szczepionkę wytworzono tak szybko i dlaczego wprowadza się ją na 

rynek bez całkowitej pewności o jej efektywności, ale przede wszystkim o jej skutkach 

ubocznych 

• wreszcie w sieci można znaleźć masę coraz bardziej fantastycznych opinii z serii science 

fiction, ale te raczej nie trafiają mi do przekonania, pomimo tego, że życie pisze czasami 

nawet o wiele bardziej zwariowane scenariusze niż najlepszy autor Sci-Fi. 

       

    A oto opis szczepionki mRNA z tygodnika „New Scientist”, nr 33112, z 12 grudnia 2020 roku: 

„The active ingredient is messenger RNA that carries instructions for making the virus’s spike 

protein, which it uses to enter cells. The mRNA is synthetic, not extracted from actual viruses, and 

delivered in a sphere of inert fatty material called a lipid nanoparticle. The RNA-bearing 

nanoparticles are suspended in saline solution and injected into muscle tissue in the upper arm. The 

mRNA is then taken up by the specialist immune cells, which follow its instructions, just as they 

would if they were infected with the actual virus. The spike protein that is made is recognized as 

foreign by the immune system, which mounts an attack against it. Antibodies, B and T cells are 

activated, according to Uğur Şahin, the chief executive of BioNTech.    

 

    Warto dokładniej zapoznać się z tym tekstem. A oto moje tłumaczenie: Aktywnym związkiem 

jest messenger RNA, który przenosi instrukcje do produkcji białkowych (proteinowych) kolców, 

których wirus używa aby wniknąć do komórek. Ten mRNA jest syntetyczny, nie wydzielony z 

wirusów i podawany (wstrzykiwany) w małych pęcherzykach (kuleczkach) z obojętnego, 

tłuszczowego materiału zwanego nano-cząsteczkami lipidowymi. Nano-cząsteczki zawiesza się w 

roztworze soli i wstrzykuje do mięśni ramienia. Tam mRNA jest wchłonięty przez specjalne 

komórki układu odpornościowego, które postępują dokładnie tak, jak gdyby były zainfekowane 

przez normalne wirusy. Wytworzone w tym procesie białko kolców, jest rozpoznawane przez układ 

odpornościowy jako obce i układ odpornościowy inicjuje atak przeciwko nim. Przeciwciała, 

komórki B i T są aktywowane, jak mówi Uğur Şahin, szef  BioNTech.              

 

    Ten tekst różni się od wielu innych źródeł opisujących szczepionki mRNA (na przykład: 

Coronavirus update 118). I wszystkie są zagmatwane i do końca niedopowiedziane. Więc zwykły 

człowiek drapie się tylko w głowę, nie wiedząc jak zorientować się w tym galimatiasie pojęć i 

opisów. Pewno chodzi o to, by wyszedł na gamonia. Rozdziawił gębę i powiedział sobie: „jacy to 

mądrzy ci genetycy, że coś takiego potrafili stworzyć”. I podał rękę pod igłę. Podobnie działali 

kapłani egipscy. Wiedzieli kiedy będzie zaćmienie Słońca i tym straszyli ciemne masy. Genetycy są 

właśnie takimi kapłanami. Tylko, że starożytni kapłani egipscy nie szkodzili tak swojemu ludowi 

jak chcą teraz zaszkodzić nowocześni luminarze nauki. Dlatego zanim ktoś zdecyduje się na te 

szczepionki radził bym najpierw poszukać w sieci informacji o nich. I dobrze się zastanowić przed 

ostateczną decyzją. Bo szczepionki te mogą wywołać bardzo wiele chorób. Być może zupełnie 

nieuleczalnych. A nawet śmiertelnych.     

 

    Organizm człowieka może wytwarzać przeciwciała nie tylko przeciwko bakteriom i wirusom, ale 

także przeciw nieskończonej liczbie różnych związków chemicznych i różnej wielkości molekuł. 

Robi on to w ten sposób, że najpierw łączy te molekuły z wytworzonymi przez siebie białkami a 

następnie uznaje taki kompleks za „nie swój”, który musi być zniszczony. Co więc się stanie, jeśli 

takie pęcherzyki lipidowe (nano-cząsteczki lipidowe) zostaną w ten sposób przetworzone i 

organizm wytworzy przeciw nim przeciwciała ? Przecież błona komórkowa wszystkich naszych 

komórek składa się z fosfo-lipidów podobnej konstrukcji. Powstanie przeciwciał przeciw tym fosfo-

lipidom jest więc możliwe. To może doprowadzić do horrendalnych chorób z autogresji. Czy 

genetycy nie mają tego na uwadze? 

 

- * - 
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Kilka słów o szczepionkach mRNA  

 

    O ile wiem do wytworzenia tych szczepionek używa się sekwencji mRNA odczytanej z genu 

kodującego „spikes”, które występują na powierzchni wirusa SARS-Cov-2. „Spikes” (w 

immunologii zwane ligandami) służą wirusowi do przyłączenia się do receptorów ACE-2, które 

występują na powierzchni wielu komórek człowieka. Receptory te są bardzo ważne dla 

prawidłowej pracy komórek. Komórka, gdy tylko „wyczuje”, że „coś” się do nich przyłączyło, 

natychmiast wciąga to „coś” do swojego wnętrza. W ten sposób komórka niejako sama działa sobie 

na zgubę, bo w jej wnętrzu wirus natychmiast przejmuje całą maszynerię biologiczną i zaczyna 

produkować kopie siebie samego. I to w dużej ilości. Powstałe nowe kopie wirusa wydostają się z 

komórki i zarażają następne komórki. W ten lawinowy sposób dochodzi do zakażenia całego 

organizmu i do powstania klinicznych objawów choroby.        

  

   W założeniu producentów szczepionki organizm zaszczepionego człowieka ma wytwarzać 

przeciwciała właśnie przeciwko tym „spikes”. Ale jak ma je wytwarzać? Co to znaczy mRNA? To 

znaczy messenger RNA. Messenger RNA jest to krótki łańcuch kwasu rybonukleinowego, który, 

jak sama nazwa wskazuje, służy do przeniesienia informacji. Jakiej informacji? Ano, informacji z 

jądra komórkowego do cytoplazmy komórki. Dlaczego tak się dzieje? 

 

    Otóż cała informacja genetyczna zapisana jest w kwasie DNA (deoksyrybonukleinowym) w 

każdym jądrze każdej komórki naszego organizmu. Każda komórka sięga po tą informację gdy 

potrzebuje coś wytworzyć. Ale łańcuch DNA w jądrze jest bardzo długi i bardzo sprytnie 

upakowany. Właśnie dlatego, że jest bardzo długi. Gdyby go kompletnie rozpakować i rozciągnąć 

w postaci pojedynczej nici, to taka nić miałaby długość do 2 metrów (różne źródła podają tu różne 

dane). Przez zamknięcie DNA w jądrze komórkowym nić ta jest bardzo dobrze chroniona. Na tej 

nici znajdują się pojedyńcze geny, połączone ze sobą nukleotydami zwanymi telomerami. Genów 

jest podobno 23-25 tysięcy. Każdy gen jest opisany i komórka wie do czego każdy gen ma jej 

służyć. Każdy gen ma oznaczony swój początek, nazwę i koniec. (tu ciekawostka – podobno myszy 

mają 32 tysiące genów, ale i tu, jak zwykle w nauce, „zdania uczonych są podzielone”. Może 

właśnie dlatego Rosjanie postawili w Nowosybirsku pomnik Myszy Laboratoryjnej?)  

 

    Jeżeli komórka potrzebuje wyprodukowć jakieś białko, to musi znaleźć informację zakodowaną 

w danym genie. Komórka musi dostać się do tego genu i go „otworzyć”. Otwarcie to przebiega w 

przenośni i realnie, bo DNA jest podwójną nicią, podobną do zamka błyskawicznego, więc ta nić 

musi rozdzielić się na dwie komplementarne, pojedyńcze nici, lewą i prawą, z których każda strona 

jest lustrzanym odbiciem drugiej. I to właśnie na tych przepołowionych niciach DNA, lewej albo 

prawej, komórka buduje lustrzane kopie genów. 

 

    Ta lustrzana kopia, w języku genetyki, nazywaja się właśnie mRNA; m – od angielskiego słowa 

messenger – posłaniec, nosiciel informacji, RNA – kwas rybonukleinowy. Po tej operacji mRNA 

odłącza się od jednej z połówek DNA, obie połówki DNA łączą się ze sobą (czyli nić DNA się 

zamyka), zaś mRNA wydostaje się z zamkniętego obszaru jądra do cytoplazmy, gdzie dochodzi do 

produkcji potrzebnego białka. Tak więc mRNA to nić kwasu rybonukleinowego, zbudowanego na 

matrycy DNA z jądra komórkowego.  

 

    Budowa białek przebiega już w cytoplaźmie, w organellach zwanych rybozomami. Nić mRNA 

przesuwa się w rybozomach, rybozomy wyłapują krążące w cytoplaźmie tRNA (transfer RNA), 

które są nośnikami pojedyńczych aminokwasów. (zobacz: Ryc. 6). Rybozomy kolejno przyłączają 

pojedyńcze tRNA do matrycy mRNA, co z kolei powoduje łączenie się aminokwasów ze sobą. Tak 

utworzony łańcuch białka podlega następnie konfiguracji, czyli skręceniu w strukturę przestrzenną, 

poprzez wzajemne oddziaływania pomiędzy aminokwasami. Tak powstają wszystkie cząsteczki, 

białek, hormonów i innych związków potrzebnych komórce i całemu organizmowi do życia. Po 

tym procesie komórka wydala na zewnątrz, czyli poza swoją błonę komórkową to, co właśnie 

wytworzyła, używając do tego specjalnych struktur białkowych w błonie komórkowej (channels).   
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    Ten proces bardzo dokładnie jest opisany w tysiącach artykułów w sieci, z wieloma obrazkami, 

więc można go prześledzić. Aby lepiej go zrozumieć polecam obejrzeć krótki, 3-minutowy filmik 

na YouTube pt. „From DNA to protein – 3D”. W bardzo prosty i graficzny sposób wyjaśnia on 

produkcję mRNA i podstawę produkcji białek przez komórkę.     

 

    I teraz powstają pytania, które wzajemnie się zazębiają, a mianowicie: jak kontrolowane jest 

mRNA w komórkach? Prawidłowy schemat powstania, działania i kontroli mRNA objaśnia mój 

rysunek nr. 6 (Kontrola odczytu mRNA przez RISC). Na te pytania próbuje odpowiedzieć pan 

profesor Shane Crotty, (vide: COVID 19 Vaccine Deep Dive: safety, immunity, RNA production, 

with Shane Crotty, PhD, from Crotty Lab, La Jolla Institute for Immunology, UC, San Diego). 

Bardzo polecam, aby kilka razy dokładnie obejrzeć ten filmik, sprawdzić gdzie są cięcia i 

zastanowić się dlaczego właśnie tam one są. Bo poza uśmiechami i twierdzeniem, że szczepionki 

mRNA to wspaniałe osiągnięcie technologii genetycznej i że są one bardzo bezpieczne, pan 

profesor w ogóle nie odpowiada na jedno najważniejsze pytanie (zob. poniżej: Pytanie 1):        

• Pytanie 1.  Co dzieje się z mRNA otrzymanym w szczepionce, kiedy spełni już swoje 

zadanie? Każda komórka naszego organizmu cały czas produkuje różne, potrzebne jej 

cząsteczki, jak białka, hormony, czy inne związki. A więc za każdym razem, do tego celu 

musi wytworzyć mRNA. W naturalnych warunkach takie mRNA podlega bardzo ścisłej 

kontroli, prowadzonej przez RISC (RISC – RNA induced silencing complex – Ryc. 6). Jak 

sama angielska nazwa wskazuje RISC, który powstaje podczas tworzenia się mRNA w 

jądrze komórkowym, służy do kontroli, zablokowania i rozpadu mRNA, kiedy ten już nie 

będzie potrzebny. RISC powstaje w bardzo skomplikowany sposób. Najpierw krótki 

łańcuch RNA, zwany pri-miRNA, powstaje tuż za tworzącym się mRNA. Pri-miRNA jest 

następnie zmieniony w pre-miRNA. Ten jest potem transportowany z jądra tuż za mRNA i 

po kilku transformacjach staje się cząsteczką zwaną RISC-miRNA complex. Cząsteczka ta 

pełni bardzo istotne funkcje regulacyjne w komórkach, a zaburzenia jej działania prowadzą 

do chorób serca, nowotworów i przedwczesnego starzenia. Jeżeli więc szczepionka ze 

sztucznie wytworzonym mRNA dostanie się do cytoplazmy komórki to w jaki sposób ten 

sztuczny mRNA będzie kontrolowany przez tą komórkę? Przecież ten szczepionkowy, 

sztuczny mRNA został wytworzony w procesie manipulacji genetycznej, a więc poza 

jądrem komórkowym zaszczepionego człowieka i sztucznie wprowadzony przez innego 

człowieka do jego komórek. To w jaki sposób mógł on wytworzyć swój własny RISC-

miRNA complex, który by go kontrolował? Czy więc ten wirusowy mRNA będzie cały czas 

działać w naszych komórkach bez żadnego umiaru, produkując tylko proteiny wirusowego 

„spika”? Przecież w ten sposób komórki zawierające ten wirusowy mRNA nie będą w stanie 

produkować niczego innego. A może to właśnie będą jakieś specyficzne komórki, których 

zadaniem byłoby bronić nas przed jakąś inną chorobą? Czy genetycy, zachwalający te 

wspaniałe zdobycze nauki szczepionkowej nie mają tego na uwadze? Szukałem tej właśnie 

informacji i nigdzie jej nie znalazłem. Co gorsza, na pytanie, jak długo taki szczepionkowy 

mRNA będzie w komórce, pan profesor Crotty odpowiedział, że długo, bo został on tak 

stworzony, aby być specjalnie stabilnym. Czy ma to oznaczać, że taki szczepionkowy 

mRNA będzie w tych komórkach już na zawsze? I będzie prowadził do przedwczesnego 

starzenia? I będzie produkował tylko jeden rodzaj białka? Tego „spikowego”? Przecież 

nawet zwykły robotnik w fabryce mebli wie, że jeżeli fabryka będzie zużywać wszystkie 

siły i środki na produkcję jednego rodzaju stołka, to bardzo szybko zbankrutuje. Czy więc za 

kilka lat ta szczepionka nie wytworzy olbrzymiej liczby starców chorych na serce i 

nowotwory, ale za to odpornych na SARS-Cov-2? To ja bardzo dziękuję za takie 

szczepionki. Niech się nimi szprycują wszyscy proponenci masowego „wyszczepiania” 

całych narodów, a zwłaszcza ci, którzy już zapowiadają nowe, jeszcze groźniejsze wirusy.     

• Pytanie 2. W jaki sposób ma działać mRNA otrzymany w szczepionce? Czy ma on 

natychmiast powędrować do rybozomów i tam wytworzyć białko „spika”? A skąd  

rybozomy będą wiedziały, że właśnie ten wirusowy mRNA ma być procesowany w celu 

wytworzenia „spików”, a nie ten własny, który właśnie otrzymały od swojego jądra?  
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• Pytanie 3. Wszyscy specjaliści od „wyszczepiania” twierdzą, że mRNA otrzymany w 

szczepionce, nie będzie miał żadnego wpływu na informację genetyczną zawartą w DNA w 

jądrach komórek. Ale skąd taka pewność? Przecież jeśli, jako wektora dla szczepionkowego 

mRNA, użyje się innych wirusów to będą one mógły wnikać do jąder komórkowych. Bo 

wirusy do perfekcji opanowały takie działanie. A poza tym jest jeszcze inna możliwość. 

Każda komórka musi mieć sposób na kontaktowanie się ze swoim jądrem. Dla przykładu 

wtedy, gdy musi wysłać sygnał do jądra w celu wytworzenia nowego mRNA. A zatem musi 

to być rodzaj komunikacji „wstępującej”: od zewnątrz komórki, poprzez jej błonę 

komórkową, cytoplazmę i wreszcie do jądra. A jeśli to jest możliwe, to równie 

prawdopodobny jest wpływ szczepionkowego mRNA na DNA jądra. A to jest już 

równoznaczne z manipulacją genetyczną na jądrowym DNA.  

• Pytanie 4. A co, jeśli układ odpornościowy nagle ulegnie osłabieniu i nadmierna ilość białek 

„spików” produkowanych przez komórki, nie będzie wyłapywana przez fagocyty i zacznie 

w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniać się po całym organiźmie człowieka? Czy to nie 

spowoduje jakichś objawów ubocznych? 

• Pytanie 5. Jakie komórki mają otrzymać mRNA ze szczepionki i w jaki sposób mają one 

produkowć białko „spików”? Profesor Crotty twierdzi, że będą to „tylko” mięśnie. Ale 

błona komórkowa wszystkich komórek jest zbudowana bardzo podobnie. Także błona 

komórkowa neuronów mózgu. A co, jeśli takie mRNA w jakiś sposób dostanie się do 

neuronów i zacznie tam produkować białka „spików”? Czy to nie może spowodować 

powstania choroby Alzheimera albo guzów mózgu?     

• Pytanie 6. W jaki sposób białka „spików” będą transportowane na powierzchnię komórek, 

aby następnie dać sygnał układowi odpornościowemu, że to jest obce białko, przeciw 

któremu należy wytworzyć przeciwciała? Przecież transport wszystkich produktów komórek 

prowadzą specjalne struktury białkowe w błonie komórek (channels), przeważnie 

przystosowane do transportu tylko jednego rodzaju cząsteczek. W jaki więc sposób te 

kanały będą przystosowane do transportu białek „spików”? A jeśli nie, to co się stanie? 

Produkowane białka będą odkładały się w komórkach? A czy genetycy znajdą wtedy 

sposób, żeby je stamtąd usunąć? Śmiem wątpić. (porównaj: pytanie 8 i Słownik – Epitopy)    

• Pytanie 7.  A co się stanie, jeśli białko „spików” pomiesza się przypadkowo z MHC i układ 

odpornościowy zacznie wytwarzać przeciwciała przeciw MHC, albo nowotwory? Przecież 

MHC jest obecne na błonach komórkowych każdej bez wyjątku komórki każdego 

człowieka, u każdego jest inne i służy do rozpoznania swój/wróg. Przeciwciała przeciw 

MHC mogą doprowadzić do jakichś zupelnie nowych horrendalnych schorzeń jatrogennych, 

o których dzisiaj nawet nie mamy zielonego pojęcia. Historia samoistnego powstania 

przeszczepialnego nowotworu u tasmańskich diabłów (DFTD) jest tego najlepszym 

przykładem. Została ona spowodowana uszkodzeniem MCH-I tylko u jednego z tych 

stworzeń, które teraz są bliskie wyginięcia, bo nawzajem przekazują sobie ten nowotwór 

przez pokąsanie. Czy koncerny farmaceutyczne chcą nas wszystkich wygubić? Albo zrobić 

z nas jakieś potwory? Jak rodem z Gwiezdnych Wojen? 

• Pytania 8. W jaki sposób nasz układ odpornościowy będzie wiedział jakie przeciwciała ma 

wytworzyć? Przecież proces ten zaczyna się od fagocytozy antygenów przez makrofagi, 

które potem już same „decydują” jakie epitopy antygenów powinny być przekazane do 

lymfocytów T-4 i T-8, aby dalej aktywować układ odpornościowy. Może więc wybrana 

sekwencja mRNA, odczytana z genów „spików”, nie jest wcale zgodna z tymi epitopami? 

(porównaj: tworzenie się odporności humoralnej i komórkowej oraz Słownik – Epitopy)    

• Pytanie 9. To jest nowy wirus. Co będzie gdy dojdzie do mutacji i powstaną wirusy o 

zupełnie innych genetycznie „spikach”? Czy wtedy trzeba będzie tworzyć nową szczepionkę 

zawierającą mRNA kodującą te nowe „spiki”? I co roku będzie trzeba zmieniać 

szczepionki? Taka „zabawa” może bardzo szybko zakończyć się wywołaniem różnych 

przerażających chorób. A wtedy winnych już nie będzie. Tylko same ofiary. Nawet wśród 

największych proponentów tych szczepionek, którzy teraz najgłośniej za nimi gardłują.  

• Pytanie 10. Wszystkie komórki muszą się dzielić. Są dwa rodzaje podziału: mitoza i mejoza. 

Zależnie od rodzaju podziału, DNA w jądrze dzieli się w różny sposób. Jeśli więc do jądra, 
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przez pomyłkę, dostanie się mRNA, zamieniony w DNA przez odwrotną transkryptazę,  

(reverse transcriptase) to czy, przez pomyłkę, połączy się on z DNA jądra, czy nie? A jeżeli 

połączy się, to czy też podzieli się razem z DNA? A może się nie podzieli i będzie sobie 

leżał „odłogiem” i za kilka lat stworzy jakąś nową komórkę, na przykład nowotworową? A 

jak się nie połączy, to czy natychmiast nie wywoła jakiegoś nowotworu?  

• Pytanie 11. Do szczepionek z wektorem wirusowym mają być użyte adenowirusy 

szympansów. Podobno bezpieczne dla człowieka. Czy aby napewno? Jaka jest na to 

gwarancja? Przecież wirusy zwierzęce powodują różne choroby u ludzi. Dlaczego więc 

adenowirusy szympansów mają być dla nas bezpieczniejsze niż wirusy nietoperzy, 

zwłaszcza jeśli będą genetycznie zmodyfikowane? (porównaj: pytanie 12) 

• Pytanie 12. Czy produkując różnego rodzaju szczepionki przeciw SARS-Cov-2 nie 

doprowadzi się do tego, że ten wirus jeszcze bardziej, i już na dobre, „zadomowi” się wśród 

ludzi? Ten wirus został genetycznie zmanipulowany ręką człowieka. A wiemy, że wszystko 

co wychodzi spod naszej ręki jest obarczone błędami. SARS-Cov-2 napewno też. Być może 

więc, jeśli zdamy się teraz na Matkę Naturę i pozwolimy naszemu organizmowi rozprawić 

się z nim w sposób w jaki nasz układ odpornościowy wie najlepiej, przyniesie to nam więcej 

pożytku niż staranie się, za pomocą „quick-fixes”, które tak uwielbia nasza technokratyczna 

cywilizacja, naprawić to, co zostało w sposób skandaliczny zepsute. Gdyby to były 

szczepionki „starej daty”, działające w bardziej naturalny sposób, bo produkowane przez 

wieloletnie pasażowanie wirusów na hodowlach tkankowych, tak jak to robili Jenner i 

Pasteur, wtedy nie miałbym takich oporów, żeby się szczepić. Ale to, co próbuje się teraz 

wcisnąć całemu światu nie podoba się nawet ludziom, którzy o medycynie mają bardzo 

nikłe pojęcie. 

 

    Im bardziej zagłębiam się w immunologię tym więcej pytań. Bo one mnożą się ad mortem 

defecatem. Jestem pewien, że nawet genetycy, tak wspaniale i łatwo opisujący jak pięknie będą 

działać nowe szczepionki (vide: Coronavirus update 118), nie bardzo wiedzą czy mówią prawdę. 

Powiedzieć można wszystko. Wyobrazić sobie jeszcze więcej.  

 

    Nie jestem naukowcem, immunologiem ani genetykiem. Jestem starym, zwykłym „likorzem” jak 

mawiały wiejskie kobiety. Nie wiem, czy to są właściwe pytania, czy też zwykłe ględzenie 

człowieka w ogóle nie mającego o niczym pojęcia. Jednak wiele lat praktyki lekarskiej, 

podstawowa wiedza medyczna i zwykła logika mówi mi, że każda bez wyjątku interwencja 

medyczna powoduje pewnego stopnia zaburzenie normalnych procesów życiowych organizmu i 

pozostawia po sobie jakieś ślady. Nawet ta, która skończy się wyleczeniem. Uważam, że ludziom 

trzeba pomagać przezwyciężyć chorobę, ale za duża pomoc kończy się prawie zawsze źle. Tym 

bardziej jeśli jest to bezpośrednia ingerencja w podstawę naszego istnienia. W zapis genetyczny 

naszego organizmu.      

  

    I tu nagle, w czasie kolejnego sprawdzania tego tekstu, przyszło mi do głowy dziwne skojarzenie. 

Bill Gates, największy światowy proponent szczepień, ten wspaniały filantrop, którego szczepionki 

zrobiły spustoszenie wśród biednych dzieci w Afryce, największy akcjonariusz Pfizera i pierwszy 

sponsor WHO, człowiek o dziwnym życiorysie, który nawet nie ma w kieszeni prawdziwej matury, 

który on-line monotonnie ględzi o jakichś tam przeciwciałach, a tak naprawdę nie ma o tym 

zielonego pojęcia, ten niedouczony gość, ale genialny i skorumpowany macher finansowy, wie, że 

zapis genetyczny jest rzeczą świętą. I dlatego, odkąd opantentował pierwszego DOS (bo on go sam 

nie stworzył, tylko skopiował od innych i opatentował), trzyma w największej tajemnicy każdy 

kernel każdego systemu operacyjnego jaki Microsoft wypuścił na rynek. Dlaczego? Bo on wie, że 

ten zapis genetyczny systemu operacyjnego nie może nigdy być upowszechniony, zaburzony, 

skopiowany lub zniszczony. Bo to skończyłoby się dla niego katastrofą. Taką samą katastrofą 

skończy się dla nas dobrowolne poddanie się manipulacjom genetycznym na DNA. 

 

 

- * - 
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    Covid-19 spowodował całkowitą blokadę świata. Wygląda na to, że nawet wojna nie miałaby 

takiego ujemnego wpływu na wszystkie dziedziny naszego życia, jak ta mała drobina nieożywionej 

materii. Nieożywionej, bo wirusy stoją na pograniczu życia i śmierci. Nie moga same istnieć w 

środowisku, np. w ziemi, jak bakterie. Mogą tylko żyć i przenosić się w wektorach. I skakać. Z 

wektora na wektor.  

 

    Elementami składowymi wirusów są aminokwasy i cukry, czyli „cegiełki” z których składamy 

się my wszyscy. Także i wirusy. Ale wirusy potrzebują istoty żywej, jak my, lub przynajmniej 

hodowli tkankowych, aby się namnożyć i przenieść dalej. Dlatego więc wirusów nie zalicza się ani 

do świata żywego ani do materii nieożywionej. Istnieją gdzieś tak pomiędzy. Ni to tu, ni to tam. A 

jednak są, a że mają niesłychaną zdolność do mutacji, często tylko nieznacznej, ale potrafiącej 

składnie oszukać nasz układ odpornościowy, walka z nimi jest z góry skazana na niepowodzenie. 

Dlatego, na dłuższą metę tylko nasz układ immunologiczny może sobie z nimi poradzić. Historia 

szczepionek na „zwykłą” grypę  bardzo dobitnie to pokazuje i potwierdza. 

 

    Z bakteriami i wirusami żyjemy praktycznie od początku powstania życia na ziemi. Dzielimy z 

nimi – zwłaszcza z bakteriami – dokładnie takie same reakcje biochemiczne, nawet niektóre 

enzymy, które działają w naszych komórkach. Mitochondria – bardzo ważne organelle obecne w 

każdej komórce naszego ciała, które stanowią „fabryki energii” dla komórek, według niektórych 

naukowców są podobno zmodyfikowanymi bakteriami, które trafiły do naszych komórek w bardzo 

wczesnym etapie rozwoju życia na Ziemi. Mamy też bakterie w naszych jelitach, które produkują 

witaminy, pomagają trawić pokarmy i zabezpieczają nas przed infekcjami, poprzez utrzymywanie 

prawidłowej pracy naszego systemu odpornościowego.    

 

Ale jest bardzo istotna różnica między wirusami i bakteriami.  

 

    Bakterie są pełnymi organizmami, chociaż jednokomórkowymi. Żyją swoim własnym życiem, 

rozmnażają się przez dzielenie komórek, mają wszystkie drogi przemian biochemicznych 

potrzebnych do przeżycia. Nie potrzebują więc żywicieli, bo mogą absorbować wszystkie substraty 

do przeżycia ze środowiska zewnętrznego, czyli z materii nieożywionej. Rosną szybko na zwykłych 

pożywkach, jak agar-agar i wydalają produkty przemiany. Bakterie mogą produkować 

przetrwalniki, które mogą istnieć przez tysiące lat i w sprzyjających warunkach dać nową generację 

żywych komórek.     

 

    Wirusy są zupełnie inne, bo potrzebują żywicieli, czyli wektorów. Wirusy składają się z kwasów 

nukleinowych – jak RNA lub DNA – otoczonych błoną białkowo-lipidową. Niektóre z nich, zwane 

wiroidami, składają się tylko z bardzo krótkiego łańcucha kwasu nukleinowego, bez żadnej otoczki.    

     

    Wirusy nie mogą same przetrwać w środowisku zewnętrznym. Tam szybko giną. Żyją tylko w 

wektorach, włączone do różnych komórek, zależnie od rodzaju wirusa. Typowym przykładem jest 

wirus opryszczki wargowej (Herpes simplex) który po jednorazowym zasiedleniu danego wektora 

będzie już w nim do końca życia danego osobnika (w tym przypadku człowieka) i co jakiś czas da o 

sobie znać, ale tylko wtedy, gdy układ odpornościowy tego człowieka nagle straci swoje 

właściwości osłaniające. Wtedy wirus się uaktywni i da typową opryszczkę. Taka opryszczka może 

przenieść się na drugiego człowieka, ale tylko w czasie zbliżenia (np. pocałunku) i tylko wtedy gdy 

chory wektor ma widoczną opryszczkę na wardze, bo w tej opryszczce jest całe siedlisko nowych 

wirusów, gotowych do zakażenia nowego wektora. W innym przypadku, zainfekowany wektor, ale 

bez opryszczki, nie będzie w stanie zakazić nikogo zdrowego. Bo Herpes simplex jest raczej mało 

zakaźny. Nie przenosi się drogą kropelkową z kaszlem, tak jak koronawirusy.            

 

    Są cztery rodzaje koronawirusów, odpowiedzialnych za zwykłe „zimna”, które w przeszłości 

wywoływały także epidemie. Wirusy te należą do bardzo dużej grupą wirusów odpowiedzialnych 

za choroby występujące także wśród zwierząt dzikich i hodowlanych.    
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     Nazwa „koronawirus” wywodzi się od białek, tworzących „koronę” otoczki. Te białka mają 

zdolność „otwierania” receptorów ACE2 oraz bardzo dużą zdolność zmieniania swojej 

charakterystyki. To właśnie jest powodem, że zrobienie w pełni efektywnej szczepionki jest 

zupełnie niemożliwe.     

 

    Rysunki poniżej objaśniają jak odbywa się zarażanie i tworzenie nowego wirusa. Pierwszy 

pokazuje wciąganie wirusa, który po wejściu do komórki rozpada się, przejmuje całą maszynerię 

biologiczną komórki i zaczyna wytwarzać swój własny RNA oraz białkową otoczkę, która jest 

włączana do błony komórkowej zakażonej komórki. Drugi rysunek wyjaśnia „budding”, czyli 

wyjście wirusa z zakażonej komórki. Podczas tego procesu łańcuch kwasu nukleinowego nowego 

wirusa otacza się nie tylko swoją nową otoczką, ale też częścią błony komórkowej zakażonej 

komórki, zabierając ze sobą fragmenty tej błony z jej MHC. MHC to białka, obecne na powierzchni 

każdej komórki, specyficzne tylko dla tego organizmu. Niektóre wirusy „zabierają” ze sobą nawet 

części aparatu Golgiego. Tak więc wirusy powstałe w danym organizmie będą specyficzne tylko dla 

tego jednego organizmu. Wszystkie wirusy mają dokładnie takie same właściwości zarażania 

komórek. Dlatego wmawianie ludziom, że adenowirusy szympansów są dla nas nieszkodliwe jest 

nieprawdą, jeśli nie celowym wprowadzaniem ludzi w błąd. Tylko po to, żeby nikt nie protestował 

przeciwko użyciu adenowirusów szympansów jako nośników sztucznie wytworzonych genów 

SARS-Cov-2. (vide: pytanie 11)       

  

            
 

 

- * - 

 

    I tu nachodzą mnie wspomienia „zimy stulecia” z 1969 roku. Jest połowa grudnia, cmentarz na 

Radogoszczu w Łodzi. Stoję w kożuchu baranim (prawdziwym, bo wtedy jeszcze nie było 

zwariowanej „piątki dla zwierząt”) wśród uczniów V LO, imienia Władysława Reymonta, z ulicy 

Wspólnej (tej szkoły już nie ma) na pogrzebie naszej wspólnej koleżanki. 

     

    Miała na imie Ewa, chodziła do równoległej klasy. Była bardzo ładna, niskiego wzrostu z 

czarnymi, falującymi włosami do ramion i bardzo lubiła się śmiać. A w czasie przerw prowadzała 

się po korytarzach z Januszem S., kolegą z mojej klasy. Prowadzali się tak prawie od ósmej klasy, 

na każdej przerwie i wszyscy nazywaliśmy ich panem i panią S.  

 

    Wtedy jeszcze byliśmy bardzo młodzi. Więc nie otaczała nas Śmierć dokoła. Tak jak teraz. A 

może raczej – wtedy nie zwracaliśmy na Nią żadnej uwagi. Bo przychodziła. Wtedy też. I zabierała 

młode życia. Pamiętam, w ósmej klasie był z nami pewien chłopak. Mały, chudy, w okularach. 

Siedział w pierwszej ławce, w środkowym rzędzie, po prawej stronie. Niewiele mówił. Nie biegał, 

tak jak inni. Ale po zimowych feriach świątecznych już nie powrócił do szkoły. Podobno białaczka. 
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    Po maturze w 1966 roku rozeszliśmy się w różne strony świata. Aż tu nagle, właśnie w grudniu 

1969, gruchnęła wieść – Ewa zmarła na grypę. Co się okazało. Gdzieś na jesień Ewa zaszła w ciążę. 

A ponieważ nie byli jeszcze małżeństwem, ona bardzo chciała wyjść za Janusza, zanim jeszcze 

będzie widać jej błogosławiony stan. Ślub miał się odbyć właśnie w grudniu. Ale na kilka dni przed 

ślubem Ewa poczuła się źle. Trochę przeziębiona, zakatarzona, kaszląca. A ponieważ była właśnie 

wyjątkowo sroga zima, wszyscy jej radzili aby ślub przełożyć. Ewa jednak się uparła, a jako 

dyplomowana pielęgniarka, potrafiła wszystkich przekonać. I postawiła na swoim. Ślub cywilny 

jakoś przetrwała. Ale ze ślubu kościelnego odwieziono ją karetką do szpitala, gdzie po dwóch 

dniach zmarła. Na sekcji zwłok stwierdzono prawie całkowite zniszczenie płuc. Bo wirusy grypy 

mają właśnie olbrzymią zdolność do niszczenia komórek pęcherzyków płucnych.            

 

    Wciąż pamiętam pogrzeb Ewy, bo tamto wspomnienie, zostawiło we mnie wielki szacunek dla 

wirusów. A zwłaszcza dla wirusów grypy. Na całe życie. Od tamtego zdarzenia, kiedy tylko 

poczułem się źle, robiłem wszystko, żeby choć kilka dni posiedzieć w domu, w łóżku. Choć na parę 

dni. I mieć postawione bańki w których dobroczynne działanie zawsze wierzyłem. I dalej wierzę. 

Czasami to nie było łatwe, bo tego typu dolegliwości traktowano powszechnie jako jakiś tam 

kaszelek, który „sam przejdzie – a ty tylko chcesz gnić w domu, żeby wymigać się od pracy”. Ja 

jednak wiedziałem lepiej. Bo śmierć Ewy bardzo głęboko zapadła w moją duszę.        

 

- * - 

 

    Każda gałąź nauki posługuje się swoistym nazewnictwem, terminami rozumianymi tylko przez 

jej kapłanów. Dotyczy to także wirusologii i immunologii. Tak więc wirusy nazywane są 

patogenami – bo wywołują patologię, czyli chorobę, zaś istota żywa, jak człowiek zakażony 

wirusem i przenoszący go dalej nazywa się wektorem. Wektorem może być także inny wirus, lub 

bakteria zakażona wirusem. Pojedyńczy wirus nazywa się wirionem.  

  

Są jeszcze dwie bardzo istotne sprawy dla lepszego zrozumienia całości mojej opowieści.   

     

    Pierwsza to pojęcia teorii, definicji i dogmatu. Jest rzeczą powszechnie znaną, że okolo 70% 

całej naszej wiedzy naukowej to teorie, które każdy może sobie definiować trochę na swój sposób. 

Dla przykładu: nie ma ewolucji – jest teoria ewolucji, bo ewolucji nie można całkowicie dowieść w 

sposób naukowy. Tak samo nie ma względności, tylko teoria względności. Dogmanty, choć 

stanowią znaczną mniejszość też praktycznie są podważalne co czasem całkowicie zmienia do tego 

momentu znane pojęcia. Żeby długo nie szukać przykładu: czy jeszcze rok temu ktokolwiek o 

zdrowych zmysłach przyjąłby do wiadomości możliwość całkowitego zamknięcia gospodarki 

całego świata, aresztu domowego całych narodów i obowiązku „okagańcowania”? Przecież osoba, 

która odważyłaby się głosić wtedy takie herezje zostałaby uznana za wariata i powszechnie 

wyśmiana. A jednak tak się stało. Ja nie cierpię słowa „maseczka” i dobrowolnie nie „kagańcuję” 

się, co w Angli, na szczęście, jest dopuszczalne.  

 

    Druga sprawa to funkcjonowanie naszego mózgu. Jesteśmy tak dziwnie stworzeni, że 

praktycznie w błyskawiczny sposób możemy sobie wyobrazić absolutnie wszystko. Dla przykładu – 

każdy z nas może sobie wmówić, że ponieważ na Słońcu jest bardzo dużo energii i bardzo dużo 

helu to można będzie kiedyś pojechać na Słońce i używając tej energii i helu, zbudować olbrzymich 

rozmiarów buty, wypełnione ciekłym helem, który jak wiemy, posiada tempraturę krytyczną 5,2 K 

(-267,95 C). Takie buty, najlepiej kolosalnych rozmiarów, ochronią nas przed olbrzymymi 

temperaturami panującymi na Słońcu. Co więcej, oczyma wyobraźni możemy takie buty 

natychmiast dostrzec, dokładnie je opisać ze wszystkimi szczegółami, a nawet zobaczyć ludzi 

spacerujących po powierzchni Słońca, podpierających się czymś w rodzaju kijków narciarskich.  

 

    I to właśnie ta nasza nieszczęsna wyobraźnia, zdolność do wyobrażania sobie fantastycznych i 

czasami zupełnie nieprawdopobnych historii, możliwości nagłych zmian, dumania co stanie się z 

bliskimi po naszej śmierci, a przede wszystkim strachu przed śmiercią, doprowadziła cały świat do 
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tego, czego doświadczamy obecnie. Do całkowitego załamania się podstaw naszej cywilizacji, 

ekonomii, życia społecznego, religii, kompletnej niepewności i braku zaufania do wszystkiego i 

wszystkich, którym dotychczas, choć nawet w minimalnym stopniu, jeszcze ufaliśmy.  

 

    Dziwnym jest, że wielu ludzi zupełnie nie rozumie, że olbrzymie koncerny farmaceutyczne 

żerują na naiwności wystraszonych i zagubionych ludzi, którzy nie mają żadnej pewności, czy to co 

im się serwuje jako prawda, nie jest po prostu zwykłym łgarstwem. Bo jak można mieć pewność, że 

nawet rządy, które mają obowiązek zapewnienia spokojnej egzystencji, zwyczajnie nie oszukują 

swoich wyborców?  

 

    Olbrzymią rolę w tym procesie spełniły media o których mamy bardzo małe pojęcie. Nie wiemy 

kto kieruje mediami światowymi i ich przekazem. Nie wiemy po prostu co zamierzają ci, którzy 

stoją na samym szczycie „łańcucha pokarmowego”.  

 

    W książce pt. „Corona. False alarm?” Sucharit Bhakdi i Karina Reiss w następujący sposób 

piszą o treści protokołu z pewnego zebrania w niemieckim ministerstwie spraw wewnętrznych:  

 

    The shocking contents confirmed circulating rumors. The document, dating to mid-March, was 

the minute of a meeting of the coronavirus task force. There, one was astounded to learn that fear-

mongering was the official agenda created to manage the epidemic. Everything had been planned. 

The high numbers of infection were purposely reported because the number of deaths would “sound 

too trivial”. The central goal was to achieve a massive shock effect. There examples are given how 

to stir up primal fear in the general public: 

• People should be scared by detailed description of dying from Covid-19 as “slow 

drowning”. Imagining death through excruciating slow suffocation incites the most dread.  

• People should be told that children were a dangerous source of infection because they 

would unwittingly carry deadly virus and kill their parents 

• Warning about alarming late consequences of SARS-Cov-2 infections were to be scattered. 

Even though not formally proven to exist, they would frighten people. 

    Altogether, this strategy would enable all intended measures to be implemented with general 

acceptance by the public.       

 

    Dokument powyższy mówi, że w połowie marca 2020 roku w Niemczech utworzono specjalną 

komisję rządową do zaplanowania strategii przeciwko nadciągającej infekcji. Jednak zamiast w 

sposób naukowy podejść do tej sprawy, cały nacisk położono na wywołanie masowej histerii wśród 

ludności poprzez manipulowanie statystyczną liczbą zgonów, możliwością straszliwej śmierci przez 

„utopienie się i uduszenie” we własnych płynach ustrojowych wydzielających się w płucach 

zaatakowanych wirusem, możliwością rozsiewania wirusa przez bezobjawowe dzieci, oraz późnymi 

konsekwencjami infekcji tym wirusem, który cały czas określano jako nowy patogen, zupełnie 

nieznany organizmowi ludzkiemu.     

 

    Inny przykład, wzięty żywcem z wideoclipa przysłanego mi przez znajomą osobę potwierdza, że 

właściwie nie bardzo wiemy w co i komu można teraz wierzyć. Jest to rozmowa nagrana podobno 

w czasie posiedzenia Community and Public Service Committee, November 13, 2020. Oto, do 

kogoś o nazwisku Aaron Paquette, mówi ktoś, kto przedstawił się w następujący sposób: 

 

- Mr. Chairman, this is Dr Hodkinson, I just want to let you know I’m standing by.  

- Oh, OK, well we would like to hear from you, the floor is yours. 

- Thank you very much. I do appreciate the opportunity to address you on this very important 

matter. What I’m going to say is lay language and blunt. It’s counter narrative and so… so you 

don’t immediately think I’m a quack, I’m going to briefly outline my credentials so that you can 

understand where I’m coming from in terms of knowledge base in all of this. I’m a medical 

specialist in pathology which includes virology. I trained at Cambridge University in the UK, I’m 

the ex-president of the pathology section of the Medical Association. I was previously an assistant 
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professor in the Faculty of Medicine doing a lot of teaching. I was the Chairman of the Royal 

College of Physicians of Canada Examination Committee in Pathology in Ottawa, but more to the 

point, I’m currently the Chairman of a biotechnology company in North Carolina selling a Covid-

19 test, and I might you say, I know a little bit about all this. The bottom line is simply this, there is 

utterly unfounded public hysteria driven by the media and politicians. It’s outrageous, this is the 

greatest hoax ever perpetrated on an unsuspecting public. There is absolutely nothing that can be 

done to contain this virus other than protecting older, more vulnerable people. It should be thought 

of nothing more than a bad flu season, this is not Ebola, it’s not SARS. It’s politics playing medicine 

and that’s a very dangerous game. There is no action of any kind needed other than what happened 

last year when we got I felt unwell, we stayed home, we took chicken noodle soup, we didn’t visit 

granny, and we decided when we would return to work. We didn’t have anyone, needed anyone to 

tell us. Masks are utterly useless, there is no evidence base for their effectiveness whatsoever. Paper 

masks and fabric masks are simply virtue signaling… they’re not even worn effectively most of the 

time. It’s utterly ridiculous seeing these unfortunate, uneducated people, and not saying that in a 

purchaser’s sense, seeing these people walking around like lemmings, obeying without any 

knowledge base to put the mask on their face. Social distancing is also useless because… because 

Covid is spread by aerosol which travel 30 meters or so before landing. Enclosures have had such 

terrible unintended consequences, they should you… everywhere should be open tomorrow as we 

stated in the Great Barrington Declaration that I circulated prior to this meeting. And a word on 

testing. I do want to emphasize that I’m in the business of testing for Covid. I do want to emphasize 

that positive test results do not, underlined in neon, mean a clinical infection, it’s simply driving 

public hysteria, and all testing should stop unless you’re presenting to hospital with some 

respiratory problem. All that should be done is to protect the vulnerable and to give them all, in the 

nursing homes that are under your control, give them all three to five thousand international units 

of vitamin D every day, which… which has been shown to radically reduce the likelihood of 

infection. And I would remind you all, that using the province’s own statistic, the risk of death 

under 65 in this province is 1 in 300 000, 1 in 300 000, you’ve got to get a grip on this. The scale of 

the response that you’re undertaking with no evidence for it, is utterly ridiculous given the 

consequences of acting in a way that you’re proposing. All kinds of suicides, business closures, 

funerals, weddings, etc, etc… it’s simply outrageous. It’s just another bad flu and you’ve got to get 

your minds around that. Let people make their own decisions, you should be totally out of the 

business of medicine. You’re being led by down the garden path by the Chief Medical Officer of 

Health for province of Alberta. I’m absolutely outraged that this has reached this level, it should all 

stop tomorrow. Thank you very much.              

  

    Zaintrygowany tym video-clipem zacząłem szukać oryginalnego nagrania i nie znalazłem jego 

potwierdzenia. Natomiast okazało się, że człowiek o nazwisku Roger Hodkinson rzeczywiście 

istnieje, podobno jednak wcale nie wykonał on powyższego telefonu.  

 

    Pod adresem https://lockdownsceptics.org/the-corona-virus-pandemic-an-analysis-part-3/ można 

natomiast znaleźć artykuł z dnia 25 Nov. 2020, autora o tym samym nazwisku, który tym razem nie 

podał wszystkich swoich tytułów, ale pisze dokładnie to samo o pandemii Covid-19, co powiedział 

w tym video-clipie. Trudno jednak stwierdzić czy piszący i mówiący to ten sam człowiek, czy tylko 

podszywa się pod kogoś innego.  

 

    Jak więc, w tym potopie wzajemnie wykluczających się informacji, można dojść do jakiegoś 

ładu? Do tego jeszcze w sytuacji kiedy internet naszpikowany jest milionami „fake-news-ów”, 

intencjonalnie wpuszczanych przez hackerów i przez automatyczne algorytmy największych sieci 

internetowych jak Google, którzy kasują lub dopuszczają wszystko według ich własnego 

widzimisię? Nic dziwnego, że przeważnie bardzo trudno zorientować się gdzie kończy się prawda, 

a gdzie zaczyna się kłamstwo.    

 

- * - 

 

https://lockdownsceptics.org/the-corona-virus-pandemic-an-analysis-part-3/
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    I tu przychodzą do głowy następujące historie sprzed lat, kiedy to z zupełnie nieznanych 

powodów ludzie nagle wpadali w totalne ogłupienie i bezpodstawne szaleństwo, które potem 

okazywało się wariactwem, w przeważającej większości bardzo szkodliwym dla zdrowia. Nasza 

cywilizacja zna tysiące takich zdarzeń, tu przytoczę tylko kilka.              

 

    Wkrótce po wyizolowaniu radu, Maria Skłodowska-Curie tak była nim zafascynowana, że 

wywołała światowy szał tym niesłychanie niebezpiecznym pierwiastkiem. Sama Maria znana była z 

tego, że zawsze miała przy sobie małą ilość radu, którą nosiła bez żadnej ochrony. Maria nazywała 

rad swoim dzieckiem, a przed zaśnięciem musiała popatrzeć na jego błękitną poświatę.  

 

    Ponieważ dość szybko zorientowano się o możliwości leczenia radem chorób nowotworowych 

oraz o jego przydatności w prześwietlaniu ciała, właściwości te, zupełnie błędnie, przeinaczono 

sobie w dobroczynność radu. Zaczęto więc reklamować rad jako panaceum na wszystkie 

dolegliwości. Nic dziwnego, że bardzo szybko pojawili się różni cwaniacy i wydrwigrosze robiący 

na tym olbrzymie pieniądze. Wielkość tego zjawiska i jego znaczenie w business-ie potęgowała 

znikoma dostępność radu. Do 1921 roku Standard Chemical Company wyprodukowała 72 gramy 

radu w USA, co stanowiło wtedy połowę jego światowej produkcji. Tak więc, choć w tamtym 

czasie radu było bardzo mało i napewno był wielokrotnie droższy niż złoto, to jednak wystarczyło 

dodać do sprzedawanych produktów mikroskopijne ilości by uzyskać pożądany efekt 

marketingowy.    

 

    Bardzo szybko świat zupełnie oszalał na punkcie radu. Kobiety stroiły się we fluoryzujace 

ubrania i używały kosmetyków i szminek nasyconych radem aby świecić w ciemności swoim 

wybranym. Ludzie do tego stopnia zatracili rozum, że nawet używali świecących kondomów, by 

poprawić sobie nastrój w czasie zbliżeń seksualnych. Pojawiła się wybielająca pasta do zębów z 

radem, środki na porost włosów, nawet żywność jak chleb, masło i mleko, przyprawiano radem i 

reklamowano jako niesłychanie zdrowe, pożywne i zapewniające ochronę przed starzeniem. Doszło 

do tego, że rad reklamowano jako „wodę życia i eliksir młodości” i szpikowano nim herbaty i 

toniki. Pomimo tego, że bardzo szybko ludzie zaczęli zapadać na dziwne, dotąd nieznane choroby, 

jednak to szaleństwo trwało ponad 20 lat. Nawet niektórzy lekarze, do tego stopnia nie mieli pojęcia 

o szkodliwości radu, że żołnierzom po utracie krwi podawali zastrzyki radowe dla uzupełnienia jej 

ubytku.  

 

    Efektów promieniowania doświadczyłem na sobie, gdy pracowałem w ośrodku onkologicznem w 

Łodzi. Kilka razy asystowałem do operacji usunięcia węzłów chłonnych szyjnych u ludzi z rakiem 

języka. Po wycięciu węzłów trzeba było jeszcze wkłuć igły radowe wokół guza w języku. Igły te 

miały postać gwoździ o średnicy około 2 mm i długości około 25 mm. Igieł było z reguły 10 i każda 

z nich miała dziurkę z jednej strony, zaś z drugiej strony była zaostrzona. Przed zabiegiem wkłucia 

igieł do guza języka trzeba było przez te dziurki przewlec po dwie żyłki rybackie. Jedną cieńszą, a 

drugą grubszą. Cienkimi żyłkami przyszywało się pojedyńczo każdą igłę do języka. A wszystkie 

grubsze żyłki, zebrane w jedną wiązkę, wyprowadzało się na zewnątrz jamy ustnej i dokładnie 

mocowało plastrami do policzka i skroni. Chodziło o to, aby pacjent, który z takimi igłami musiał 

leżeć około 5 dni, nie połknął tych igieł. Bo wtedy doznałby potężnych poparzeń i perforacji jelit, a 

w rezultacie śmierci w męczarniach. Operacja przygotowania i wkłuwania igieł trwała około 45 

minut i przebiegała praktycznie z bardzo małą ochroną osobistą przed promieniowaniem. Po 

każdym takim zabiegu miałem odczucie metalicznego posmaku w ustach i niezwykłej suchości 

spojówek. Dlatego bardzo dziwi mnie, że ludzie tak późno zorientowali się o szkodliwości 

promieniowania jonizującego. Być może tak już jesteśmy zbudowani, że wierzymy we wszystko co 

nam wciskają do głowy i nie potrafimy zrobić właściwego użytku ze swojej własnej inteligencji.   

 

    Długo nie zdawano sobie, albo po prostu nie chciano zdawać sobie sprawy, z niebezpieczeństwa 

promieniowania jonizującego, choć jego śmiertelne skutki poznano już podczas pierwszych prób z 

bronią atomową. Pomimo tego, aż do połowy lat 1950-tych armia amerykańska przeprowadzała 

testy na dużych oddziałach swoich własnych poborowych, aby eksperymentalnie stwierdzić 
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wysokość szkodliwych dawek promieniowania. Film pod tytuąem „Advance to ground zero”, w 

którym grają ojciec i syn, Martin Sheen i Emilio Estevez, daje temu dowód. Ale nawet i później nie 

bardzo przejmowano się szkodliwością promieniowania. Potwierdzeniem tego jest fakt, że w 

Stanach Zjednoczonych aż do lat 1970-tych były w użyciu specjalne maszyny fluorescencyjne 

(shoe fitting fluoroscopy machines) które pozwalały dobrać dzieciom odpowiedni rozmiar obuwia, 

aby za małe buty za bardzo ich nie upijały. I wtedy nikogo nie interesowało jak duże dawki 

promieniowania pochłaniały małe ciałka dzieci zafascynowanych widokiem swoich paluszków, 

które tak ciekawie wierciły się w dobieranych bucikach. To wszystko robili naukowcy. Ludzie z 

dyplomami najlepszych uczelni amerykańskich. Jak więc można im teraz wierzyć, że szczepionki 

mRNA będą bezpieczne dla ludzi?   

 

    Znamy wiele przykładów manipulacji psychicznych, za pomocą których można ludziom wmówić 

największe kłamstwa. Nawet całkowicie zdrowego człowieka można doprowadzić do nagłej 

śmierci, tylko i wyłącznie odpowiednią retorykę i zręczną manipulacją. Oto jakie doświadczenia 

przeprowadzali Amerykanie na skazanych na śmierć ludziach.  

 

    Wprowadzali człowieka do zamkniętego pomieszczenia. Mówili mu, że umrze z upływu krwi. 

Następnie zakładali mu kaptur na głowę, tak aby nic nie widział. Nacinali mu małą żyłę na jednej z 

rąk, a następnie polewali to miejsce wodą o temperaturze ciała, tak żeby ten człowiek miał uczucie, 

że krew w olbrzymiej ilości spływa mu po ręce i kapie na podłogę. Tak „spreparowany pacjent”, 

który nic nie widział, nie wiedział co się z nim dzieje. Ale mózg „mówił” mu, że traci olbrzymią 

ilość krwi i że za chwilę umrze. Oczywiście wynik był prosty do przewidzenia. W przeciągu kilku 

minut dochodziło do wstrząsu neurogennego, który w bardzo szybkim czasie prowadził do 

zatrzymania akcji serca i śmierci.         

 

    Historia medycyny zna także setki przykładów szarlatanów medycznych, nawet lekarzy, którzy 

produkowali zupełnie z palca wyssane teorie nie mające żadnego umocowania naukowego. Teorie 

te prowadziły do bezprawnych ingerencji medycznych na ubezwłasnowolnionych ludziach. Jedną z 

takich teorii była metoda leczenia chorób psychicznych za pomocą czołowej lobotomii (frontal 

lobotomy). Operację tą przeprowadzano w warunkach ambulatoryjnych za pomocą długiego 

stalowego szpikulca (ice pick), czyli narzędzia kuchennego do rozbijania lodu. Szpikulec ten, po 

przebiciu kości oczodołów, wprowadzano do mózgu i odpowiednio manipulując przerywano 

włókna nerwowe, które biegły do czołowych płatów mózgu. W ten sposób, w początkach 20 wieku, 

w najbardziej rozwiniętych i „cywilizowanych” krajach świata, „zoperowano” prawie 50 000 ludzi, 

którzy w większości byli ubezwłasnowolnieni i nie mogli protestować przeciw takiemu bezprawiu. 

Ciekawe, że w dawnym ZSRR ta procedura została całkowicie zabroniona już w 1950 roku. Zaś w 

USA, jeszcze w 1977 roku, National Committee for Protection of Human Subjects and Behavioral 

Research, pod prezydentem Carterem stwierdził, że „some extremely limited and properly 

performed psychosurgery – including lobotomy techniques – could have positive effects”.  

 

    Jestem absolutnie przeciwny przymusowi wszystkich zabiegów medycznych, jakkolwiek małe by 

one nie były i pod jakimkolwiek pretekstem. Bo nawet zwykły zastrzyk domięśniowy może zabić 

człowieka, o czym sam osobiście się przekonałem. Tym bardziej, że to właśnie historia medycyny 

dostarcza nam niezliczonej ilość przykładów świadczących o tym, że przymus taki często łączył się 

z ubezwłasnowalnianiem i finansowym wykorzystaniem ludzi poddawanych takim zabiegom. 

Dlatego też piszę ten tekst mając nadzieję, że zostanie wydany i przeczytany przez jak najwięcej 

ludzi. Ku ich własnej przestrodze. 

             

    Bez wątpienia, tak jak wtedy tak i teraz, bez wyjątku w każdej dziedzinie naszego życia, 

pieniądze rządzą światem. Zwykli, prości i niedouczeni ludzie nie potrafią czytać między wierszami 

i obronić się przed propagandą sukcesu i strachu, na przemian serwowanym masom i popartym 

umiejętną taktyką rozdzielania drobnych gratyfikacji i ściągania olbrzymich podatków. Czyż można 

jednak mieć pretensję do zwykłych zjadaczy chleba ogłupianych przez media i przez polityków i 

święcie wierzących we wszystko co się im wciska do głów? Zastanawia jednak, że nawet wśród 
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bardziej wykształconych ludzi jest także duża grupa zwolenników tych bredni, którym bardzo 

trudno jest dostrzec kije i marchewki sprytnie im serwowane na przemian. To właśnie w tej grupie 

ludzi, którzy zasłyszeli kiedyś coś o szczepionkach, ale nie mają jednak żadnej wiedzy czym mogą 

one grozić, jest najwięcej konwertytów do „szczepionkowej religii”. Oni wierzą w ich zbawienne 

działanie jako wehikuł powrotu do tak zwanej normalności. 

 

- * - 

 

    Do Warszawy przyleciałem 25 lutego 2020 roku. Wtedy jeszcze nikt nie słyszał o żadnym 

wirusie. Wszystko działało normalnie. Sklepy, kina, restauracje, kawiarnie. Jednak w pierwszych 

dniach marca, coś się zaczęło psuć. Coś wisiało w powietrzu. Jeszcze coś trudnego do 

zidentyfikowania, ale jednak „to coś” zbliżało się wielkim krokami. Pod koniec lutego przed 

kamerami zaczął się pokazywać minister zdrowia, pan profesor Szumowski, coś tam napomykając 

o jakimś dziwnym wirusie w dalekich Chinach... ale u nas przecież go nie ma i nigdy nie będzie, 

zero zagrożenia, wszystko działa wspaniale, jesteśmy silni, zwarci i gotowi, nie oddamy nawet 

guzika od munduru, i w ogóle, spoko...      

 

Aż tu nagle... jak nie... p#¤%&(^~*$! 

 

    W dniu 4 marca zdiagnozowano pierwszego pacjenta chorego na Covid-19. Podobno przyjechał 

autobusem z Niemiec do Zielonej Góry. I wtedy zaczęło się. Na wszystkich falach eteru, 

wszystkich rozgłośni radiowych i telewizyjnych i w całej drukowanej prasie. Rano, w południe i 

wieczorem: Covid! Covid! Covid! I wtedy, przyznaję się bez bicia. Zacząlem się bać. I to bardzo.  

 

    Bo myślałem sobie tak: co to za cholerstwo? Grypa, nie grypa? Jaki wirus? Nic o nim nie było 

wiadomo. Poza tym, że ludzie masowo umierają. W innych krajach, ale nie w Polsce. Dlaczego? I 

dlaczego tak mało mówią co to za świństwo. Tylko trąbią, że to jakiś zupełnie nowy wirus, jeszcze 

nieznany naszemu układowi odpornościowemu. Więc cała zabawa może się skończyć zupełną 

zagładą. Może połowy ludności świata. Gorzej niż „hiszpanka” z 1918 roku, która wcale nie była 

„hiszpanką”. Bo po pierwsze, wybuchła w USA, skąd „brave US boys” zawlekli ją do Europy, a po 

wtóre, nazwę „hiszpanki” otrzymała dopiero 20 lat później. W Wuhan, ponad 10-cio milionowym 

mieście, całkowita kwarantanna. Miasto kompletnie zamknięte. Ludzie mrą jak muchy. Trupy na 

ulicach. Wprost tragedia. A ja tu, w Polsce? Zupełnie sam? Bo cała moja rodzina jest w Anglii. I co 

się stanie jak ja tu zachoruję i umrę?  

 

    Ale potem przyszła refleksja. Zaraz, chwileczkę. Nie ma co. Trzeba się wziąć w garść, nie ulegać 

panice i czekać co przyniesie czas. Przecież to jest tylko choroba. Może nowa. Ale z nowymi 

chorobami wiele razy już „stykałeś się w przeszłości. I jakoś przeżyłeś”. Więc trzeba dalej robić to, 

co dotychczas. Byle nie panikować. Bo panika potrafi zabić. Nawet najsilniejszego.  

 

    A jednak, gdy wychodziłem na ulice ludzie, mimo że zachowywali się raczej normalnie, to 

jednak każdy mijany obywatel naszego Bantustanu, jakoś tak przygasał („wewnątrz swego 

abażurka”, jak to kiedyś napisał Lem) i podejrzanie odsuwał się jeden od drugiego. Zwłaszcza w 

tramwaju i w metrze. Zupełnie jakby każdy był już trędowaty.         

 

    Nawiasem mówiąc nazwa Bantustan została wymyślona przez ludzi, którzy sami w ogóle nie 

mieli zielonego pojęcia skąd tą nazwę wytrzasnęli. I pewno niewiele ludzi wie, że Bantu to wyssana 

z palca nazwa nieistniejącej w rzeczywistości grupy etniczej. Ci, których tą nazwą określano, po 

prostu śmiali się z tego. Ja wiedziałem kim oni byli. Bo ponad trzy dekady pracowałem w 

Republice Południowej Afryki.   

               

- * - 
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    W RPA spędziłem 33 lata i pracowałem w wielu różnych szpitalach, najczęściej, jakby 

powiedzial Lem, mój ulubiony autor Sci-fi, „wśród ubogich plemion gwiezdnych”. Moi pacjenci 

żyli tak blisko natury, że prawie w ziemi. I właśnie dlatego choroby zakaźne bardzo rzadko ich się 

imały. Ale jak już ktoś zachorował to tak porządnie, że od razu wędrował 6 stóp pod ziemię.         

 

    I tu taka uwaga. Pracowałem w wielu różnych szpitalach, przeważnie dla miejscowej ludności 

murzyńskiej z różnych plemion, jak Thswana, Sotho, Xhosa, Zulu. Wielu z tych ludzi było bardzo 

chorych, na gruźlicę, HIV, choroby weneryczne, nawet gorączkę Congo, chorobę bardzo zaraźliwą 

o obrazie klinicznym podobnym do Ebola i podobnie śmiertelną. W czasie obchodów lekarskich na 

oddziałach, gdzie w wielkich salach o kilkudziesięciu łóżkach leżeli ci nieszczęśnicy, nikt z lekarzy 

specjalnie nie izolował się od chorych i nikt nie nosił „kagańców” namordnych. Chorych dotykało 

się gołymi rękami, nawet tych z HIV, oczywiście pod warunkiem, że była to ich normalna, 

nieuszkodzona skóra, bo do badania ran zakładało się rękawiczki jednorazowe. Choć żaden z 

lekarzy, w moich czasach tylko białych, nie izolował się specjalnie od swoich czarnych 

pobratymców, to wcale nie znaczy, że pozwalał na to by chorzy pacjenci kaszlali albo pluli mu 

prosto w twarz. Nic z tych rzeczy. Nie mniej jednak nikt z lekarzy nie traktował swoich pacjentów 

jak trędowatych. Wręcz przeciwnie. Właśnie biali lekarze, Afrykanerzy, ci wyklęci przez cały świat 

„architekci” apartheidu, traktowali swoich czarnych pobratymców jak normalnych ludzi.   

 

    Kiedy zapytałem o to jednego z moich białych kolegów, on odpowiedział mi po prostu tak: 

„Wielu z nas, białych, ma w sobie krew czarnych tubylców. Są rodziny w których jedno dziecko 

jest urzędowo zakwalifikowane jako białe, a drugie jako czarne. I dzieci te chodzą do osobnych 

szkół. I my to wiemy i akceptujemy. My jesteśmy dziećmi tej ziemi. Biali i czarni. A wy, przybysze 

z Europy i z Ameryki nigdy tego nie zrozumiecie”. Ja zrozumiałem i mam do tych ludzi bardzo 

duży szacunek i sentyment. Bo z biegiem lat RPA stała się moją drugą Ojczyzną. 

 

    W RPA przeprowadziłem tysiące różnego rodzaju operacji chirurgicznych. Nawet trzykrotnie 

zeszyłem prawą komorę serca u ludzi poharatanych nożami. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że w 

czasie operacji pękła rękawiczka, że zaciąłem się skalpelem, lub zakłułem igłą w czasie szycia. Raz 

nawet wbiłem sobie głęboko w kciuk Kirschner wire gdy zakładałem „figure of eight” podczas 

zespalania złamanej rzepki. Trochę mnie to zaniepokoiło, więc poprosiłem innego chirurga o 

dokończnie operacji, a sam wsadziłem sobie w ranę Venflon 22G i wstrzyknąłem sobie 1 cc 

Betadyny. Tak dla pewności. Zapiekło jak cholera przez kilka minut, kciuk spuchł jak bania, ale po 

jakichś dwóch godzinach mogłem już jako tako nim ruszać.   

 

    A jednak... w czasie tych 33 lat pracy, pomimo tych wszystkich przeżyć nigdy nie zachorowałem 

na żadną poważną chorobę zakaźną. Nigdy się też nie szczepiłem, a już zwłaszcza na grypę, bo 

choć mam wielki szacunek dla wirusów grypy to jednak wiem, że tylko naturalnie przechorowana 

grypa zapewnia wyzdrowienie. Ale tylko na ten jeden sezon. Bo za rok grypa wróci. Jak amen w 

pacierzu. I do tego genetycznie zmieniona. Jeśli tak jej się spodoba. Dlatego nikt mi nie wmówi, że 

jakiekolwiek szczepienia przeciw grypie mają sens. Także szczepienia przeciw SARS-Cov-2. Po 

prostu nie, i basta. Bo to, czy człowiek zachoruje czy nie, zależy tylko od jakości i sprawności jego 

układu odpornościowego. Tak było, jest i będzie. Po wsze czasy. A wszelkie akcje medialne 

nawołujące ludzi zdrowych klinicznie do dobrowolnego poddawania się szczepieniom zupełnie 

nowymi i do końca niezbadanymi preparatami to bardzo podejrzany Geschäft.  

     

    Mam nadzieję, że tym razem Polacy dobrze to odczytają i nie dadzą przymusić się do szczepień. 

Że jak jeden mąż zdejmą wreszcie swoje „namordniki” i pokażą rządowi Gest Kozakiewicza. Na 

ten dzień protestu proponuję dzień, który rząd ogłosi jako pierwszy dzień masowych szczepień, 

czyli masowej próby biologicznej nowego, eksperymentalnego preparatu na żywej tkance narodu 

polskiego. Preparatu kupionego za pieniądze podatnika. I nie wierzcie w zapewnienia, że te 

szczepienia będą bezpłatne.  

 

Wcale nie będą.  
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     Bo one będą drogie jak cholera. Realnie i w przenośni. Bo zniszczą wasze zdrowie, waszą 

kieszeń i naszą Ojczyznę. I na pierwszej dawce się nie skończy. Bo jak raz dacie się zaszczepić to 

już nie będzie odwrotu. Te dawki będą wam powtarzać rok po roku. A może częściej. Aż do 

śmierci.  

 

Dlatego mówię:  

 

Polacy! Macie to jak w banku! Szczepienia, tak jak „namordniki”, nigdy się nie skończą.  

 

Bo władza PiS zorientowała się, że się boicie.   

 

Dopóki nie odważycie się wreszcie na protest.  

 

 

Niech więc wszyscy przypomną sobie naukę Świętego Jana Pawła II 

 

Nie lękajcie się! 
 

Stawiajcie sobie bańki raz na tydzień 

Zdejmijcie namordniki 

Przechorowana choroba was wzmocni i wyzwoli 

              

- * - 

 

    Żeby dobrze zrozumieć zagrożenie, do jakiego może doprowadzić „wyszczepienie” całej 

populacji ludzkiej zupełnie nowymi szczepionkami GMO, trzeba najpierw zastanowić się kim 

jesteśmy i jak zdefiniować życie. To nie jest jednak wcale łatwe, bo takiej definicji właściwie nie 

ma. Wiemy jednak dość dobrze, że podstawą naszego istnienia są komórki z których zbudowane są 

wszystkie nasze narządy. Komórki te, realnie i w przenośni, są zupełnie niezależnie działającymi i 

bardzo wysoko wyspecjalizowanymi fabrykami różnych produktów, potrzebnych naszemu 

organizmowi do życia.     

 

    Każda komórka organizmu, niezależnie do jakiego narządu należy, posiada wszystkie potrzebne 

organelle do jej samodzielnego istnienia. Na zewnątrz jest błona otaczająca komórkę i chroniąca ją 

od środowiska zewnętrznego. Błona otacza cytoplazmę z niezbędnymi organellami, które spełniają 

wszystkie funkcje życiowe związane z produkcją energii i różnych związków chemicznych. W 

samym środku jest jądro komórkowe, w którym znajduje się nośnik informacji genetycznej, czyli 

DNA. Jest on źródłem „wiedzy” komórki do której odwołuje się ona jeśli musi wytworzyć jakąś 

substancję, dla przykładu białko, potrzebne w danej chwili naszemu organizmowi.  

 

    Ponieważ wszystkie komórki stanowią de facto zupełnie niezależnie istniejące jednostki, 

organizm człowieka musi mieć system służący do komunikacji miedzy nimi. U ssaków wytworzył 

się system zwany integracją fizjologiczną, składający się z trzech głównych części: 

• nerwowej 

• hormonalnej  

• nerwowo-hormonalnej 

 

    Wszystkie trzy składowe tego systemu mają swoje „nadajniki i odbiorniki” oraz „posłańców”, 

(hormony, neuro-przekaźniki, receptory, efektory) przystosowanych do odbierania i przetwarzania  

informacji przychodzącej z zewnątrz. System integracji fizjologicznej także generuje i wysyła 

sygnały po całym organiźmie. Służy to do zachowania stabilnej funkcji wszystkich narządów, 

niezależnie od przemian biochemicznych zachodzących w tych narządach oraz od ciągłych zmian 

środowiska w którym żyjemy.      
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    I tu bardzo istotna uwaga. Choć integracja fizjologiczna pomiędzy wszystkimi narządami jest 

dość prosta i dobrze poznana, jednak system informacji zachodzący wewnątrz każdej pojedyńczej 

komórki naszego organizmu, jest dla nas raczej jak tabula raza. Nie znamy dokładnie sygnałów 

przekazywanych pomiędzy różnymi organellami komórek, gdy potrzebują one wykonać pewne 

czynności. I, żeby podać tylko niektóre przykłady:  

• nie wiemy dlaczego w wysoko wyspecjalizowanych komórkach, należących do danego 

organu, które posiadają dokładnie taki sam garnitur genów jak wszystkie inne komórki 

organizmu, tylko niektóre geny są używane przez komórki tego organu  

• nie wiemy w jaki dokładnie sposób komórki odwołują się do informacji zawartej w DNA  

• nie wiemy dlaczego telomeraza działa prawidłowo w bardzo szybko dzielących się 

komórkach płodu, a potem przestaje działać, co prowadzi do starzenia się organizmu 

• nie znamy dokładnie przyczyn mutacji wiodących do uszkodzeń różnych składników 

komórek, co prowadzi do różnych wad wrodzonych, dla przykładu do progerii  

• nie wiemy dlaczego wystarczy aby tylko jedna komórka wyłamała się spod kontroli całego 

organizmu i „odmówiła” podlegania sygnałom sąsiadujących z nią komórek, żeby dać 

początek nowotworom. Wszystkie komórki podlegają kontroli zwanej „contact inhibition”, 

co blokuje rozrost komórek sąsiadujących ze sobą. Utrata tego blokowania prowadzi w 

efekcie do niepohamowanego rozrostu guzów nowotworowych, czasami do monstrualnych 

rozmiarów, które wiodą do śmierci całego organizmu.   

 

    Ogólnie mówiąc, nie mamy żadnej pewności czy jakaś substancja z zewnątrz, po wejściu do 

danej komórki, nie dostanie sie do zastrzeżonego obszaru jądra komórkowego. Dlatego więc, dla 

naszego własnego bezpieczeństwa, musimy założyć, że taka możliwość jest całkiem realna. To 

wymaga bardzo dużej odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji o medycznym użyciu 

molekuł biologicznych u zdrowych ludzi, które potencjalnie mają możliwość zmiany naszego kodu 

genetycznego. A to właśnie dotyczy szczepionek składających się z nukleotydów, tak jak wszystkie 

szczepionki mRNA.           

 

    Każda żywa istota, także i ludzie, są układami biologicznymi zamknięto-otwartymi (albo 

otwarto-zamkniętymi, jak kto woli). Zamkniętymi w tym sensie, że aby żyć, wszystkie wewnętrzne 

funkcje życiowe musza przebiegać w bardzo ściśle określonych i wąskich granicach biologiczych. 

Wszelkie odchylenia od tego stanu prowadzą do zaburzeń, a więc do choroby. A w skrajnym 

przypadku do śmierci. Otwartymi w tym sensie, że aby żyć musimy stale coś pobierać ze 

środowiska i coś do tego środowiska wydalać. Pobieramy pokarm, tlen i wodę. Wydalamy 

dwutlenek węgla, produkty przemiany materii i wodę. Każda taka operacja pobrania czegoś ze 

środowiska i wydalenia czegoś do środowiska, powoduje bardzo istotne zmiany w przebiegu 

wszystkich naszych biologicznych procesów życiowych. Te zmiany musza być natychmiast 

skorygowane.  

 

Do korygowania tych zmian służą trzy podstawowe biologiczne funkcje życiowe:  

•  Homeostaza – służąca do zapewnienia stałego poziomu wszystkich funkcji w warunkach, 

można powiedzieć, „pokojowych”, gdy nie dzieje się nic groźnego. Najlepszym przykładem 

homeostazy jest utrzymanie stałej temperatury ciała. Gdy jesteśmy normalnie ubrani i w 

warunkach normalnych, utrzymanie stałej temperatury ciała jest dla organizmu bardzo 

proste. Zapewnia to ciepło generowane przez wszystkie nasze komórki, skóra, która okrywa 

nasze ciało, no i oczywiście ubranie, którego ilość i grubość zależy od otaczającego nas 

klimatu. W tropiku ludzie mogą się uganiać w stroju Adama. W klimacie umiarkowanym 

potrzeba kilku warstw ubioru. Jednakże, gdybyśmy nagle znaleźli się, dla przykładu, na 

szczycie Mount Everest, w stroju Adama, wtedy homeostaza zawiodłaby nas w przeciągu 

kilku sekund. Bo jest tam bardzo zimno i jest niskie ciśnienie powietrza, co w sumie daje 

bardzo niskie parcjalne ciśnienie tlenu i wody. Te ekstremalne warunki zewnętrzne 

błyskawicznie wpłynęłyby negatywnie na nasze płuca, krążenie i na równowagę 

biochemiczną (kwasowo-zasadową). Krótko mówiąc, w ciągu kilku minut byłoby po nas. 

NB: było kilka przypadków młodych ludzi, którzy potajemnie wdrapali się do gondoli 
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przednich kół samolotów pasażerskich w nadziei nielegalnego przejazdu do Europy. 

Wszyscy oczywiście zmarli. Trudno sobie nawet wyobrazić co czuli, gdy „ich” samolot 

pasażerski w ciągu kilku minut osiągał pułap około 10 km, a na tej wysokości nie mieli 

praktycznie żadnej możliwości przeżycia. W lipcu 2019 roku, w czasie podejścia do 

lądowania na lotnisku Heathrow, z przedniego podwozia samolotu Kenya Airways wypadły 

kompletnie zamrożone zwłoki młodego mężczyzny i rozbiły płytę chodnika w domku na 

przedmieściu Londynu, Clapham. Okazało się potem, że ten nieszczęśnik „wsiadł” do 

samolotu w Nairobi.              

• Stress – jest drugą funkcją organizmu zapewniającą przeżycie, właśnie w warunkach 

ekstremalnych. Do stresu dochodzi wtedy gdy zwykła homeostaza już nie wystarczy aby 

zapewnić przeżycie. Najlepszym przykładem stresu jest nagły krwotok tętniczy, który 

szybko prowadzi do bardzo poważnych zmian w całym organiźmie. Krwotok inicjuje grupy 

przemian szybkiego reagowania i powolnego reagowania. Stress i jego leczenie to odrębna 

gałąź wiedzy medycznej, którą zajmują się wysoko przeszkoleni specjaliści.  

• Odporność – jest trzecią grupą mechanizmów, które zapewniają nasze przeżycie, broniąc 

nas przed inwazją wszystkich patogenów: biologicznych, chemicznych i fizycznych.  

 

    Trzeba sobie zdać jasno sprawę, że od początku powstania życia na naszej plancie wszystkie 

żyjące stworzenia i ludzie są otoczone wszelkiego rodzaju bakteriami, wirusami, grzybami, 

chemikaliami i cząstkami fizycznymi, przed którymi muszą się bronić. Czasami te bakterie są dobre 

i potrzebne i żyją z nami w symbiozie. To znaczy, swobodnie żyjąc w naszym organiźmie spełniają 

funkcje dla nas przydatne. Najlepszym tego przykładem jest bakteria Escherichia coli, żyjąca w 

naszych grubych jelitach i spełniająca tam bardzo pożyteczne funkcje. Jednakże, gdyby ta bakteria 

dostała się do naszego układu krwionośnego wtedy bardzo szybko doprowadziłaby do śmierci z 

powodu niewydolności serca i nerek. Przed taką możliwością broni nas cały szereg mechanizmów 

fizjologicznych.  

 

    Przystępując do nierównej walkę z wirusem SARS-Cov-2 Światowa Organizacja Zdrowia, 

(WHO), intencjonalnie czy nie, doprowadziła do kompletnego zamieszania pojęć. Z małymi 

wyjątkami, na całym świecie wymuszono, aby wszyscy ludzie u których stwierdzono dodatni wynik 

PCR na tego wirusa, byli zakwalifikowani i raportowani jako zachorowanie, niezależnie od 

klinicznej prezentacji danego przypadku. Uważam, że było to nienaukowym i całkowicie 

niewybaczalnym odejściem od dotychczas przyjętych definicji, które jasno określają różnicę 

między infekcją – czyli inwazją i namnażaniem się antygenów chorobotwórczych w człowieku, a 

chorobą zakaźną – oznaczającą cały szereg objawów klinicznach wywołanych taką inwazją, 

czasami nawet prowadzących do śmierci.          

 

    Twierdzenie, że sama obecność bakterii czy wirusów w organiźmie jest równoznaczna z chorobą, 

jest karygodnym błędem, dla mnie równoznacznym z zaniedbaniem medycznym, normalnie 

karalnym sądownie. Zaś medialne wciskanie tego rodzaju przekonania na siłę ludziom nie mającym 

żadnej możliwości zweryfikowania takich informacji jest już napewno przestępstwem. Nie można 

bowiem twierdzić, że człowiek posiadający jakieś bakterie czy wirusy w sobie jest człowiekiem 

chorym. Nie można powiedzieć, że istnieje choroba bezobjawowa. To zupełnie odwraca wszystkie 

nasze pojęcia do góry nogami. Dlatego uważam, że definicja pandemii SARS-Cov-2 wprowadzona 

przez WHO jest absolutną manipulacją medialną nie mającą nic wspólnego z dbaniem o zdrowie 

całego świata. Świata, bo tej właśnie manipulacji dopuściła się WHO.   

 

    Dla przykładu – leczenie malarii jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe w skrajnych 

przypadkach. Zapobieganie zakażeniu malarią polega nie na zablokowaniu inwazji pasożytami 

Plasmodium danego organizmu, bo to jest prawie zupłnie niemożliwe, ale na zabiciu ich już wtedy 

gdy są wewnątrz organizmu. W tym celu przyjmuje się niebezpieczne dla zdrowia leki przed 

wyprawą do krajów malarycznych. Leki te, po kilku dniach przyjmowania, osiągają we krwi na tyle 

wysokie stężenie, że każdy pasożyt, który dostanie się do naszego organizmu, zostanie zabity zanim 

wywoła wszystkie kliniczne objawy malarii.     
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    Jeśli więc, przez analogię, posłużymy się definicją przyjętą przez WHO w odniesieniu do 

pandemii SARS-Cov-2, wtedy musimy także zgodzić się ze stwierdzeniem, że każdy człowiek, 

ukąszony przez komara z grupy Annopheles, który wstrzyknie mu do krwi pasożyta z grupy 

Plasmodium, jest już chory na malarię, do czasu gdy wysokie stężenie leku przeciwmalarycznego 

nie zabije pasożyta. A to jest przecież nieprawda, bo lek przeciwmalaryczny zdąży zadziałać 

znacznie szybciej niż rozwinie się pełny, kliniczny obraz choroby.  

  

    Dla ludzi stale żyjących w rejonach malarycznych malaria nie stanowi absolutnie żadnego 

problemu, bo u nich bardzo szybko wytwarza się naturalna odporność. Wiem to z pierwszej ręki, bo 

to właśnie powiedział mi kiedyś lekarz z Ugandy, który tam się urodził i wychował. Lekarz ten 

pracował w szpitalu w Cape Town i robił specjalizację z chirurgii. Powiedział mi, że on już tak 

długo jest w Cape Town, że stracił już odporność na Plasmodium i że trochę to potrwa, zanim jej z 

powrotem nie nabędzie, gdy powróci do domu. To jednoznacznie dowodzi prawdziwości mojego 

przekonania, że organizm jest najlepszym lekarzem, byle mu tylko za bardzo nie przeszkadzać. 

Dlatego twierdzę, że WHO zupełnie bez potrzeby stale bije na alarm określając malarię jako bardzo 

groźną endemię i śmiem twierdzić, że tylko z powodów ściśle ekonomicznych. Bo to pozwala na 

wprowadzanie coraz to nowych i kosztowniejszych leków i środków na zapobieganie czemuś, co 

tak naprawdę nie jest żadnym problemem dla ludności żyjącej stale w rejonach malarycznych. W 

odniesieniu do SARS-Cov-2, uważam, że dokładnie ten sam scenariusz odgrywany jest teraz przed 

całym światem, który nie bardzo wie jak obronić się przed takimi manipulacjami.        

 

    Bardzo podobne porównanie można by też zastosować w odniesieniu do obecności innych 

bakterii i wirusów żyjących w nas i dookoła nas. Escherichia coli, żyjąca swobodnie w naszych 

grubych jelitach jest tego najlepszym przykładem. Gdyby przyjąć definicję WHO to każdego, bez 

wyjątku, człowieka na naszej planecie trzeba by uznać za ciężko chorego, bo te bardzo groźne 

bakterie rozmnażaja się bez przeszkód w naszych grubych jelitach. Wychodząc z tego założenia 

jakiś zwariowany polityk mógłby nagle dojść do wniosku, że wszyscy ludzie potrzebują 

natychmiastowej ochrony przed tymi bakteriami. Idąc dalej, taki polityk mógłby zarządzić 

założenie wszystkim ludziom specjalnych worków na kał między nogami, z rurą głęboko wsadzaną 

do odbytnicy. Takie worki, pod groźbą surowach kar pieniężnych, opróżniało by się tylko do 

specjalnych pojemników z substancją odkażającą. Z pozoru taki pomysł może brzmieć śmiesznie, 

ale patrząc na sposób w jaki nasz rząd „radzi sobie” z Covidem uważam, że po wielu politykach 

świata wszystkiego można się spodziewać, tylko dlatego, że czują się zupełnie bezkarni.  

 

 

- * - 

 

 

Budowa płuca i mechanizm zakażenia wirusem.  

Dlaczego nadmierna izolacja może być szkodliwa.  

 

    Płuca są miejscem w którym SARS-Cov-2 dokonuje największych zniszczeń, bardzo groźnych 

dla życia. Ten wirus, tak jak wszystkie inne wirusy szerzące się drogą kropelkową, także wirusy 

grypy, jest szczególnie groźny dla nabłonka pęcherzków płucnych. Aby poznać patologię 

zachodzącą w zakażeniu wirusami trzeba najpierw zaznajomić się z budową płuc. 

 

    Podstawową funkcją płuc jest wymiana gazowa, czyli dostarczanie tlenu do krwinek czerwonych 

i odbieranie od nich dwutlenku węgla. Tlen i dwutlenek węgla przemieszczają się między 

krwinkami czerwonymi a wnętrzem pęcherzyków płucnych na zasadzie zwykłej dyfuzji, to znaczy 

od większego ciśnienia do mniejszego. W pęcherzykach płucnych ciśnienie parcjalne tlenu jest 

znacznie wyższe niż w krwinkach czerwonych, zaś ciśnienie dwutlenku węgla, na odwrót, jest 

niższe. Dlatego wymiana gazów między pęcherzykami a krwią zachodzi zgodnie z różnicą ciśnień: 

tlen z pęcherzyków płucnych dyfunduje do krwinek czerwonych, zaś dwutlenek węgla na odwrót, z 

krwinek czerwonych do powietrza pęcherzykowego. (ryc. 3).  
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    Aby ułatwic tą dyfuzję warstwa tkanek między wnętrzem pęcherzyków a wnętrzem naczyń 

krwionośnych (kapilarów) otaczających pęcherzyki płucne jest mikroskopijnej grubości (0,5 μm) i 

składa się tylko z trzech warstw:  

• komórek nabłonka pęcherzyków  

• komórek śródbłonka naczyń krwionośnych (endotelium)  

• bardzo cienkiej przestrzeni między nimi zwanej śródmiąższem (interstitium). Interstitium to 

bardzo cienka warstwa tkanki łącznej, która wspomaga mechanicznie utrzymanie struktury 

pęcherzyków płucnych. 

 

    Pomimo tego pęcherzyki płucne i tak mają tendencję do zapadania się. Dlatego jest jeszcze jeden 

mechanizm zapobiegający temu, czyli surfaktant. Surfaktant wyściela wewnętrzną powierzchnię 

pęcherzyków, co zmniejsza napięcie powierzchniowe i zapobiega ich zapadaniu. Surfaktant jest 

bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania płuc. Wydzielany jest on przez 

specjalne komórki nabłonka pęcherzyków płucnych – komórki typu II. W życiu płodowym 

surfaktant rozwija się ostatni, podczas ostatnich dwóch tygodni ciąży. I to właśnie obecność 

surfaktantu w wodach matki daje sygnał do porodu. Dlatego nie jest dobrą praktyką przedwczesne 

wywoływanie porodów, bo takie dzieci mogą mieć później problemy z płucami.     

 

    Jest wiele danych pozwalających przypuszczać, że wirusy grypy, a zwłaszcza SARS-Cov-2, 

atakują i niszczą przeważnie komórki typu II pęcherzyków płucnych (zob. ryc. 3). To prowadzi do 

zmniejszenia produkcji surfaktantu, a w skrajnych przypadkach nawet do jego braku. Brak 

surfaktantu prowadzi do zapadania, czyli sklejania się pęcherzyków płucnych, przez co powietrze 

nie może do nich wpływać. Dochodzi wtedy do sytuacji w której część, tych sklejonych 

pęcherzyków płucnych jest pozbawiona powietrza, ale przepływa przez nie krew. Fachowo mówi 

się wtedy o zaburzeniu stosunku wentylacji (czyli ilości gazu płynącego przez pęcherzyki płucne na 

jednostkę czasu) do perfuzji (czyli ilości krwi płynącej w kapilarach na jednostkę czasu) w 

pęcherzykach płucnych (ventilation/perfusion ratio). Powoduje to wzrost przecieku (shunt), czyli 

wzmożony przepływ krwi żylnej (nieutlenowanej) do krwi tętniczej (utlenowanej) z pominięciem 

pęcherzyków płucnych. To przedstawiają dwa poniższe rysunki.  

 

  
 

    Normalny, fizjologiczny przeciek wynosi do około 2%, a wtedy saturacja krwi (utlenowanie), 

mierzona czujnikami zakładanymi na palce, dochodzi maksymalnie do 100% (ze względu na błąd 

urządzenia). Gdy przeciek dojdzie do około 20% saturacja krwi spadnie do około 90%. W miarę 

dalszego wzrostu przecieku saturacja maleje, a stan kliniczny pacjenta ulega bardzo znacznemu 

pogorszeniu. Saturacja na poziomie około 80% jest już niebezpieczna dla przeżycia, zwłaszcza 

jeżeli będzie bardzo długotrwała. Bo chociaż, dzięki charakterystyce hemoglobiny, dowóz tlenu do 

pojedyńczych komórek jest przez długi czas zapewniony nawet przy bardzo niskiej saturacji, to 

jednak przedłużający się niski jej stan prowadzi do bardzo poważnych zmian patologicznych. A to 
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jest jednym z głównych powodów śmierci ludzi chorych na grypę i Covid-19, zwłaszcza jeśli mają 

oni jeszcze jakieś choroby współistniejące, płucne lub krążeniowe. 

 

    W płucach jest około 300  milionów pęcherzyków, o średnicy około 0.3 mm każdy. Gdyby te 

wszystkie pęcherzyki płucne (z płuc mężczyzny o wadze 70 kg i wzroście 1,8m) rozłożyć na 

płaskiej powierzchni, wtedy zajęłyby one około 120 metrów kwadratowych powierzchni. Każdy 

pęcherzyk jest opleciony siatką bardzo drobnych kapilarów (naczyń krwionośnych) o średnicy 

około 10 mikrometrów. Ponieważ krwinki czerwone mają średnicę około 7 mikrometrów mogą w 

nich stosunkowo łatwo przepływać.  

 

    Powietrze dochodzi do pęcherzyków płucnych oskrzelami, które dzielą się na coraz mniejsze i 

coraz liczniejsze odgałęzienia. (ryc. 2). W oskrzelikach 16 podziału powietrze płynie jeszcze tam i z 

powrotem. Natomiast od 17 podziału aż do wnętrza pęcherzyków, powietrze podlega dyfuzji, czyli 

mieszaniu się. Obszar dyfuzji jest bardzo krótki bo ma tylko około 5 mm długości.  

 

    Płuca zbudowane są w ten sposób po to, żeby maksymalnie ułatwić wymianę gazową. Jeżeli 

wyobrazimy sobie, że z każdym uderzeniem serca, do płuc w/w mężczyzny dociera około 70 ml 

krwi, i jeśli ta krew rozleje się na powierzchni 120 metrów kwadratowych, to warstwa tak rozlanej 

krwi jest tak cienka, że każda krwinka czerwona ma bardzo łatwy kontakt z powietrzem. To właśnie 

dzięki bardzo ciekiej warstwie między wnętrzem kapilarów a wnętrzem pęcherzyków (blood/gas 

barrier, o grubości 0.5 mikrometra u zdrowych ludzi) wymiana gazów jest natychmiastowa, 

pomimo tego, że każda krwinka spędza w kapilarach tylko około ¾ sekundy.                          

 

    Płuca są praktycznie otwarte na środowisko zewnętrzne, Dlatego muszą być zabezpieczone przed 

inwazją patogenów, jak bakterie, wirusy i pył. Do obrony przed większymi drobinami, jak pył o 

dużej średnicy, służy specjalny nabłonek z rzęskami (ciliated epithelial cells) pokrytymi śluzem, 

wyściełający wnętrze wszystkich oskrzeli i oskrzelików. Pył przykleja się do śluzu, a rzęski, 

poruszając sie w kierunku tchawicy, przesuwają go do gardła. Potem pył wraz ze śluzem jest 

usuwany na zewnątrz za pomocą kaszlu. Wirusy natomiast są na to za małe i muszą być usuwane 

przez system układu odpornościowego, składający sie z makrofagów tkankowych, neutrofili i 

przeciwciał. 

       

    Makrofagi tkankowe i neutrofile poruszają się ruchem amebowatym. Maksymalna prędkość ich 

poruszania się wynosi 40 μm na minute. Masymalny zasięg chemotaksji –  czyli odległości z jakiej 

„widzą” one sygnał o zachodzącym zakażeniu – wynosi 100 μm. Dlatego im więcej będzie 

makrofagów tkankowych i neutrofili w całym organiźmie, to tym gęściej będzie nimi pokryta cała 

wewnętrzna powierzchnia pęcherzków płucnych, przez co będą one znacznie szybciej dostrzegać i 

wychwytywać atakujące wirusy i dlatego szybciej zwalczą infekcję. (zobacz: Ryc. 4.  zielone linie u 

dołu rysunku)  

 

    Dlatego logicznym jest, że skuteczna obrona przed zakażeniem wirusami drogą kropelkową musi 

wprost proprcjonalnie zależeć od szybkości poruszania się makrofagów i neutrofili oraz ich ilości 

we krwi i w tkankach. Z kolei, każde zakażenie wirusowe drogą kropelkową odznacza się różną 

ilością wirusów. Jest to tak zwany ładunek wirusów (viral load) czyli ilości pojedyńczych wirusów 

w momencie gdy dochodzi do zakażenia. Współzależność między ilością wirusów a jakością 

układu odpornościowego ma podstawowe znaczenie, decydujące o możliwości rozwoju objawów 

klinicznych. Jeśli viral load będzie bardzo duży (np. miliony wirusów, gdy chory człowiek kaszlnie 

drugiemu prosto w twarz), zaś ilość makrofagów tkankowych i neutrofili w płucach bardzo mała, 

wtedy tylko mała część wirusów zostanie zniszczona i zaprezentowana do pobudzenia układu 

odpornościowego, a wszystkie pozostałe wirusy zaczną atakować komórki nabłonka pęcherzyków 

płucnych, odsłaniać interstitium, niszczyć surfaktant i prowadzić do powstania śródmiąższowego 

zapalenia płuc.  
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    Jeśli natomiast viral load będzie bardzo mały, na przykład z wdychanego powietrza w którym 

unosi się tylko kilka wirusów, to nawet normalnie działający układ odpornościowy będzie w stanie 

wszystkie je wyłapać. Takie wirusy, wyłapane przez makrofagi, będą natychmiast unieczynnione w 

makrofagach, a ich epitopy zostaną zaprezentowane lymphocytom T-4 helper/inducer oraz 

lymfocytom T-8, co doprowadzi do powstania odporności humoralnej i tkankowej. Dlatego wydaje 

się, że całkowita izolacja ludzi, zamykanie ich w domach, noszenie masek, czy też nadmierne 

dystansowanie się jest w istocie szkodliwe, bo wtedy układ odpornościowy organizmu nie jest 

pobudzany przez antygeny, co musi prowadzić do jego niewydolności. Oczywiście, ludzie już 

chorzy na różne ciężkie chroby są bardzo narażeni na zachorowanie na Covid-19, a nawet na 

śmierć, ale grypa też powodowała bardzo dużo przypadków śmiertelnych.  

 

    Dziwnym trafem w 2020 roku grypa w ogóle zniknęła ze statystyk umieralności. W 2020 roku 

nikt na całym świecie nie umarł na grypę. Ani na żadne inne choroby. Dzięki globalnym wysiłkom 

polityków, matematyków i statystyków wszystkie choroby świata... zniknęły. Już ich więcej nigdy 

nie będzie. Ale za to zastąpił je o wiele gorszy wróg. Covid-19. Teraz ludzie będą umierali tylko na 

Covid-19. Dopóki nie zgodzą się na masowe i coroczne „wyszczepiania”. Oczywiście. Bo jak nie 

zgodzą się na te masowe i coroczne „wyszczepiania” to będą umierali. Ale jak zgodzą się na te 

masowe i coroczne „wyszczepiania” to już napewno nie będą umierali. W ogóle.   

 

Taka mała ciekawostka natury.          

          

 

- * - 

 

 

Układ krążenia i jego rola w zwalczaniu zakażeniu 

 

    Układ krążnia spełnia zasadniczą rolę w budowie i utrzymaniu odporności przeciwko inwazji 

różnych patogenów chorobotwórczych.  

 

    Z grubsza biorąc układ krążenia służy do transportu tlenu i substancji odżywczych do komórek, 

dwutlenku węgla i produktów przemiany materii z komórek, wody, hormonów i różnych związków 

chemicznych regulujących działanie poszczególnych organów po całym organiźmie, produktów 

przemiany materii do otoczenia, regulacji temperatury oraz do zapewnienia odporności organizmu, 

czyli obrony przed obcymi ciałami biologicznymi i chemicznymi różnego rodzaju. 

 

Układ krążenia składa się z: 

• dużego krążenia - z lewej komory serca na obwód i z powrotem do prawego przedsionka 

• małego krążenia - z prawej komory do płuc i z powrotem do lewego przedsionka. Serce i 

płuca są ze sobą w bardzo dużej korelacji ze względu na ich bardzo specyficzne funkcje i 

budowę. Choroba jednego z tych organów szybko prowadzi do patologii drugiego, dlatego 

w leczeniu, serce i płuca traktuje się jako swego rodzaju jeden organ.  

• krążenia lymfatycznego - lymfa, czyli część składowa krwi zawierająca białka i elektrolity, 

ale bez krwinek, przedostaje się z naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowej; 

potem zbierana jest przez bardzo drobne kapilary lymfatyczne; następnie płynie do ductus 

thoracicus, który jest największym naczyniem lymfatycznym biegnącym w klatce 

piersiowej i uchodzącym do lewej żyły podobojczykowej. Lymfa ma najbardziej istotne 

znaczenie w zapewnieniu  odporności przeciw inwazji różnych ciał obcych.  

 

    Krew - u dorosłego mężczyzny normalnego wzrostu i wagi (1.8 m, 70 kg) jest około 70 ml krwi 

na jeden kilogram wagi ciała. U zdrowych ludzi okolo 45% krwi stanowią krwinki: większość 

stanowią krwinki czerwone (erytrocyty), a do około 4% krwinki białe. U dorosłych zdrowych ludzi 

większość krwinek czerwonych i białych jest tworzona w szpiku kostnym.  
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    Szpik kostny uważany jest za jeden z największych organów człowieka. Całkowita ilość szpiku 

dochodzi wagowo do wielkości wątroby. Szpik znajduje się w kościach długich, żebrach, kręgach, 

mostku, talerzach biodrowych i innych kościach miednicy. Szpik w kościach długich najszybciej 

ulega stłuszczeniu i po 20 roku życia praktycznie przestaje produkować krwinki. Najdłużej 

produkuje krwinki szpik kręgów, mostka i żeber. Szpik jest bardzo aktywny. Produkuje około 75% 

krwinek białych, a tylko około 25% erytrocytów, pomimo tego, że erytrocytów jest około 500 razy 

więcej niż krwinek białych. Wiąże się to prawdopodobnie z tym, że erytrocyty żyją znacznie dłużej 

(około 120 dni) niż białe krwinki (średnio około 20 dni, ale niektóre białe krwinki mogą żyć 

dłużej). Szpik zawiera komórki macierzyste (stem cells) dla wszystkich krwinek i dla płytek krwi. 

Komórki macierzyste nazywane są common progenitor cells.  

 

    Płytki krwi biorą udział w tamowaniu krwawienia. Płytki krwi są dwukrotnie mniejsze niż 

erytrocyty (2-4 μm), u zdrowych ludzi jest ich około 300 000 w jednym milimetrze sześciennym 

krwi. Płytki żyją we krwi stosunkowo krótko, bo ich okres połowicznego rozpadu wynosi okolo 4 

dni. Ich działanie jest następujące: gdy wewnętrzny nabłonek naczynia krwionośnego (endotelium) 

ulega uszkodzeniu wtedy receptory z powierzchni płytek łączą się z kolagenem, który znajduje się 

pod nabłonkiem. To powoduje rozpadanie się płytek i wydzielanie się z ich wnętrza granulek. 

Granulki te zawierają specjalne związki chemiczne, które aktywują rozpad jeszcze większej ilości 

płytek krwi, a także aktywują cały system budowy skrzepliny.  

 

    Aktywacja systemu krzepliwości krwi jest bardzo skomplikowana. Składa się z wielu etapów i 

zależy od tego czy przebiega w naczyniach czy w tkankach. Do powstawania mikroskopijnych 

skrzeplin (wewnątrznaczyniowych zakrzepów) musi dochodzić przede wszystkim w najmniejszych 

naczyniach włosowatych (kapilarach) otaczających pęcherzyki płucne zaatakowane przez wirusy 

grypy i wszystkie inne wirusy przenoszone drogą kropelkową. Formowanie się zakrzepów musi 

więc być częścią patologii śródmiąższowego zapalenia płuc i jest bardzo niebezpieczne dla  

chorego.  

 

    Ponieważ zainicjowanie tego procesu w najdrobniejszych kapilarach prowadzi do lawinowego 

powstawania coraz większej ilości zakrzepów w coraz to większych naczyniach krwionośnych, 

może to prowadzić do powstania zatorów. Do takiej patologii może dochodzić zwłaszcza wtedy, 

gdy wirusy zniszczą barierę między gazem a krwią i gdy dojdzie do śródmiąższowego zapalenia 

płuc. Zatory są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza u ludzi podłączonych do  respiratorów, bo w 

czasie sztucznej wentylacji dochodzi do bardzo istotnego odwrócenia ciśnień: krwi w krążeniu 

małym i powietrza w płucach i w klatce piersiowej.   

 

    Wydaje mi się, że sztuczna wentylacja ludzi chorych na ciężkie zapalenie płuc może prowadzić 

do nasilenia się choroby. Są doniesienia naukowe z kilku ośrodków gdzie nie stracono ani jednego 

pacjenta z Covid-19 właśnie dlatego, że nie byli oni poddani intubacji i sztucznej wentylacji. 

Owszem, mieli tlen podawany przez maskę albo cewnikiem do nosa. W moim odczuciu takie 

leczenie jest o wiele bardziej fizjologiczne niż sztuczna wentylacja. Poza tym, jeżeli zniszczona jest 

bariera między krwią a gazem (zob. Ryc. 3) to może też dochodzić do zatorów powietrznych. A 

takie zatory napewno zabijają. Wydaje mi się, że w takim przypadku o wiele lepiej jest zostawić 

pacjenta na własnym oddechu, blokować odruchy kaszlowe z opłucnej, ale tylko jeżeli za bardzo 

dokucza ból, (bo kaszel pomaga usuwać plwocinę z wirusami i bakteriami) robić ćwiczenia 

oddechowe i fizjoterapię i podawać tlen, ale nie więcej niż 40% w mieszaninie oddechowej, bo tlen 

też jest toksyczny, właśnie dla nabłonka płuc. No i, oczywiście, moje ukochane bańki. Jeżeli trzeba, 

to codziennie. Przypominam: to uratowało od śmierci moją 97-letnią ciocię i 70-letniego dziadka, 

gdy oboje zapadli na ciężkie po-grypowe zapalenie płuc.      

 

    Natomiast ja uważam, że sztuczna wentylacja w takich przypadkach bardziej szkodzi niż 

pomaga. Po to aby sztucznie wentylowć człowieka przez rurkę intubacyjną trzeba go uśpić, bo 

żaden przytomny człowiek nie będzie w stanie przemóc odruchów kaszlowych generowanych w 

tchawicy. Dlatego wszystkim ludziom pod respiratorami podaje sie dożylnie leki, najczęściej 
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benzodiazepiny w kombinacji z narkotykami. Jednak jest wiele doniesień wskazujących na to, że 

jednym z powodów dla których ludzi ciężko chorych na Covid-19 intubuje się i wentyluje sztucznie 

jest przekonanie, że taki chory nie rozsiewa wirusów, właśnie dlatego, że jest zaintubowany. Jeśli to 

prawda, to wydaje mi się, że jest to zła praktyka lekarska. Uważam, że najbardziej fizjologicznym 

sposobem sztucznej wentylacji byłyby tzw. żelazne płuca, stosowane prawie 100 lat temu u ludzi z 

zaburzeniami oddychania po polio. Obecnie stosowane respiratory, wymagające intubacji, bardzo 

zmieniają fizjologię oddychania przez odwrócenie ciśnień w klatce piersiowej.                    

 

- * - 

 

Białe ciałka krwi (leukocyty) 

 

    Zdrowy człowiek ma średnio około 6000 białych krwinek (z rozrzutem 4000-11000) w jednym 

milimetrze sześciennym krwi.  

• granulocycty, to największa grupa białych ciałek krwi, z czego:  

▪ neutrofile - stanowią 50-70% 

▪ eosinofile - stanowią 1-4%  

▪ basofile - stanowią 0.5% 

• lymfocyty - stanowią około 20-40% wszystkich białych ciałek  

• monocyty - stanowią około 2-5%.               

 

    To właśnie te białe ciałka krwi zapewniają obronę przed wszystkimi antygenami, jak wirusy, 

bakterie, pierwotniaki, grzyby, różne substancje chemiczne, a także niektóre nowotwory.   

 

    Wszystkie granulocyty zawierają enzym zwany myeloperoxydazą, który jest głównym 

związkiem zabijającym sfagocytowane (pożarte) antygeny (wirusy, bakterie, etc). Proces zabicia i 

pożarcia bakterii  i wirusów zachodzi w organellach wewnątrzkomórkowych zwanych lizosomami. 

Są to małe pęcherzyki w cytoplaźmie komórek do wnętrza których wydzielane są specjalne enzymy 

trawiące materiał biologiczny w nich zawarty. Basofile produkują histaminę i heparynę, ktore 

wpływają na powstanie odczynów zapalnych. Eosinofile atakują niektóre pierwotniaki i biorą 

udział w „wygaszaniu” odczynów alergicznych.  

 

    Neutrofile stanowią pierwszą linię obrony przed antygenami. Średni czas przeżycia neutrofili 

krążących we krwi jest około 6 godzin. Dlatego, aby utrzymać ich prawidłowy poziom we krwi 

muszą one być produkowane w szpiku w ilości około 100 bilionów komórek dziennie. Bardzo dużo 

neutrofili wchodzi do tkanek, w procesie zwanym diapedezą. W tym procesie neutrofile obecne we 

krwi, najpierw przyklejają się do endotelium naczyń krwionośnych, a następnie przeciskają się 

pomiędzy komórkami endotelium, gdyż mają zdolność zmieniania kształtu. Wiele neutrofili ginie 

po przedostaniu się do układu pokarmowego.  

 

    Po inwazji organizmu bakterie wywołują proces zapalny przez produkcję związków 

chemicznych, które przyciągają neutrofile do miejsca ataku antygenu. Ten proces nazywa się 

chemotaksją. Każdy proces zapalny zwiększa aktywność szpiku w wyniku dwóch mechanizmów: 

• wyrzucania białych krwinek ze szpiku kostnego – krwinki wyprodukowane w szpiku 

kostnym są w nim przechowywane aż do czasu gdy układ odpornościowy da sygnał o 

zaczynającym się procesie zapalnym. U zdrowych ludzi krew i szpik zawieraja taką ilość 

krwinek białych jaka potrzebna jest do zapewnienia ochrony przed zakażeniem przez 6 dni, 

z czego w szpiku przechowywane jest ich 3-dniowe zapotrzebowanie. Gdy dochodzi do 

infekcji, krwinki białe ze szpiku zostają bardzo szybko wysłane do krwi krążącej. Dlatego w 

stanach zapalnych dochodzi do bardzo dużego wzrostu liczby krwinek białych we krwi. 

Granulocyty i monocyty w ciągu około 4-8 godzin przedostają się do tkanek, a monocyty 

stają się tam makrofagami tkankowymi odpowiedzialnymi za obronę przed wirusami. 

Lymphocyty natomiast mają dużą tendecję do krążenia między tkankami a krwią, czyli tam 
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i z powrotem. Ponieważ ich czas przeżycia liczy się na tygodnie, a czasami nawet miesiące, 

spełniają one bardzo ważną funkcję w obronie przed zakażeniem.  

• wzmożonej produkcji wszystkich krwinek białych w szpiku kostnym. 

 

    Monocyty fagocytują bakterie, obcy materiał biologiczny i obumarłe komórki. Monocyty 

zawierają enzymy które produkują peroxydazę (czyli enzymu używającego H2O2 jako środka 

zabijającego bakterie i wirusy) i inne enzymy działające w lizosomach. System makrofagów 

tkankowych, tak samo jak neutrofile, także podlega chemotaksji, przez co makrofagi tkankowe 

zawsze dążą do miejsca infekcji. Dlatego monocyty odgrywają bardzo istotną rolę w utrzymaniu 

odporności organizmu.  

 

    Produkcja granulocytów i monocytów podlega bardzo ścisłej regulacji za pomocą specjalnych 

związków gluko-proteinowych. Związki te powstają w wielu tkankach organizmu i są nazwane 

czynnikami stymulującymi kolonii dlatego, bo mają one zdolność do pobudzania do wzrostu i do 

formowania całych kolonii komórek, tylko z kilku pojedyńczych komórek. W tym procesie cała 

kolonia komórek może nawet powstać tylko z jednej komórki. Najbardziej poznane są następujące 

czynniki stymulujące wzrost granulocytów: 

• GM-CSF – granulocyte/macrophage colony stimulating factor 

• G-CSF – granulocyte colony stimulating factor 

• multi-CSF – multipotential colony stimulating factor 

• M-CSF – macrophage colony stimulating factor 

 

    Człowiek ma olbrzymią zdolność niszczenia różnego rodzaju organizmów i trucizn jakie atakują 

jego organizm. Ta zdolność nazywa się odpornością. Ilość antygenów jakie układ odpornościowy 

może rozpoznać i zwalczyć jest ogromna. Komórki macierzyste mają zdolność różnicowania się w 

miliony różnych lymfocytow T i B, praktycznie z pojedyńczych komórek-prekursorów (patrz wyżej 

- stymulacja kolonii) z których każda ma „w pamięci” dane o jednym antygenie z jakim kiedyś się 

zetknęła. Jest to pamięć przekazana także przez przeszłe pokolenia, w wyniku zakażeń jakich 

doświadczyli nasi przodkowie. Dlatego jeśli dany antygen zaatakuje ponownie, układ 

odpornościowy będzie już „wiedział” jakie komórki pamięci ma namnożyć i różnicować aby jak 

najszybciej wyprodukować odpowiednie przeciwciała i inne składniki potrzebne do zwalczenia 

danego antygenu. Z tego też powodu od dawna znana jest zasada, że choroba przebyta naturalnie 

daje bardzo dobrą i długotrwałą odporność, zaś szczepienia takiej odporności nie zapewniają, albo 

jest ona o wiele słabsza. 

 

Odporność dzieli się na dwie podstawowe grupy:  

• Nabytą – czyli taką która powstaje po ataku antygenów, jak bakterii, wirusów, czy toksyn. 

Odporność nabyta dzieli się z kolei na:   

o Odporność humoralną – zapewnioną przez lymfocyty B produkujące przeciwciała. 

Przeciwciała to proteiny krążące we wszystkich płynach ustrojowych. Nazwa 

pochodzi od słowa „humor” co oznacza płyn ustrojowy. Odporność humoralna, 

skierowana jest głównie  przeciw infekcjom bakteryjnym, jest wynikiem działania 

przeciwciał krążących w płynach ustrojowych (głównie globulin IgA i IgG, ale jest 

też dużo innych globulin spełniających ważne zadania).  

o Odporność komórkową  – zapewnioną przez lymfocyty T, które w większości 

znajdują się w węzłach chłonnych. Odporność komórkowa nie zależy od krążących 

przeciwciał w płynach ustrojowych. Komórki z grupy T produkują różnego rodzaju 

substancje (cytokininy) niszczące antygeny. Odporność komórkowa jest szczególnie 

istotna w niszczeniu przede wszystkim tych antygenów, które nie uległy fagocytozie 

oraz komórek organizmu zaatakowanych przez wirusy, a także w zwalczaniu 

grzybów, pierwotniaków, bakterii, które dostały się do przestrzeni 

międzykomórkowej i niektórych komórek nowotworowych. Odporność komórkowa 

odpowiada za opóźnione reakcje alergiczne i za odrzucanie przeszczepów.     
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• Wrodzoną – czyli taką która jest związana ze specyficzną budową naszego ciała. 

Składowymi odporności wrodzonej są: 

o Funkcjonowanie białych ciałek krwi (fagocytoza) 

o Kwas solny w żołądku, który zabija bakterie 

o Ciągłość skóry zapewniająca ochronę przed inwazją 

o Wydzielanie bakteriostatyków przez gruczoły skóry (dlatego stałe noszenie 

rękawiczek i nadmierna i częsta dezynfekcja rąk są raczej niewskazane)   

o Łuszczenie się naskórka skóry w którym jest bardzo dużo bakterii 

o Obecność we krwi pewnych związków chemicznych niszczących bakterie 

o Usuwanie pyłu i bakterii z oskrzeli przez komórki z rzęskami (ciliated 

epithelial cells) 

 

    Odporność nabyta jest wynikiem działania lymfocytów, znajdujących się w węzłach chłonnych, 

oraz w śledzionie, tkance pod śluzówkami, przewodzie pokarmowym, grasicy i w szpiku kostnym. 

Wszystkie te narządy nazywają się wspólnie układem limfatycznym (obecnie zwanym też układem 

fagocytarnym, a dawniej układem siateczkowo-śródbłonkowym) W układzie limfatycznym 

znajdują sie miliony lymfocytów B i T, przygotowanych do kontaktu z antygenami.   

 

Lymfocyty powstają w szpiku kostnym już w okresie życia płodowego. Po wielu przemianach: 

• jedna ich część przemieszcza się do grasicy (thymus – stąd nazwa lymfocyty T) gdzie 

podlega transformacji w lymfocyty T   

• druga ich część przemieszcza się do płodowej wątroby i śledziony, gdzie podlega 

transformacji w lymfocyty B.  

 

    Po tych transformacjach lymfocytyty T i B zasiedlają cały układ limfatyczny i tam czekają aż 

zetkną się z antygenami atakującymi organizm, przez co dochodzi do ich aktywacji. To stanowi 

barierę i ochronę przed zakażeniami spowodowanymi antygenami różnego rodzaju.   

 

    Odporność nabyta powstaje dopiero po inwazji antygenu, czyli bakterii, wirusów, albo trucizn. 

Dlatego nasz organizm musi mieć sposób na rozpoznanie tej inwazji. Każdy z atakujących nas 

antgenów ma pewne swoiste cechy charakterystyczne, które są rozpoznawane jako obce. Są to 

epitopy. (zobacz: Ryc. 1. Kaskada aktywacji układu odpornościowego.) 

       

    Każda atakująca bakteria lub wirus zazwyczaj wchodzi najpierw do układu limfatycznego. Tam 

spotyka się z lymfocytami B i T, które podlegają aktywacji przez epitopy antygenów. Każdy tak 

zaaktywowany lymfocyt B stanowi początek całej kolonii lymfocytów B, które zaczynają się z 

niego rozrastać i różnicować. Podobnie, każdy lymfocyt T stanowi początek całej kolonii 

lymfocytów T, które zaczynają się rozrastać i różnicować z tej jednej komórki. Zarówno lymfocyty 

B jak i T, jak i wszystkie lymfocyty które z nich się namnożą, są zaaktywowane tylko przez jeden 

dany antygen i będą zwalczać tylko ten antygen, przeciwko któremu zostały zaaktywowane.  

 

   Tak więc, po aktywacji, czyli po wejściu w kontakt z danymi antygenami, oba rodzaje 

lymfocytów (B i T) rozrastają się w duże kolonie, przez co powstaje:  

• duża liczba lymfocytów B – odpowiedzialnych za odporność humoralną, to znaczy komórek 

B produkujących dużą ilość przeciwciał i komórek B pamięci.  

• duża liczba lymfocytow T –  odpowiedzialnych za odporność komórkową, które dalej 

różnicują się w dużą ilość lymfocytów T-8 (supressor, cytotoxic i memory), z których każdy 

pełni swoją własną funkcję (patrz niżej).          

  

    Odporność humoralna – po ataku przez bakterie, wirusy i inne obce substancje, antygeny te 

podlegają fagocytozie przez makrofagi. Po unieszkodliwieniu antygenów makrofagi same 

„decydują” jakie epitopy są nowe, czyli jeszcze nie znane układowi odpornościowemu, wydzielają 

te epitopy na swoją powierzcnię i przyłączają je do rowków w MHC-II, a następnie prezentują tak 
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przetworzone części atakujących antygenów lymfocytom T-4. Te z kolei aktywują lymfocyty B, 

które podlegają namnażaniu i zróżnicowaniu na:  

• komórki plazmy (plasma cells), które wydzielają do krążenia duże ilości przeciwciał. Są to 

immunoglobuliny IgG, IgA, IgM, IgD, IgE odpowiedzialne za odporność humoralną. 

• komorki pamięci B (memory B cells) odpowiedzialne za pamięć przebytych zakażeń 

 

    Lymfocyty B mogą także wyłapywać krążące w płynach ustrojowych wolne antygeny, jednakże 

do aktywacji, dojrzewania i różnicowania, lymfocyty B wymagają jednak stymulacji zapewnianej 

przez lymfocyty T-4.    

 

    Odporność komórkowa – komórką pośredniczącą i stymulującą wytworzenie się odporności 

komórkowej jest lymfocyt T-8, który jest aktywowany przez:  

• epitopy obcych antygenów (w podobny sposób przetwarzanych przez makrofagi jak podczas 

tworzenia odporności humoralnej) są przekazywane do MHC-I z powierzchni makrofagów, 

następnie umieszczane w rowku MHC-I i prezentowane lymfocytom T-8. Tak przebiega 

bezpośrednia aktywacja lymfocytow T-8.  

• Aktywacja lymfocytow T-8 może zachodzić także pośrednio pod wpływem Interleukin 2, 

wydzielanych przez lymfocyty T-4. 

 

    Aktywowane lymfocyty T-8 podlegają następnie dalszemu namnażaniu i różnicowaniu w 

następujące grupy lymfocytów T-8:  

• T-8 cytotoxic cells – które niszczą komórki zaatakowane danymi antygenami, zwłaszcza 

wirusami, poprzez umieszczanie w błonach tych komórek specjalnych protein tworzących 

pory w błonie komórkowej oraz przez wstrzykiwanie toksyn do tych komórek.     

• T-8 supressors cells – które rozwijają się wolniej niż cytotoxic T-8 cells, hamują działanie 

cytotoxic T-8 cells i lymfocytów T-4, przez co wygaszają aktywność układu 

odpornościowego. 

• T-8 memory cells – przechowują pamięć przebytych zakażeń co sprawia, że podczas 

kolejnego zakażenia tym samym antygenem odpowiedź na atak jest szybsza.  

 

   

- * - 

 

 

Jak prawidłowo postawić bańki 

 

Do stawiania baniek należy przygotować sobie: 

• Tacę na bańki. Może być to taca każdego rodzaju, najlepiej plastykowa z brzegiem, za który 

można ją będzie łatwo uchwycić. 

• Kwacz – jest to pręt ze stalowego drutu, musi być bardzo sztywny, nie może to być drut z 

wieszaka na bieliznę, bo będzie się za bardzo wyginał. Najlepiej użyć drutu grubości około 

6 mm i długości około 30 cm. Na jeden koniec drutu nakręcamy ciasno zbity zwitek waty 

(ale nie mogą to być waciki używane do makijażu, bo się nie będą trzymać). Zwitek ten, po 

zawinięciu na drut, powinien wyglądem przypominać siarkę od zapałki. W najgrubszym 

miejscu zwitek nie powinien być grubszy niż średnica baterii size C, a długość zwitka na 

drucie powinna być około 5 cm. Po nawinięciu zwitka należy wokół niego okręcić cienki 

drut, (może być miedziany, nawojowy, Φ ok. 0.2 mm, po opaleniu emalii). Chodzi o to by 

zwitek waty był bardzo dokładnie zabezpieczony przed spadnięciem z drutu. Kwacz będzie 

umoczony w denaturacie i zapalony, więc pod żadnym pozorem nie może z niego spaść.             

• Krem do posmarowania pleców. Najlepiej Nivea. Może też być wazelina, ale wtedy plecy 

będą bardzo tłuste, co nie jest zbyt przyjemne.   

 

Zdrowemu człowiekowi bańki można postawić na siedząco.   
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    Wszystkie bańki powinny być umyte po poprzednim użyciu. Bańki powinno się stawiać tylko na 

tą część pleców, gdzie nie ma kości, dlatego, że tam postawione bańki bardzo bolą. Nie powinno się 

stawiać na barkach, na łopatkach i na kręgosłupie. 

 

    Przed stawianiem należy każdą bańkę wytrzeć wewnątrz kwaczem umoczonym w denaturacie, 

ale tak żeby tego denaturatu było bardzo mało, tylko bardzo cieniutka warstwa. Po umoczeniu w 

denaturacie, a przed wycieraniem baniek, kwacz trzeba dobrze strząsnąć aby nie było na nim za 

dużo denaturatu. Następnie ściankę każdej bańkę wyciera się od środka ruchem kolistym. Chodzi o 

to aby na wewnętrznej ściance każdej bańki była bardzo cienka warstwa denaturatu. Warstwa ta 

będzie się palić bardzo krótko, już po postawieniu bańki na skórze. To wypali cały tlen i bardzo 

dobrze przyssie bańkę do skóry. Oczywiście nie należy przesadzać z ilością denaturatu. Po wytarciu 

wewnątrz baniek każdą z nich stawia się na tacy otworem do dołu, po to by denaturat za szybko nie 

wyparował przed ich postawieniem. 

 

    Stawiania baniek najlepiej pierwszy raz wypróbować na sobie. Najlepiej jest zrobić to na udach. 

Chodzi o to, żeby jak najszybciej postawić bańkę, czyli żeby czas od wypalenia powietrza w bańce 

do jej przyłożenia do skóry był jak najkrótszy. To wymaga pewnej wprawy ale po kilku razach 

można się tego nauczyć obserwując jak skóra uda wciągana jest do wnętrza bańki.     

 

    Przed postawieniem baniek należy choremu posmarować całe plecy kremem, także poniżej pach, 

bo tam też można stawiać bańki. (aż do tzw. przedniej linii pachowej) 

 

    Zapalenie kwacza – kwacz umoczyć w denaturacie, dobrze wycisnąć aby był tylko wilgotny, 

zapalić kwacz i dobrze strząsnąć na podłogę z daleka od chorego, aby nie było na nim żadnych 

palących się cząsteczek.  

 

    Stawianie baniek – bańkę bierze się w jedną rękę, następnie palącym się kwaczem, ruchem 

kolistym wyciera się wnętrze bańki, po ściance i jak najszybciej przykłada bańkę do pleców. 

Dobrze postawiona bańka musi wciągnąć skórę do środka. Im więcej tym lepiej. Chodzi o to by 

przerwać bardzo drobne naczynia krwionośne i limfatyczne w skórze bo to zapewni najlepszy efekt 

terapeutyczny.  

 

    Po postawieniu baniek pacjenta powinno się dobrze okryć by nie tracił ciepła, zwłaszcza gdy jest 

poważnie chory. Z reguły w czasie trzymania baniek na plecach pacjent czuje ciepło. To jest 

prawdopodobnie spowodowane odruchami z podwzgórza, które bardzo szybko reaguje na 

postawione bańki. Wydaje mi się, że jest to efekt działania Interleukin 1. Bańki trzyma się na 

plecach około 20 minut. Można dłużej, ale 20 minut powinno wystarczyć. 

 

    Bańki należy zdejmować bardzo ostrożnie. Robi się to tak, że trzyma się bańkę jedną ręką od 

góry, następnie palcem wskazującym przyciska się skórę do dołu, tuż koło obrzeża bańki. Robi się 

to po to, aby powietrze samo wleciało do bańki, a wtedy bańka łatwo odejdzie od skóry. Nie można 

ciągnąć za bańkę, żeby ją oderwać od skóry, bo to będzie bardzo bolało i uszkodzi jeszcze bardziej 

skórę. Skóra po zdjęciu prawidłowo postawionej bańki nie powinna być uszkodzona, nie może być 

ran lub oparzeń, tylko koliste zasinienie spowodowane wynaczynieniem krwi i limfy. Czasami 

widać w bańce płyn, bo tworzą się małe pęcherze wypełnione płynem, ale to jest normalne.    

 

    Po postawieniu baniek poważnie choremu pacjentowi trzeba go dokładnie okryć, żeby nie 

zmarzł. Zdrowy człowiek powinien przez jakieś dwie godziny ochłonąć i nie wychodzić za szybko 

na dwór, żeby się nie przeziębić.          

 

 

- * - 
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Skuteczność masek 

 

    Maski chirurgiczne, fartuchy  lekarskie i rękawiczki gumowe zostały wprowadzone dla ochrony 

pacjentów przed chirurgami w połowie 19 wieku. Jednakże pomimo wielu artykułów o ich użyciu i 

efektywności, nie ma żadnych potwierdzonych danych, że maski mogą skutecznie ochronić 

zdrowych ludzi przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2. Poza tym, nie ma także żadnych danych 

wskazujących na to, że wirusy te wszędzie unoszą się swobodnie w powietrzu. Oczywiście, w 

zamkniętych oddziałach szpitalnych opiekujących się chorymi, powietrze jest napewno zakażone 

wirusami. Ale to wcale nie potwierdza obecności wirusów na otwartej przestrzeni, na ulicy, czy 

nawet w dużych sklepach. Dlatego przymus noszenia masek jest kompletnym nieporozumieniem, 

nie popartym żadnymi dowodami naukowymi.  

 

    Zadziwiająca jest też, wywołana strachem, kompletna utrata przez ludzi zdolności do logicznego 

myślenia, która zmusza ich do poddania się wszystkim nakazom wydawanym przez polityków. 

Ludzie tak poddali się narracji medialnej, że bez żadnego oporu godzą się na duszenie się w 

maskach, choć nie ma żadnych dowodów wskazujących na ich skuteczność. Do tego jeszcze 

szpiegują jedni drugich a nawet napadają na tych, którzy odważą się wyjść bez maski na ulicę.  

 

    Wirus SARS-Cov-2 ma średnicę około 140 nanometrów (łącznie ze „spikami”) zaś białkowa 

otoczka ma średnicę około 60 nanometrów. Dlatego najlepsze maski N95 (tzw. respiratory, czyli 

maski zabezpieczające przed wdychaniem zanieczyszczeń), zdolne do filtrowania cząstek 

większych niż 300 nanometrów, nie mogą w pełni zabezpieczyć przed tym wirusem.   

 

    Zwykłe maski chirurgiczne przez które można jeszcze stosunkowo łatwo oddychać bez żadnego 

wspomagania, mają średnicę porów około 0.1 mm. Oznacza to, że wirus jest ponad 700 razy 

mniejszy niż najmniejsze pory. Poza tym takie maski nie są w ogóle szczelne, więc nie 

zabezpieczają przed obocznym przepływem powietrza. Tak więc mogą one tylko chronić otoczenie 

przed drobnymi kropelkami, które wydziela chory podczas kaszlu i kichania. Dlatego też 

stwierdzenie prof. Montanari, jednego z najbardziej znanych specjalistów od nano-patogenów, 

który już w marcu 2020 roku powiedział, że próba zatrzymania wirusa za pomocą masek to tak, jak 

gdyby ktoś starał się zatrzymać komara za pomocą stalowej bramy, jest bardzo zbliżone do prawdy. 

 

    Zgodnie z doniesieniami z lipca 2020 roku firma KAUST (King Abdullah University of Science 

and Technology) opracowała produkcję wymienialnych membran o porach od 5 do 55 nanometrów. 

Membrany te mają być zakładane do masek N95, mogą odfiltrowywać 95% zanieczyszczeń i mają 

zmienić maskę N95 w maskę wielokrotnego użytku.  

 

    Produkcja tak małych porów przebiega w dwóch etapach. Najpierw produkuje się silikonową 

matrycę z siatką kwadratów o lejkowatym kształcie. Z jednej strony matrycy kwadraty mają 

wymiary 90x90 nanometrów, a z drugiej strony przechodzą w pory o średnicy od 5 do 55 

nanometrów. Na tak powstałej matrycy drukuje się następnie folię poliamidową o grubości 10 

nanometrów, którą następnie oddziela się od matrycy i wkłada do maski N95. Według producentów 

tak zbudowana maska w dalszym ciągu zapewnia swobodne oddychanie.    

 

Jednakże tu rodzą się następujące pytania: 

• czy swobodne oddychynie w takiej masce będzie w ogóle możliwe? 

• czy zmiana takiej folii, przez osobę nie znającą podstaw sterylnego obchodzenia się z 

materiałem biologicznym nie zakończy się zakażeniem rąk i błon śluzowych? 

• czy całkowita blokada układu oddechowego od otoczenia nie jest szkodliwa, bo prowadzi 

do upośledzenia efektywności układu odpornościowego? 

• czy blokada układu oddechowego nie prowadzi do zmian patologicznych w całym 

organiźmie?      
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    Zastanówmy się więc, czy maski stale noszone przez ludzi mogą przynieść więcej szkody niż 

pożytku. I tu mógłbym wymienić następujące problemy medyczne u ludzi stale używających 

masek, zwłaszcza bardzo nerwowych i nie przyzwyczajonych do tego. 

 

1. Zasadowica oddechowa – długotrwałe noszenie maski może zmusić do znacznie częstszego, 

nadmiernego i głębszego oddychania. Nazywa się to hyperwentylacją. Hyperwentylacja powoduje 

nadmierne usuwanie dwutlenku węgla z krwi, co prowadzi do spadku stężenia jonów wodorowych 

w płynach ustrojowych, co z kolei prowadzi do podwyższenia pH. Ten stan nazywa się zasadowicą 

oddechową.  

 

    Długotrwała zasadowica oddechowa, spowodowana spadkiem stężenia dwutlenku węgla 

prowadzi również do spadku poziomu dwuwęglanów w organiźmie. Spowodowane to jest tym, że 

dążąc do utrzymania odpowiedniej kwasoty płynów ustrojowych, organizm stara się usunąć 

nadmiar dwuwęglanów. Ta kompensacja zachodzi w nerkach. Po pewnym czasie kompensacji 

dochodzi do wyrówniania się zasadowicy oddechowej, ale wtedy mamy do czynienia zarówno ze 

spadkiem poziomu dwutlenku węgla jak i dwuwęglanów, przy jednoczesnym powrocie pH z 

zasadowego, w kierunku bardziej neutralnego, czyli 7.4. Nazywa się to wyrównaniem zasadowicy 

oddechowej.    

 

    Jednakże przedłużająca się, nawet wyrównana zasadowica oddechowa, może prowadzić do 

kolejnych przesunięć biochemicznych, gdyż może dojść do przemieszczania się jonów niektórych 

pierwiastków pomiędzy wnętrzem komórek a płynem zewnątrzkomórkowym. Zwłaszcza dotyczy to 

jonów potasu. Ta patologia nazywa się hypokaliemią, która z kolei może prowadzić do zaburzeń 

polaryzacji błony komórkowej w wielu tkankach, jak w nerwach, mięśniach, układzie pokarmowym 

a zwłaszcza w układzie bodźco-przewodzącym w mięśniu sercowym, co może prowadzić do 

arytmii. Dalszymi zmianami jakie mogą zachodzić w zasadowicy jest zwiększone wiązanie się 

wapnia z białkami. To z kolei obniża poziom wapnia w płynach ustrojowych i może być powodem 

tężyczki.  

 

    Objawami klinicznymi zasadowicy oddechowej są duszność, bóle i zawroty głowy, zaburzenia 

rytmu serca, poczucie lęku, otępienie psychiczne, tężyczka. Taki długotrwały stan może jeszcze 

bardziej nasilać patologię oddychania, prowadząc do jeszcze głębszej zasadowicy.  

 

    Astmatycy są szczególnie narażeni na pogłębianie się choroby, gdyż u nich, ze względu na 

długotrwałe zwężenie oskrzeli dochodzi do niedotlenienia, co z kolei prowadzi do nadmiernego 

oddychania (hyperwentylacji), zwłaszcza w okresie zaostrzenia się choroby. U takich ludzi użycie 

masek jest szczególnie przeciwskazane, gdyż pogłębi to i tak już istniejącą patologię. 

 

2. Hypoksja – czyli niedotlenienie. Spowodowane to jest mniejszym dostępem tlenu i prowadzi do 

obniżenia saturacji krwi.   

 

3. Kaszel – układ oddechowy posiada wiele mechanizmów, które pomagają usuwać patogeny z 

dróg oddechowych. Jednym z takich mechanizmów jest kaszel. Maski blokują prawidłowe 

działanie tych mechanizmów. Pomimo tego, że kaszlący człowiek rozsiewa naokoło wirusy i 

bakterie, to jednak jego wyzdrowienie zależy od tego czy te wirusy będzie wydalał z siebie czy nie. 

Kaszel jest więc jednym z mechanizmów obronnych przed zakażeniem.  

 

4. Klaustrofobia – może być spowodowana długim noszeniem masek. To może prowadzić do 

chorób psychicznych u ludzi całkowicie „zamaskowanych” przez większość dnia. Uważam, że 

szczególnie szkodliwe jest przymuszanie dzieci i młodzieży do „zamaskowania”, bo to może 

prowadzić do trwałych zmian psychicznych i patologii w rozwijających się organizmach.   

 

5. Zła higiena przy zakładaniu i zdejmowaniu masek. Ciągłe używanie tej samej maski i 

wielokrotne chowanie jej do kieszeni albo do torby, następnie wyjmowanie jej i zakładanie 
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odwrotną stroną mija się zupelnie z celem i powoduje, że wszystkie patogeny jakie się na niej 

poprzednio zgromadziły będą z powrotem wdychane. Także wdycha się wszystkie cząstki kurzu i 

pyłu obecne w torbach i kieszeniach. 

 

6. Wilgoć w wydychanym powietrzu zwiększa możliwość niekontrolowanego wzrostu grzybów i 

bakterii. Szczególnie niebezpieczna jest czarna pleśń, która bardzo szybko rośne w wilgotnym 

środowisku. Czarna pleśń produkuje zarodniki, które po dostaniu się do dróg oddechowych mogą 

prowadzić do bardzo groźnych chorób, a nawet do śmierci. 

 

7. Izolacja – układ odpornościowy nie może być całkowicie odizolowany od otoczenia, bo to 

powoduje jego osłabienie. Przeciwnie, każdy z nas powinien się kontaktować z innymi osobami, tak 

jak wszystkie żywe istoty, które żyły tysiące lat przed nami i nie wyginęły, pomimo obecności 

różnych bakterii i wirusów w środowisku.                

 

    Uważam, że maski służą tylko jednemu celowi: wytworzeniu u ludzi przekonania, że wirus jest 

niesłychanie groźny. Że może prowadzić do śmierci i że jedynym sposobem na powrót do 

„normalności” i na zdjęcie masek jest masowe „wyszczepienie” całej ludności planety. Jednakże ci, 

którzy nie widzą sprzeczności w powyższej narracji, powinni zadać sobie takie dwa pytania:  

• gdyby maski rzeczywiście chroniły wszystkich zdrowych ludzi przed zakażeniem wirusami 

to dlaczego są przypadki zachorowań także tych ludzi, którzy te maski nosili?  

• dlaczego, pomimo masowych szczepień i obecności wielu milionów ludzi, którzy już 

chorowali na Covid-19, w dalszym ciągu zmusza się ludzi do „zamaskowania”?     

 

    Nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających efektywność masek chroniących przed 

zakażeniem zdrowych ludzi. Tu zacytuję jeden z wielu artykułów, opublikowany w Nature 

Medicine, 25, 676-680(2020) on 3rd April 2020, “Respiratory virus shedding in exhale breath and 

efficacy of face masks” by Nancy H. L. Leung et.    (Wydalanie wirusów przez drogi oddechowe w 

wydychanym powietrzu a efektywność masek twarzowych) 

 

    Badacze ci testowali ludzi z objawami klinicznymi, takimi jak kaszel. Pobierano im wymazy z 

nosa i z gardła i badano jaka jest efektywność masek u ludzi z kaszlem, którzy wydalali z siebie 

kropelki o wielkości  >5μm, z maskami i bez masek oraz kropelki o wielkości <5 μm, także z 

maskami i bez masek. Konkluzja ich badań była następująca: “the result indicate that the surgical 

face masks could prevent transmission of human coronavirus and influenza virus from symptomatic 

individuals”. (Rezultaty wskazują, że maski chrirurgiczne twarzowe mogą zapobiec transmisji 

ludzkich coronawirusów i wirusów grypy u ludzi z objawami klinicznymi) 

 

    Te badania pokazały tylko możliwość skuteczności (could) masek noszonych przez ludzi z 

objawami klinicznymi, ale nie zdrowych. Na tej podstawie niektórzy badacze  sugerują, że zdrowi 

ludzie, dla pewności, też powinni nosić maski („just to be sure”). Jednakże wielu innych badaczy 

wcale się z tym nie zgadza. Ja też uważam, że noszenie masek przez klinicznie zdrowych ludzi z 

wielu powodów jest przeciwwskazane, jeżeli nie całkowicie błędne z medycznego punktu widzenia.  

 

    Wirusy SARS-Cov-2 są tak zwanymi nano-patogenami, czyli patogenami o bardzo małych 

wymiarach. Potrafią przenikać praktycznie przez wszystkie suche filtry. Nie sposób jest całkowicie 

zablokować ich przenikania, bo to równałoby się z całkowitym zatrzymaniem przepływu powietrza. 

Tylko zamknięte obiegi oddychania, jakich używa się w laboratoriach biologicznych najwyższego 

bezpieczeństwa (BSL4), gdzie powietrze do oddychania pompowane jest do całkowicie szczelnego 

kombinezonu, mogą zablokować przedostanie się tych wirusów do układu oddechowego ludzi. A 

taki system jest możliwy do szerokiego zastosowania tylko wtedy, gdy całą populację naszej 

planety ubierze się w kombinezony kosmiczne. 

 

          

- * - 
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Słownik 

 

Błona komórkowa – czyli otoczka fosfo-lipidowa komórki, stanowi zewnętrzną strukturę komórki, 

która oddziela jej wnętrze od środowiska zewnętrznego, zapewnia jej trwałość mechaniczną i 

stanowi obronę i ochronę przed środowiskiem zewnętrznym. W błonie komórkowej są różnego 

rodzaju receptory, czyli struktury białkowe zapewniające komórce bezpieczną komunikację ze 

środowiskiem zewnętrznym. Są w niej także różne kanały (channels) zbudowane z lipidów. Wiele 

kanałów przeznaczonych jest do transportu tylko jednej specyficznej substancji. Zależnie od ilości 

tych substancji wewnątrz i zewnątrz komórki, dochodzi do zwiększania lub zmniejszania ilości 

receptorów i kanałów w błonie komórkowej (up and down regulation). Down regulation 

receptorów jest jednym z powodów dla którego leki przestają działać przy ich dłuższym używaniu. 

Na zewnętrznej stronie komórek zwierzęcych, także i ludzkich, znajdują się białka (proteiny) MHC.    

 

Białka ostrej fazy – to białka produkowane i uwalniane przez wątrobę w odpowiedzi na proces 

zapalny. Ich produkcja i wydzielanie stymulowane jest przez mediatory stanu zapalnego 

(Interleukiny 1), które są uwalninane głównie przez makrofagi i neutrofile. Jest cały szereg takich 

białek, jednym z pierwszych poznanych było białko C-reaktywne, które wpływa na wiązanie 

dopełniacza, ułatwia fagocytozę i opsonizację i stymuluje aktywność granulocytów i monocytów. 

Białka dopełniacza (komplement 3 i 4) są także białkami ostrej fazy, bez których przeciwciała nie 

mogą prawidłowo zwalczyć atakujących antygenów.   

 

Cytoplazma – ta część komórki, która znajduje się między jądrem komórkowym a błoną 

komórkową. W cytoplaźmie zachodzą wszystkie procesy biologiczne komórki. Wszystkie organelle 

komórki są umieszczone w cytoplaźmie.     

 

Dopełniacz (complement) – jest to cała grupa enzymów w surowicy krwi, które pomagają w 

zwalczaniu antygenów. Dopełniacz przyłącza się do immunoglobulin, które już mają przyłączony 

do siebie antygen.      

 

Epitopy – te części całego antygenu, które wywołują powstanie przeciwciał. Antygeny, po pożarciu 

przez makrofagi zostają zniszczone w ich lizosomach, czyli bardzo drobnych pęcherzykach, 

znajdujących się w cytoplaźmie. Do tych pęcherzyków wydzielane są specjalne enzymy trawiące, 

które niszczą całe antygeny. Następnie te części strawionych antygenów, które makrofagi 

„uważają”, że są dla nich zupełnie nowe, nieznane, z którymi przedtem się nie zetknęły (czyli 

właśnie epitopy), przeciw którym układ odpornościowy musi wytworzyć przeciwciała, wydzielane 

są na powierzchnię błony komórkowej makrofagów, tam łączą sie z MHC makrofagów, obecnych 

na ich powierzchni ( MHC I lub II – zależnie od tego jaki rodzaj odporności ma być wytworzony) i 

prezentowane są lymfocytom T-4 lub T-8. Ten mechanizm przedstawia rycina 1. Epitopami są 

przeważnie części protein i wielocukrów.   

 

Endotelium –  nabłonek wyściełający od środka wszystkie naczynia krwionośne. Zniszczenie 

endotelium powoduje odsłonięcie tkanki łącznej leżącej pod spodem i uczynnienie płytek krwi, co 

prowadzi do powstawania skrzeplin wewnątrznaczyniowych.              

 

Immunoglobuliny – Lymfocyty i komórki plazmy produkują pięć głównych immunoglobulin czyli 

przeciwciał. Są to IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Wszystkie one zbudowane są bardzo podobnie i 

posiadają miejsca przyłączenia antygenu i dopełniacza bez którego zniszczenie antygenu byłoby 

niemożliwe.     

 

Interleukiny 1 – to grupa białek, tzw. cytokin. Są one produktowane przez tkankowe makrofagi, 

monocyty, fibroblasty i komórki dendrytowe (dendritic cells). Są odpowiedzią organizmu na 

infekcję. Zwiększają przylepność komórek odpornościowych do endotelium (wyściółki naczyń 

krwionośnych - adhesion factor) co zwiększa możliwość ich migracji (diapedeza) fagocytów i 

limfocytów z krwi do ogniska zapalnego i zwalczanie infekcji. Wywołują temperaturę, rozszerzenie 
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naczyń krwionośnych (co obniża ciśnienie krwi) oraz inne kliniczne objawy zakażenia, jak ból, 

nacieki tkankowe, zaczerwienienie. (za naszych czasów na studiach trzeba było wymieniać po 

łacinie wszystkie objawy zapalenia, jak: tumor, calor, rubor, dolor, febris, functio laesa)       

 

Interleukiny 2 – jest to grupa białek tzw. sygnałowych, wydzielanych w układzie odpornościowym 

przede wszystkim przez lymfocyty T-4. Są wydzielane w czasie infekcji, regulują działanie 

leukocytów i lymfocytów powodując wywołanie i wygaszanie odpowiedzi organizmu na infekcję. 

Mają znaczenie w rozpoznaniu tkanek „swój czy wróg”.    

 

Komórki Borowicza-Kupffera –  Makrofagi wątroby. Po raz pierwszy wykrył je, opisał i nazwał 

jako Sternzellen K.W. von Kupffer, w 1876 roku. Kupffer nazwał je komórkami gwiazdowymi i 

błędnie opisał je jako komórki endotelium naczyć krwionośnych wątroby, bo są one umiejscowione 

bardzo blisko komórek endotelium, a w tymtym czasie, ze względów technicznych, nie mógł on 

dokładnie tego rozpoznać. Dopiero Tadeusz Borowicz rozpoznał je jako makrofagi wątrobowe w 

1898 roku. Komórki te spełniają bardzo ważną rolę wychwytując wszystkie bakterie i wirusy z jelit, 

zbierane przez cały układ krążenia żyły wrotnej. 

 

Ligandy – cząsteczki które wiąża się ze swoistymi receptorami. Ligandy, które sa nośnikami 

informacji muszą spełniać następujące warunki: rozpoznanie receptora, konfiguracja cząsteczki 

liganda, spowodowanie odpowiedzi komórkowej, redukcja szybkości rozkładu liganda.  

 

MHC – główny kompleks zgodności tkankowej (Major Histocompatibility Complex) to grupa 

białek występujących na wszystkich komórkach z jądrami (NB: erytrocyty nie mają jąder). MHC 

odpowiada za rozpoznanie tkanek („swój czy wróg”) oraz pomaga w prezentacji rozpoznanych 

przez makrofagi antygenów, które zaatakowały dany organizm. MHC można sobie uzmysłowić 

jako „krzaczki” wyrośnięte w całości na zewnętrznej stronie błony komórkowej wszystkich 

komórek danego organizmu. „Krzaczki” te są zbudowane z kilku łańcuchów białkowych i posiadają 

„ogonki” które, poprzez błonę komórkową, wnikają do wnętrza komórek, przez co komunikują się 

z komórkami. MHC służą do prezentacji epitopów zniszczonych antygenów w celu aktywacji 

lymfocytów T-4 helper/inducer i T-8. Epitopy te umieszczane są przez makrofagi w specjalnym 

rowku (binding site) między dwoma frakcjami białek MHC-I i MHC-II. To prowadzi do 

namnażania i do różnicowania się lymfocytów B i T, a w konsekwencji do produkcji przeciwciał 

oraz do powstania odporności komórkowej.      

 

Organelle – wewnętrzne aparaty komórki, które znajdują się w cytoplaźmie. Służą komórce do 

wykonywania różnych czynności. Mitochondria produkują energię, rybozomy odczytują mRNA i 

produkują białka i inne substancje, lizosomy trawią materiał biologiczny jaki dostaje się do 

komórki, a aparat Golgiego służy do dalszego procesowania białek po ich wytworzeniu, w celu 

wydalenia ich na zewnątrz komórki.   

 

Opsonizacja – bardzo silne aktywowanie fagocytozy pod wpływem jednego z czynników 

dopełniacza (complement) zwanego C3b. Czynnik ten łączy się z kompleksem 

antygen/przeciwciało co zwiększa aktywność neutrofili i makrofagów i prawie 100 krotnie 

przyspiesza fagocytozę.    

 

Walentność wiązań – wiązanie jedno-walentne to wiązanie jednego receptora, obecnego na 

komórce układu odpornościowego, z jedną ligandą obecną na powierzchni danego antygenu. Ze 

względu na wiele warunków (odległość, siła wiązań, wzajemny stosunek ilości ligand do 

receptorów) takie wiązanie jest mało stabilne, bo może łatwo zmienić swój stan 

połączenie/rozłączenie. Dlatego wiązania multiwalentne (gdy kilka receptorów wiąże kilka ligand) 

są o wiele bardziej stabilne, gdyż nawet rozłączenie jednego kompleksu liganda/receptor nie 

zablokuje sygnału, gdy inne ligandy w dalszym ciągu są związane z receptorem. Jeszcze silniejsze 

jest tworzenie wiązań grupowych (receptor cluster formation). Ponieważ błona komórkowa, na 

powierzchni której znajdują się receptory ma pewną plynność, receptory moga zmieniać swoje 
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miejsca i przesuwać się w kierunku ligand. Dochodzi wtedy do związania się wielu receptorów 

komórkowych z wieloma ligandami znajdujacymi się na powierzchni jednego antygenu. Takie 

wiązania mogą zapewnić łatwiejsze przekazywanie sygnałów molekularnych, nawet do wnętrza 

jądra komórkowego.           

 

Wektor – żyjący organizm, stanowiący rezerwuar dla wirusów. Komórki wektorów, czyli komórki 

wszystkich żywych organizmów zapewniają wirusom możliwość przeżycia, rozmażania, 

przenoszenia i infekowania innych organizmów żywych. Bez wektorów wirusy nie byłyby w stanie 

przetrwać, bo zbudowane są one tylko z jednego lub kilku łańcuchów kwasów nukleinowych, 

otoczonych płaszczem białkowym. Znane są też wiroidy, czyli krótkie odcinki kwasów 

nukleinowych bez żadnej otoczki białkowej. Wektorami mogą być wszystkie organizmy żywe 

mające komórki w których zachodzą przemiany biologiczne – jak zwierzęta, rośliny a nawet 

bakterie. Dzieje się tak dlatego, że komórki organizmów żywych posiadają maszynerię 

biochemiczną do budowy wszystkich składowych części komórek, które wirusy przejmują do 

replikacji swojego potomstwa.  

  

Wirion  –   pojedyńcza cząsteczka wirusa, pojedyńczy wirus            

 

 

 

- * - 

     

 

 

 

    Zastanawiałem się jak zakończyć tą książkę. Ale historia SARS-Cov-2 nie ma zakończenia. 

Jeszcze nie teraz. Wydaje mi się, że będzie się ciągnąć przez następne kilka lat. Może dekadę? A 

może zawsze? Nasz świat zmieni się nie do poznania. Przyjdą nowi ludzie. Może już genetycznie 

zmutowani? Któż wie kim oni będą? Ja nie wiem. A może nie chcę nawet wiedzieć? Najchętniej 

zniszczyłbym wszystkie komputery świata i telefony komórkowe. To przez nie, między innymi, 

nasz świat jest taki podły, skorumpowany i moralnie upadły.  

 

    Szczególnie przekre dla mnie, jako dla wierzącego, jest też całkowite milczenie książąt Kościoła. 

Wygląda na to, że większość z nich, począwszy od Głowy, straciła już wiarę w Stwórcę i widzi 

tylko Niebo na ziemi. Przez wieki Kościół był z Polską i z Polakami. Ale teraz Kościół zamilkł. 

Tacy kardynałowie jak książę Adam Sapieha, który pomimo złego stanu zdrowia położył wielkie 

zasługi w obronie Polaków i polskości podczas ostatniej wojny, prymas Stefan Wyszyński, który 

nie dał się pokonać bezpiece, czy wreszcie papież, Św. Jan Paweł II, który sprytem i inteligencją 

potrafił wygrać z komunistami, muszą przewracać się w grobach, patrząc na to, co dzieje się teraz z 

Kościołem i z ich ludem.   

 

Ale cóż. W naszym zwariowanym, bezbożnym i zrelatywizowanym świecie nie liczy się już nic 

poza mamoną, hedonistyczną lichotą i seksualnym wyuzdaniem.   

 

Nawet dzikie zwierzęta nie postępują tak jak ludzie.  

 

Więc świat takich ludzi musi zginąć. 

 

I SARS-Cov-2 do tego prowadzi. 

 

 

 

 

- * - 
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W pracy nad tą książką oparłem się przede wszystkim na następujących podręcznikach:  

 

• Respiratory physiology, JB. West, 3rd ed,   ISBN 0-683-08940-4 

• Pulmonary pathophysiology, JB. West, 2nd ed.  ISBN 0-683-08935-8 

• Review of medical physiology, WF. Ganong, 13th ed, ISBN 0-8385-9436-5 

• Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th ed.  ISBN 0-07-139140-1 

• Textbook of Medical Physiology, Guyton &Hall, 14th ed. ISBN 978-0-323-59712-8 

• Kuby Immunology, Jenni Punt et all,    ISBN 978-1-319-11470-1 

• Biochemistry, Lubert Stryer, 2nd ed.    ISBN 0-7167-1226-1 

• Corona. False alarm? K. Reiss & S. Bhakdi,   ISBN 978-1-64502-057-8 
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