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Antidotum
które już zaczęło zabijać

Motto:
Jeśli miliony ludzi wierzą w jakiś idiotyzm to nie przestaje on być idiotyzmem
Canterbury, 26 listopada, 2021

Do posłów i senatorów, którzy chcą wprowadzić przymus terapi genowej mRNA
Jak zrozumieć „pandemię” SARS-Cov-2
(czyli masowe zduraczenie, by zdrowi ludzie dobrowolnie dali się zakazić matrycą gena wirusa SARS)

W zalewie różnych informacji, w którym nie można odróżnić prawdy od plew, zwłaszcza ludziom
bez wykształcenia medycznego, trudno jest zrozumieć dlaczego „demokratycznie” wybrani zarządcy
Polski nie dbają o dobro obywateli, którzy na nich głosowali. Także większość tych zarządców też
pewno nie wie na co głosuje, właśnie z powodu słabego zrozumienia problemów medycznych
spowodowanych przez tą „pandemię”. Dlatego, żeby Państwu to uławić postanowiłem ją opisać, tak
jak ja to widzę. Nie jestem wirusologiem, immunologiem ani naukowcem, ale zwykłym
emerytowanym lekarzem, ze specjalizacjami chirurgii ogólnej i anestezjologii. W swojej prawie
półwiekowej praktyce zawodowej miałem bardzo mało do czynienia z immunologią, tak więc też mogę
się mylić. Także sporadycznie stykałem się z wirusami corona, tylko w czasie okresowych przeziębień
i grypy a raz podczas dość ciężkiej wiatrówki (varicella), którą w wieku około 30 lat, prawdopodobnie
zaraziłem się od chorego dziecka. Byłem hospitalizowany w szpitalu chorób zakaźnych im
Biegańskiego w Łodzi, a gdy po dwóch tygodniach poczułem się nieco lepiej pan profesor, który z całą
świtą pojawił się w mojej pojedyńce, powiedział mi, że podejrzewali u mnie ospę prawdziwą,
wywołaną wirusem variola vera.
Uważam, że wielokrotne podawanie konstruktów inżynierii gentycznej mRNA zdrowym ludziom,
„dla zmylenia przeciwnika” nazwanych „szczepionkami”, może doprowadzić do bardzo poważnych
chorób dlatego, bo naturalnie utworzony mRNA w komórkach podlega bardzo ścisłej kontroli, w stylu
ujemnego sprzężenia zwrotnego. Dlatego od razu przechodzę do najważniejszej sprawy, czyli do opisu
powstawania i kontroli mRNA w komórkach. W dalszym ciągu tekstu będę celowo nie używał słowa
„szczepionki” na te preparaty inżynierii genetycznej. Tekst podświetlony na żółty kolor uważam za
najbardziej ważny.

Kilka słów o mRNA i o tak zwanych „szczepionkach” mRNA
Do wytworzenia konstruktów inżynierii genetycznej, zwanych „szczepionkami”, używa się
sekwencji mRNA odczytanej z genu kodującego białko „kolca” (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 zewnątrznej stronie błony komórkowej
większości komórek ludzkich. 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, zupełnie nie wiedząc co wciąga do swojego wnątrza, sama
działa sobie na zgubę, bo w jej wnętrzu wirus natychmiast przejmuje całą maszynerię biologiczną i
zaczyna produkować swoje kopie. I to w dużej ilości. Nowe kopie wirusa wydostają się z komórki i
zarażają następne komórki. W ten sposób dochodzi do zakażenia całego organizmu i do powstania
klinicznych objawów choroby.
W założeniu producentów tych preparatów organizm „wyszczepionego” 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?
Cała informacja genetyczna zapisana jest w kwasie DNA (deoksyrybonukleinowym) w każdym
jądrze, każdej komórki naszego organizmu. Komórka sięga po tą informację gdy potrzebuje coś
wytworzyć. A sięga po nią bez przerwy, by odnawiać swoje elementy składowe, a także produkować
substancje wydzielane na zewnątrz, jak hormony, potrzebne całemu organizmowi w którym żyje.
Wszyscy zdrowi ludzie mają w każdym jądrze, każdej komórki ich ciała (prawie każdej, za
wyjątkiem erytrocytów) 23 pary chromozomów. Uwidocznienie chromozomów zależy od stopnia
upakowania chromatyny jądrowej. Chromozomy są najbardziej widoczne w czasie jednej z faz
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podziału komórki (metafazy) bo wtedy chromatyna jądrowa jest najbardziej skondensowana. Tak też
po raz pierwszy wykryto chromatynę jądra, barwiąc komórki specjalnymi metodami. Dopiero wiele lat
później poznano jej prawidłowe funkcje i wykryto, że chromatyna jądrowa to właśnie łańcuch DNA,
czyli specjalnie upakowy materiał genetyczny komórki.
Wiadomo już, że łańcuchu DNA zbudowany jest z ponad 3 miliardów para zasad, które są poznane
i opisane w około 90%. Pary zasad (adenina i tymina; guanina i cytozyna) są składnikami
nukleotydów, czyli podstawowych „cegiełek” tworzących ten łańcuch. Łańcuch DNA, po jego
całkowitym rozciągnięciu, ma prawdopodobnie długość około 2 metrów, choć te dane też nieznacznie
różną się między sobą. Na łańcuchu DNA są umieszczone pojedyńcze geny. Wszystkie geny są
połączone ze sobą telomerami, czyli dokładnie takimi samymi nukleotydami, jak nukleotydy genów,
ale nie będącymi częścią tych genów. Aby wyobrazić sobie taki łańcuch DNA trzeba pomyśleć o
bardzo długim pociągu towarowym. Wagony – to geny. A zderzaki – to telomery.
Skracanie się telomerów, przy każdym podziale komórki jest uważane za przyczynę starzenia się.
U normalnego człowieka jest enzym, zwany telomerazą, który naprawia te skrócone łańcuchy
telomerów, ale jest on aktywny tylko w jednym etapie życia człowieka – w życiu płodowym. Bo wtedy
podział komórek jest tak intensywny, że bez naprawy skracających się telomerów każdy płód stałby się
zlepkiem komórek o przerażającym wyglądzie, a nie zdrowym dzieckiem. Bez działania telomerazy nie
powstałby żaden zdrowy człowiek. Ale po urodzeniu sie dziecka działanie telomerazy ustaje. Dlatego z
upływem lat telomery stopniowo ulegają skracaniu, geny nie otwierają się już tak jak powinne, więc
wszystkie produkty starzejących się komórek zawierają coraz więcej błędów. A to prowadzi do
starzenia się całego organizmu i do chorób, najczęściej do nowotworów.
Genów jest prawdopodobnie około 45 tysięcy, choć nie wszystkie zostały jeszcze dokładnie
poznane i opisane. Każda komórka dokładnie „wie” jakie ma geny do swojej dyspozycji i do czego one
służą, zależnie od jej potrzeb. Bo geny nie mogą być otwarte cały czas, właśnie ze względu na
olbrzymią długość DNA oraz bardzo dokładny i zawiły sposób jego upakowania w jądrze
komórkowym. Dlatego komórka, gdy musi wytworzyć jakąś substancję „odwołuje się” do DNA w
jądrze komórkowym, otwiera tylko ten jeden gen, który koduje daną substancję i na tej matrycy tworzy
mRNA (messenger RNA), który następnie opuszcza jądro, przechodzi do cytoplazmy komórki i w
specjalnych organellach, zwanych rybozomami tworzona jest ta substancja.
Wiadomo też, że w każdym jądrze komórkowym jest pewna bardzo mała ilość kwasu RNA (ribonucleic-acid) dlatego, że pewna mała część chromatyny jądrowej tworzy tak zwane jąderko, które
służy komórce głównie do tworzenia rRNA (ribosomal RNA) czyli części składowej rybozomów. Być
może ten fakt ma bardzo istotne znaczenie w możliwości przeniknięcia do jądra komórkowego
podawanego z zewnątrz obcego mRNA , stanowiącego składnik tzw. „szczepionek” przeciw wirusom
corona.
Produkcja cząsteczek wytwarzanych przez komórkę
Aby cokolwiek wytworzyć komórka odwołuje się do fragmentu zapisu informacji genetycznej, czyli
do danego genu, znajdującego się na DNA. Lustrzana kopia tego genu, w języku genetyki, nazywa się
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 potrzebnej cząsteczki. Tak więc mRNA to nić kwasu
rybonukleinowego, zbudowanego na matrycy genu, znajdującego się na DNA w jądrze komórek.
Budowa białek (i wszystkich innych cząsteczek) 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 i tworzenie
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mostków łączących. 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). Aby lepiej zrozumieć ten proces 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.
Ale 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 z gawędą pana profesora, sprawdzić gdzie są cięcia i
zastanowić się dlaczego właśnie tam one są. Bo poza uśmiechami, machaniem łapkami 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, właściwe tylko dla danej cząsteczki. 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 ta tzw. „szczepionka” ze
sztucznie wytworzonym mRNA dostanie się do cytoplazmy komórki to w jaki sposób ten
sztuczny mRNA będzie kontrolowany przez tą komórkę? Przecież ten sztuczny mRNA został
wytworzony w procesie manipulacji genetycznej, a więc poza jądrem komórkowym
„wyszczepionego” 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 „szczepionkowy” mRNA będzie cały czas działać w komórkach
ludzkich bez żadnego umiaru, produkując tylko proteiny wirusowego „spika”? Przecież w ten
sposób komórki zawierające ten „szczepionkowy” 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
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? A może nawet zupełnie
nieodpornych, bo już bardzo dobrze wiadomo, że nawet potrójnie „wyszczepieni” mogą ciężko
chorować na Covid-19, a nawet zarażać innych. Tak więc po co ta cała zabawa? I czemu ma
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służyć administracyjny przymus ludzi do szczepień? Ja bardzo dziękuję za takie „szczepionki”.
Niech się nimi szprycują wszyscy proponenci masowego „wyszczepiania” całych narodów, a
zwłaszcza ci, którzy już zapowiadają przyjście nowych, jeszcze groźniejszych wirusów, a także
wszyscy posłowie RP, którzy w zbliżającym się głosowaniu w Sejmie dadzą na to zgodę.
Pytanie 2. W jaki sposób ma działać mRNA otrzymany w tzw. „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
białek „spików”, a nie ten własny i naturalny, który właśnie otrzymały od swojego jądra?
Pytanie 3. Wszyscy specjaliści od „wyszczepiania” twierdzą, że mRNA otrzymany w tzw.
„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 to opanowały. Niektórzy naukowcy uważają, że 70% naszego genomu (czyli DNA
w jądrach komórek) jest wynikiem inwazji wirusów, podczas ewolucji trwającej miliony lat.
Więc inwazja jąder komórkowych przez każdego wirusa (np. wirusa szympansów używanych
jako wektory w niektórych tzw. „szczepionkach” mRNA) musi być brana pod uwagę. 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 i tworzyć złogi
patologiczne w miejscach, gdzie nie powinno ich w ogóle być? Czy to nie spowoduje jakichś
patologicznych objawów ubocznych?
Pytanie 5. Jakie komórki mają otrzymać mRNA z tzw. „szczepionki” i w jaki sposób mają one
produkowć białko „spików”? Profesor Crotty twierdzi, że będą to „tylko” mięśnie szkieletowe
ramienia. 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 „spika” i tworzyć tam złogi białkowe? Czy to nie
spowoduje powstania nawet czegoś gorszego niż choroba Alzheimera albo guzy 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 na zewnątrz wszystkich produktów
komórek prowadzą specjalne struktury białkowo-lipidowe w błonie komórkowej (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 „spika” pomiesza się przypadkowo z głównym
układem zgodności tkankowej (MHC – major histocompatibility complex) i układ
odpornościowy zacznie wytwarzać przeciwciała przeciw MHC? Przecież MHC jest obecne na
zewnątrz błony komórkowej każdej bez wyjątku komórki człowieka, u każdego jest inne i służy
do rozpoznania swój/wróg. Przeciwciała przeciw MHC mogą doprowadzić do jakichś zupelnie
horrendalnych schorzeń jatrogennych, o których dzisiaj nawet nie mamy zielonego pojęcia.
Historia samoistnego powstania przeszczepialnego nowotworu u tasmańskich diabłów (DFTD –
devil facial tumor disease) jest tego najlepszym przykładem. Została ona spowodowana
uszkodzeniem MCH-I tylko u jednego z tych stworzeń, które teraz są bliskie wyginięcia, bo
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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 i wytworzyć odporność humoralną i
komórkową. Może więc wybrana sekwencja mRNA, odczytana z genów „spików”, nie jest
wcale właściwa do wytworzenia prawidłowej i bardzo silnej odporności i humoralnej
komórkowej? (porównaj: tworzenie się odporności humoralnej i komórkowej, Słownik –
Epitopy oraz artykuł DOI:10.1016/j.cell.2020.05.015, który w Discussion wyraźnie mówi:
„SARS-Cov-2 structural antigens such as M and N would better mimic the natural SARS-Cov-2
specific CD4+ T cell responce” o czym piszę dalej)
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 tzw. „szczepionkę”
zawierającą mRNA kodującą te nowe „spiki”? I co roku będzie trzeba ją genetycznie zmieniać?
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 preparatów inżynierii genetycznej, 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,
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 tzw. „szczepionek” z wektorem wirusowym mają być użyte adenowirusy
szympansów. Podobno bezpieczne dla człowieka. Czy aby na pewno? 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 genetyczne konstrukty mRNA przeciw SARSCov-2 nie doprowadzi się do tego, że ten wirus jeszcze bardziej, i już na dobre, „zadomowi” się
wśród ludzi? Bo te białkowe „kolce” mogą przenieść się na inne wirusy corona i dać zupełnie
nowe, zmutowane, pokolenie wirusów. Poza tym jest prawie pewne, że ten wirus został
genetycznie zmanipulowany ręką człowieka w procesie gain-of-function. A wszystko co
wychodzi spod naszej ręki jest obarczone błędami. SARS-Cov-2 na pewno 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”, czyli „wyszczepiania” które tak uwielbia nasza
technokratyczna cywilizacja, naprawić to, co zostało już w sposób skandaliczny zepsute. Co
ciekawe, kiedy pisałem moją pierwszą książkę, w jesieni 2020 roku, takie były moje
przemyślenia, ale nie poparte wtedy żadnymi dowodami. Teraz natomiast okazuje się, że od
końca sierpnia 2021 roku do początku listopada w Japonii nastąpił absolutnie dramatyczny
dzienny spadek zachorowań, dochodząc prawie do zera. Oświadczenie w tej sprawie
wygłosił profesor Ituro Inoue z National Institute of Genetics, więc chyba można mu wierzyć.
Według niego dzienny spadek zachorowań jest wynikiem ogromnego nagromadzenia się
wadliwych mutacji wirusa SARS-Cov-2 (mutation called A394V) które prowadzą do jego
samoistnego zaniknięcia. Wadliwe mutacje są spowodowanych złym działaniem białka nsp14
(non structural protein – nsp14). Białko to ma kluczowe znaczenie w replikacji nowej generacji
wirusowego RNA w komórkach żywiciela (error-correcting protein), zabezpieczając przed
uszkodzeniem tworzące się kopie wirusowego RNA w rybozomach. Bez prawidłowego
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działania nsp14, komórki żywiciela są w stanie uaktywnić specjalny mechanizm (PAMP –
pathogen-associated molecular pattern), aktywujący funkcje, które niszczą tworzące się nowe
kopie wirusowego RNA. A to jest dodatkowy powód na nie wprowadzanie administracyjnego
przymusu terapii szkodliwymi preparatami mRNA. Gdyby Sejm RP teraz przegłosował ten
przymus byłoby to wyrazem kolosalnej głupoty najwyższych władz partyjnych i państwowych,
a także wszystkich partii i polityków głosujących za tą rezolucją.
Im bardziej zagłębiam się w immunologię tym więcej pytań. Bo one mnożą się ad mortem
defecatem. Jestem pewien, że nawet genetycy, tak wspaniale 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 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 może to
być bezpośrednia ingerencja w podstawę naszego istnienia. W zapis genetyczny naszego organizmu.

Kilka słów o mojej książce, pt. „Antidotum, które zacznie zabijać za kilka lat”
„Antidotum, które zacznie zabijać za kilka lat” to pierwsza moja książka o SARS-Cov-2, którą
ukończyłem pod konie listopada 2020 roku. Pisałem ją w wielkim pośpiechu, mając nadzieję, że uda
się ją wydać drukiem zanim jeszcze rząd polski doprowadzi do masowych szczepień ludności. Kopie
książki wysłałem chyba do 15 różnych wydawców, ale pomimo pierwotnej pozytywnej oceny przez
redakcję jednego z nich, jeszcze na początku grudnia 2020 roku nie doszło jednak do jej wydania.
Dlaczego – nie wiem. Jej kopia jest dostępna do pobrania na stronie GrupaC19.pl, w zakładce O nas,
pod moim zdjęciem. Tam także jest angielska wersja głównej tezy tej książki, pt. „Danger of mRNA
vaccination”. Do ściągnięcia jest także mój film jak prawidłowo postawić bańki tzw. „ogniowe”.
Obecny tekst jest w zasadzie kompilacją pierwszej książki oraz wyników dalszych dociekań nad
przyczynami Covid-19.
Wiem, że ludzie ją czytają, bo zacząłem dostawać sporo emaili od ludzi, wyrażających różne opinie
na jej temat. Najbardziej istotny jest dla mnie fakt, że czytelnicy w większości zgadzają się z jedną z
głównych tez mojej książki, że bańki tzw. „ogniowe”, postawione w najwcześniejszym okresie
(prodromalnym) zakażeń grypo-podobnych, mogą spowodować pobudzenie układu odpornościowego,
zwłaszcza jeżeli organizm został zaatakowany nowym i nie znanym dla niego patogenem. Dotyczy to
szczególnie wirusów corona.
Pani profesor Urszula Demkow, immunolog z Warszawy, skrytykowała jednak moją książkę pisząc:
„Główny błąd rozumowania polega na fakcie niezrozumienia, że układ odpornościowy w Covid pełni
dwojaką rolę: obrońcy i agresora (burza cytokinowa, hiperaktywacja). To nie Covid nas zabija ale
nasz własny za bardzo pobudzony układ odpornościowy. Dlatego często stosuje się leki
immunosupresyjne np. sterydy. Przyczyną śmierci w Covid jest niepohamowana reakcja zapalna, która
doprowadza do uszkodzenia wielu narządów, w tym płuc, nerek, mózgu, serca oraz powiązane z
zapaleniem wykrzepianie. Pan prof (była to odpowiedź na e-mail pana profesora Juliana KorabKarpowicza, który wysłał jej moją książkę do merytorycznej oceny) nie zna niestety podstaw
immunologii i patogenezy Covid. Dlatego nie rozumie też, że zniszczenie wirusa za pomocą przeciwciał
czy mechanizmów komórkowych uruchomionych przez szczepionkę uniemożliwia rozwój
autodestrukcyjnej odpowiedzi zapalnej.”
Chociaż nie jestem immunologiem, wirusologiem, badaczem, ani profesorem wyższej uczelni w
stolicy naszego kraju, ale zwykłym „likorzem”, (jak mawiali kiedyś starzy ludzie na polskiej wsi) do
tego jeszcze starym emerytem, trudno było mi zgodzić się z taką argumentacją. Dlatego też wysłałem
pani profesor e-mail w którym napisałem dlaczego nie zgadzam się z jej interpretacją naukową oraz
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dlaczego, w moim odczuciu, płuca muszą odgrywać bardzo istotną rolę nie jako organ, który jest
wtórnie niszczony w wyniku infekcji wirusowej, ale jako organ pierwotnego ataku wirusa na komórki
II typu nabłonka pęcherzyków płucnych, co powoduje zniszczenie ich prawidłowej funkcji, to znaczy
obniżenie lub nawet całkowitą blokadę produkcji surfaktantu, a co za tym idzie, zaburzenie stosunku
wentylacji do perfuzji, powstanie stiff, wet and atelectic lungs with high shunt, co bardzo przyczynia
się do pogłębienia objawów infekcji, przez prawie całkowitą blokadę re-syntezy ATP. Niestety, na mój
e-mail pani profesor już nie odpisała.
Jako anestezjolog z pewnym doświadczeniem klinicznym (płuca są narządem, którego funkcje dość
głęboko studiowałem podczas kilkunastu lat pracy w Department of Anaesthesiology and Critical
Care, Tygerberg Hospital, Stellenbosch University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Cape
Town, RSA), nie miałem większych trudności z fizjologią i patologią oddychania. Największą trudność
sprawiła mi, oczywiście, immunologia, z którą nigdy nie miałem żadnej styczności w moim życiu
zawodowym. Pomimo tego uważam, że czas już pokazał, że pani profesor immunolog z UW nie miała
absolutnie racji w swojej opinii, że tzw. „szczepionki” są korzystne dla ludzi, bo powodują: zniszczenie
wirusa za pomocą przeciwciał czy mechanizmów komórkowych. Wręcz przeciwnie, widać już, prawie
gołym okiem, że te konstrukty inżynierii genetycznej, obliczone tylko na olbrzymie zyski (w ogóle bez
zwracania uwagi na horendalne patologiczne objawy uboczne), nie tylko nie zabezpieczają przed
zakażeniami, nie tylko nie niszczą wirusa, a wręcz przeciwnie, niszczą prawidłowo działający układ
odpornościowy zdrowego człowieka i w efekcie prowadzą do powstania jeszcze większej liczby
mutantów wirusa SARS, do możliwości bardzo ciężkich patologicznych powikłań poszczepiennych, a
nawet do śmierci. Co prawda, wcale nie sprawiło mi satysfakcji, że to pani profesor była w błędzie, a
nie ja. Raczej mi żal, że jako naukowiec nie stanęła na wysokości zadania i po stronie prawdy. I jakby
tego było jeszcze mało, poparła pewnego płaczliwego politykiera w żółtym „namordniku”, który ględzi
bez umiaru głodne kawałki jak płyta gramofonowa, a o SARS ma tylko jedno do powiedzenia:
„szczepta się ludziska”.

O Covid-19 i o wirusach corona
Z perspektywy czasu coraz wyraźniej widać, że Covid-19 jest jednak fałszywą pandemią. Jakieś
wirusy na pewno krążą w naszym środowisku, tak jak krążyły przez wieki, ale nie bardzo wiadomo
dlaczego ten właśnie nazwano SARS-Cov-2, tym bardziej, że wywołuje on już dobrze znane w
przeszłości objawy, zaś według niektórych artykułów z periodyków medycznych (vide: a letter to the
British Medical Journal; https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379/rr-2), nie został on nawet
wyizolowany w dostatecznie oczyszczonej formie. Prawdę mówiąc, ten list pewno też nie mówi całej
prawdy, bo wiele jest dowodów na to, że jednak wirus SARS został zmanipulowany genetycznie w
Wuhan, w procesie gain-of-function.
Pomimo wszystko jednak to z czym teraz mamy do czynienia nosi wszelkie znamiona sezonowego
zakażenia grypo-podobnego, prowadzącego do śmierci ludzi już cierpiących na poważne choroby
przewlekłe. Ale „zwyczajna grypa” też zabijała bez pardonu, bo w Polsce, w sezonie grypowym, w
wyniku powikłań pogrypowych umierało miesięcznie do 1500 ludzi. Fakt, że stan ten nazwano teraz
„pandemią” covid spowodowany został tylko poprzez całkowite wypaczenie przez World Health
Organisation dotychczas znanych i uznanych pojęć dotyczących etiologii i objawów choroby,
prowadzącej do ciężkich powikłań płucnych, jej leczenia oraz możliwości szybkiego rozprzestrzeniania
się masowych zakażeń wirusowych.
Znamy cztery grupy wirusów corona, należących do rodziny Nidoviriale i wszystkie wywołują
bardzo podobne objawy kliniczne, przez co jest bardzo trudno określić jaki konkretnie wirus je
wywołał. Nawet okrzyczany PCR nie daje odpowiedzi na to pytanie. Poza tym wszystkie wirusy
corona bardzo łatwo wymieniaja się swoim materiałem genetycznym, ze względu na istnienie
mechanizmów, określanych w literaturze angielskiej jako shift and drift. Wytłumaczenie tych
mechanizmów jest stosunkowo proste, ale zrozumienie może być trudne dla nie-specjalistów, dlatego
nie chcę się dalej w to wgłębiać. Piszę o tym dlatego, by dać do zrozumienia, że właśnie ze względu na
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łatwość wymiany materiału genetycznego między różnymi pokrewnymi wirusami, zwłaszcza wtedy,
gdy ludzie są narażeni na jednoczesny atak genetycznie mało różniących się wirusow, nie ma
absolutnie żadnej pewności uzyskania trwałej odporności, ani po „szczepieniu” ani po chorobie.
Najbardziej groźne jest podawanie tych preparatów ludziom będącym we wczesnym stadium zakażeń
grypo-podobnych, lub używania preparatów różnych firm, bo ze względów czysto technicznych
cząsteczki mRNA różnych firm muszą różnić się między sobą. Dlatego jestem przekonany, że wszelkie
szczepionki przeciw wirusom z grupy corona nie mają żadnego sensu, a wręcz przeciwnie, mogą
prowadzić do bardzo groźnych patologicznych objawów poszczepiennych, a nawet do śmierci.
Uważam, że tak zwane „szczepionki” mRNA, jest to rodzaj terapii genowej, której nie powinno
się stosować u zupełnie zdrowych ludzi. Leki te powstały w celu leczenia bardzo ciężkich wad
genetycznych i nowotworów. Do wybuchu tzw. „pandemii” Covid-19 leki te wmawiano do przyjęcia
ludziom z chorobami terminalnymi, którzy rozpaczliwie starali się ocalić życie, więc godzili się na
wszystkie możliwe terapie, by nie umrzeć. Z reguły i tak terapie te kończyły się niepowodzeniem. A
teraz, podobne kłamstwa, że te terapie ochronią przed rychłą śmierć w mękach, spowodowaną ciężką
patologią płuc, wciska się do głowy, zwłaszcza tym, którzy mają o tym bardzo mgliste pojęcie. Dlatego
wcale mnie nie dziwi, że tak wiele osób uległo tej medialnej pandemii strachu.
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 mRNA. 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 preparaty mRNA, wyprodukowane przez 12 różnych korporacji. Tylko
dwa z nich 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 te leki
były produkcji firmy Moderna i opisane były jako mRNA encoding H7 i H10. W 2018 roku BioNTech
produkował tylko dwa leki terapii genowej: 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?
Wiadomo, że wirusy, także wirusy grypy są wszechobecne i mogą prowadzić do ciężkich powikłań
a nawet do śmierci. Wiadomo już też od prawie 80 lat (bo pierwsze szczepionki przeciw grypie zaczęto
produkować w początkach lat 1940-tych) że wszystkie szczepionki przeciw grypie są mało skuteczne.
Od ośmiu dekad, pomimo coraz bardziej agresywnej strategii medialnej straszenia ludzi możliwością
ciężkich powikłań i śmierci spowodowanej grypą, co prowadzilo do rosnącej akceptacji społecznej
szczepień przeciwgrypowych, wcale nie udało się zwalczyć tej choroby, a wrecz przeciwnie, doszło do
powstawania coraz to nowych genetycznie szczepów tychże wirusów. Ze względów czysto
technicznych, w świecie, który „przeminął z wiatrem”, szczepionki przeciw grypie były produkowane
ze szczepów wirusów, które arbitralnie określano jako przypuszczalną przyczynę grypy w sezonie,
który miał nadejść. Dlatego jednego roku szczepionki mogły zadziałać, a innego nie. Do tego jeszcze
brak jest jakiejkolwiek realnej możliwości sprawdzenia efektywności tychże szczepionek, bo zarówno
„wyszczepieni” jak i „niewyszczepieni” mogą w danym sezonie zachorować lub nie. A tych prostych
faktów nie da się udowodnić żadną metodą. Bo na to trzeba byłoby zaszczepić dokładnie takimi
samymi preparatami dwie 100% biologicznie jednakowe grupy ludzi: jedną grupę szczepionką, a drugą
grupę placebo. I tylko w taki sposób można byłoby dowieść efektywności takich szczepionek. A to, z
oczywistych względów jest niemożliwe.
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Najwyższy czas, by normalni ludzie przestali wreszcie panicznie bać się zakażeń wirusami corona,
bo te zakażenia są znane od wielu setek lat i nigdy nie prowadziły do pogromów. Przeciwnie, gdy
postępowało się w myśl od wieków znanych i uznanych zasad, przeziębienia i choroby grypo-podobne
z reguły kończyły się wyzdrowieniem w ciągu niespełna dwóch tygodni. I nie byłoby nawet tak zwanej
„hiszpanki”, która doprowadziła do wielkiej liczby zgonów, gdyby nie bezmyślne i przymusowe i
szczepienia wszystkich żołnierzy amerykańskich wysyłanych do Europy podczas I Wojny Światowej.
Bo „hiszpanka” wcale nie powstała w Hiszpanii ale w koszarach armii amerykańskiej, gdzie „the brave
american boys” masowo traktowano wszystkimi możliwymi do użycia truciznami, jakie wydumały
sobie amerykańskie „konowały”. Robiono to po to, by ustrzec zdrowych „the brave american boys” od
każdej infekcji jaka czyhała na nich po przekroczeniu Oceanu Atlantyckiego. Niestety, okazało się, że
dotąd zdrowi „the brave american boys” zaczęli nagminnie chorować i zawleki tą chorobę do Europy.
Tak to nadmierna i przesadna troska o zdrowie i ochrona przed śmiercią, która i tak jest nieunikniona,
może prowadzić do nieoczekiwanych, acz zupełnie odwrotnych skutków.
Dlatego popularne obecnie wmawianie ludziom, że „wyszczepieni” przeciw Covid-19, owszem,
mogą chorować, ale o wiele lżej i nie umierają, jest kolejną mutacją poprzedniego medialnego
kłamstwa z jesieni 2020 roku, że „tylko szczepionka przywróci stan normalności”. Ludzie mają z
reguły krótką pamięć. Nie pamiętają o czym media trąbiły rok wstecz, więc łatwo jest ich okłamać. A
kłamstwo rodzi kłamstwo i każde obliczone jest li tylko na dalsze duraczenie i tak już kompletnie
ogłupionych ludzi, tym bardziej, że już teraz jest wiele dowodów na to, że to właśnie „wyszczepieńcy”
chorują o wiele ciężej niż „foliarze”. Jest to spowodowane zniszczeniem naturalnej odporności
organizmu (innate immunity) oraz możliwością powstania zupełnie nowych mutantów wirusów corona
u ludzi potraktowanych terapią genową mRNA. Teraz już dochrapaliśmy się mutanta o dźwięcznej
nazwie „Omicron”. Ciekawe co będzie jak skończą się wszystkie litery greckiego alfabetu?
Z perspektywy ostatnich dwóch lat już dokładnie wiadomo, że „wyszczepieni” podwójną dawką
konstruktów terapii genowej mRNA są o wiele bardziej narażeni na zachorowanie i na ciężki przebieg
choroby. Poza tym bardzo często dochodzi u nich do bardzo groźnych patologicznych powikłań, które
ujawniają się już po kilku tygodniach od przyjęcia tych preparatów. Ale to jeszcze nie koniec, bowiem
dopiero teraz wychodzi na jaw, że preparaty te nie były w ogóle dokładnie przebadane, choć prace nad
ich produkcją zaczęły się już na początku lat 1990-tych, co udowadniam dalej. Dlatego uważam, że
ciągłe zmuszanie ludzi do przyjęcia tych preparatów, a zwłaszcza niemowląt i nieletnich, woła o
pomstę do nieba, jeśli nie o wytoczenie spraw sądowych wszystkim tym, którzy nawołują zdrowych,
ale „zamaskowanych” i do szpiku kości wystraszonych ludzi, żeby dali sobie dobrowolnie podawać te
trucizny. Do tego jeszcze, biorąc pod uwagę fakt, że firma Pfeizer wymogła na politykach ponad 110
krajów świata, podpisujących z nią kontrakty, całkowity brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za
patologiczne objawy występujące u ludzi po tej terapii genowej, a także wymogła całkowitą tajemnicę
dotyczącą szczegółowych warunków tychże kontraktów, jasno dowodzi, że Pfizer to firma o profilu
ściśle mafijnym, rządzona przez kryminalistów światowego formatu.
Potwierdzenie tego możny znaleźć w kontrakcie między Pfizerem a Brazylią, który ostatnio wyciekł
do sieci. (do ściągnięcia: https://aurores.org/wp-content/uploads/2021/08/Brazil-Pfizer.pdf) Uważne
zapoznanie się pargrafami 2.5; 5.5; 6.2; 8.1; 10.1; wiedzie tylko do jednej konkluzji: Pfizer to
bezwzględne i okrutne w swym działaniu państwo, które zawiera umowy redukując najsilniejsze kraje
świata do poziomu „republik bananowych”. Carlos Murillo, reprezent Pfizera na Amerykę Płudniową
powiedział, że Pfizer podpisał ściśle tajne porozumienia z ponad 110 krajami świata, na warunkach
korzystnych tylko dla jego firmy. Jeżeli to prawda, to politycy tych krajów musieli dobrze wiedzieć co
podpisują, być może nawet zostali skorumpowani łapówkami. Dlatego teraz muszą dalej ćwierkać
według klucza granego im przez Pfizera. Stąd taki upór we wprowadzaniu administracyjnego
przymusu dla masowego stosowania konstruktów inżynierii genetycznej mRNA u swoich
„podwładnych”.
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Bezsens tak zwanych „zakażeń bezobjawowych”
Z upływem kolejnych miesięcy ostatnich dwóch lat wszystko wyglądało coraz bardziej podejrzanie.
Medialna nagonka strasząca niechybną śmiercią w męczarniach, masowe areszty domowe, wątpliwej
jakości testy, obowiązkowe „kagańcowanie” – bo nie sposób nazwać inaczej policyjnie wymuszonego
rygoru noszenia masek chirurgicznych – zwłaszcza gdy już dochodzą głosy, że w swoim zamkniętym
gronie politycy, którzy to wymuszają na zwykłych ludziach, wcale się nie „maskują” – a przede
wszystkim przymus szczepień, zwłaszcza małych dzieci i niemowląt – ten cały sabat czarownic
wzbudza jak najgorsze podejrzenia, że mamy tu do czynienia z bardzo nieuczciwą grą. Z jednej strony
jest bezwolne i całkowicie zatomizowane społeczeństwo, które nie ma żadnej możliwości kontroli
działania grupy trzymającej władzę, a z drugiej strony ta władza, która bezprawnymi zarządzeniami
coraz bardziej dokręca śrubę.
W tym całym chaosie polityczno-medialnym trzeba także uzmysłowić sobie jedną prostą sprawę.
Niektórzy ludzie, w rozmowie w rodzinach i ze znajomymi, usprawiedliwiają siebie za wzięcie tzw.
„szczepionki” stwierdzeniem „no przecież szczepionki są dobrowolne, to co chcesz ode mnie? Ja się
zaszczepiłem, a ty, jak nie chcesz, możesz się nie szczepić”. Tylko ci właśnie, którzy dali się tak łatwo
podejść taką narrarcją nie chcą zrozumieć, że w tej logice działania władzy jest jeden prosty, a
skuteczny haczyk, zręcznie wykorzystany przez „miłościwie nam panujących”. Bo gdyby, jako
rzeczywiście „dobrowolców”, z całej polskiej populacji zaszczepiło się tylko, powiedzmy, 10 000
ludzi, a cała reszta gremialnie odmówiła „maskowania” i „wyszczepiania”, wtedy władza nie miałaby
żadnego sposobu na zmuszanie ich do tych bezprawnych zabiegów medycznych. Ale ponieważ do
punktów „dobrowolnych” szczepień zgłosiła się prawie połowa do szpiku kości zduraczonych,
wystraszonych i zamaskowanych Polaków, to władza zrozumiała to na swój bardzo prosty, bandycki
sposób: ci durnie pognali do „dobrowolnych i bezpłatnych” szczepień dlatego, bo boją się zarazy i
śmierci. I cieszą się z naszej „darmowej” opieki medycznej. Dlatego dokręćmy jeszcze więcej śruby
strachu, dobrawoli i mamony. Głośmy, że szczepienia nie tylko chronią przed śmiercią w męczarniach,
ale do tego jeszcze, że za kilka miesięcy już nie będą bezpłatne. A może wtedy „dobrowolnie”
zmusimy do szczepień dotąd najbardziej opornych. Co też się praktykuje, za pomocą różnych chwytów
medialnych i administracyjnych. Jednym z takich chwytów było wprawdzenie pojęcia tzw. „zakażenia
bezobjawowego”, które nie wiadomo skąd, nagle pojawiło się w przestrzeni medialnej.
Zakażenie „bezobjawowe” jest bzdurą medialną, obliczoną tylko na wywołanie strachu wśród
zwykłych ludzi. Ale to jest zwyczajne kłamstwo, które bardzo łatwo może obalić każdy zdrowo
myślący człowiek. Wszak wszyscy żyjemy w ciągłym kontakcie z milionami wirusów i bakterii, wiele
z nich bardzo groźnych dla życia. Więc każdy z nas jest zakażony, ale nikt z nas nie ma żadnych
objawów klinicznych choroby. Przykłady tego można mnożyć, ale podam kilka:
Szczepienia BCG, to wprowadzanie do organizmu Mycobacterium tuberculosis, hodowanych na
„ziemniaku glicerolowym”, po to by zabezpieczyć przez rozwojem tej choroby i jej bardzo ciężkich
powikłań. Na studiach uczono nas rozpoznawać na zdjęciu rentgenowskim płuc bardzo cienką linię,
świadczącą o przejściu pierwotnego zakażenia gruźlicą. Tą linię można dostrzec na zdjęciach płuc u
prawie wszystkich Polaków. Tak więc, używając pojęcia o „zakażeniu bezobjawowym” można
powiedzieć, że każdy z nas jest „zarażony” gruźlicą i jako groźny dla otoczenia, powinien żyć w
całkowitej izolacji od innych ludzi. A to jest przecież wierutną bzdurą, dowodem czego jest brak
klinicznych objawów gruźlicy, która około 100 lat temu była prawdziwą zmorą ludzkości. Co prawda
teraz, w związku ze spadkiem odporności, zwłaszcza u ludzi zarażonych HIV, gruźlica znów zaczęła
się szerzyć w coraz większym stopniu. Dochodzi też do powstawania coraz to nowych mutacji M.
tuberculosis, opornych na leczenie wszystkimi znanymi lekami. Być może, właśnie masowe
traktowanie całej ludności świata preparatami inżynierii genetycznej mRNA, też spowoduje takie
objawy uboczne. Ale tego dowiemy się dopiero za kilka lat.
Drugi przykład: każdy człowiek ma w jelicie grubym bakterie Escherichia coli. Bakterie te żyją z
nami w symbiozie, mało tego, są nam niezwykle potrzebne i użyteczne. Jednakże, po dostaniu się do
krążenia lub do przewodu pokarmowego, mogą wywołać bardzo ciężkie zapalenie serca i nerek, prawie
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zawsze prowadzące do śmierci. Używając retoryki o „bezobjawowym” zakażeniu E. coli, jakiś
zwariowany polityk mógłby wymóc na Polakach przymus specjalnych zabezpieczeń przed tą
niezwykle niebezpieczną, a „bezobjawową” infekcją, w postaci rur doodbytniczych, połączonych z
workami noszonymi na udach. Worki te, pod policyjnym nadzorem każdy musiałby opróżniać do
specjalnie przygotowanych pojemników. Część kompletnie ogłupionych ludzi, słuchając TVP Info w
wykonaniu pani Danusi-spikerki, nadających codzienne komunikaty o „dziennej liczbie zakażonych i
zmarłych” oczywiście zgodziłaby się na takie tortury. Większość z nich, oczywiście, zmuszałaby
swoich bliskich do ich stosowania „bo tak wiele ludzi już umarło”. Natychmiast znaleźliby się też
producenci całej aparatury do zabezpieczeń przed tą niezwykle groźną bakterią, a pan polityk miałby
należną mu część prowizji z „dobrowolnej” sprzedaży w/w urządzeń. Media „głównego nurtu”
puszczałyby niewybredne reklamy namawiające do ochrony „starców, kobiet i dzieci” przed tą
bakterią, oczywiście z nieodłącznym wpisem przeznaczonym dla idiotów, w następującej modyfikacji:
„przed użyciem rury doodbytniczej zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż urządzenie to, niewłaściwie zastosowane zagraża
twojemu życiu lub zdrowiu”. Pan polityk śmiałby się do rozpuku patrząc jak poddani, którymi zarządza
z nadania obcych narodowi sił, mają poważne kłopoty z chodzeniem. Tym bardziej, że jego, chroniłby
od rury, immunitet poselski. Do tego jeszcze pobierałby wysokie honoraria od chirurgów leczących
przetoki około-odbytnicze i codziennie brałby udział w panelach TVP Info, w poważnych dyskusjach
„naukowych” starających się dociec skąd też nagle wzięły się te przetoki u tak wielu, dotąd zdrowych
ludzi. Ten przykład chyba całkowicie obala bezsens tzw. „zakażenia bezobjawowego”.
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 (ale ten
wynik wcale nie stwierdza o jakiego wirusa w ogóle chodzi), 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 na pewno 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.
Inny przykład – leczenie malarii jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe w skrajnych przypadkach.
Zapobieganie zakażeniu malarią nie polega na zablokowaniu inwazji pasożytami Plasmodium danego
organizmu, bo to jest bardzo trudne, 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 organizmu człowieka, zostanie zabity zanim zdoła wywołać jakiekolwiek kliniczne
objawy malarii.
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.
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Ale nawet dla ludzi stale żyjących w rejonach malarycznych malaria nie stanowi absolutnie żadnego
problemu. Bo i u nich wytwarza się naturalna odporność, właśnie dzięki prawidłowemu działaniu
układu odpornościowego. Wiem o tym z pierwszej ręki, bo to właśnie opowiedział 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 (5 lat), że stracił już
odporność na Plasmodium i że trochę to potrwa, zanim jej z powrotem nie nabędzie, gdy powróci do
domu. I że będzie to trochę uciążliwe, ale do zniesienia. 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.

Potrzeba rozmowy we własnych rodzinach na temat terapii mRNA
Wiele osób, które z jakichś podwodów poddały się tej pandemii strachu i dały się „wyszczepić” nie
chce teraz o tym nawet rozmawiać, zwłaszcza w swoich rodzinach i wśród znajomych. Może dlatego,
że boją się krytyki? A może nie chcą przyznać się sami sobie, że dali się wystrychnąć na dudka?
Powodów może być bardzo wiele, ale ja uważam, że to jest bardzo złe podejście i jako lekarz mogę to
wytłumaczć na bardzo prostym przykładzie.
W każdym poważnym szpitalu w jakim pracowałem za granicą, co tydzień odbywały się zebrania
lekarzy do dyskusji nad trudnymi przypadkami, które zwano morbidity and mortality meetings. W
czasie tych zebrań omawiano wszystkie bardzo trudne przypadki z którymi lekarze nie mogli sobie dać
rady, nie wiedzieli jak je leczyć, albo które, pomimo prawidłowego leczenia, kończyły się zgonem
pacjenta. Podczas takiego zebrania lekarz prowadzący miał obowiązek przedstawić dokładny opis
przypadku, leczenie jakie zastosował oraz efekty tego leczenia. Po bardzo dokładnym omówieniu
swojego pacjenta lekarz prowadzący musiał odpowiadać na pytania dotyczące tego pacjenta. A pytań
mogło być bez liku i lekarz musiał na nie odpowiedzieć z sensem. Nie można było kluczyć i mówić
„nie wiem, nie wiedziałem, nie spodziewałem się”. Bo jeżeli podczas takich pytań okazałoby się, że
lekarz popełnił błąd, to czekała go kara, włącznie z relegowaniem go ze szpitala. Oczywiście, każdy
lekarz popełnia błędy, więc przeważnie takie zebrania nie kończyły się wyrzuceniem lekarza z pracy,
tym bardziej, że wszystkie ciężkie przypadki były prawie codziennie konsultowane z kolegami i z
profesorami prowadzącymi dany oddział. Dlatego zebrania te służyły raczej przypomnieniu i
dokładnemu omówieniu danego przypadku, żeby w przyszłości wiedzieć jak należy prawidłowo leczyć
pacjentów z podobnymi chorobami.
Jak teraz odnieść to do „tabu” dotyczącego dyskusji na temat „dobrowolnych” szczepień przeciwko
chorobie Covid-19, zwłaszcza we własnych rodzinach i wśród znajomych. Wydaje mi się, że trzeba
wziąć pod uwagę następujące fakty:
• stan tzw. „pandemii” będzie dalej trwał, a rząd będzie różnymi sposobami zmuszał ludzi do
poddania się rygorowi covidowemu i do „dobrowolnego” przyjęcia konstruktów mRNA.
Trzeba wziąć pod uwagę, że politycy, którzy podpisali umowy z producentami tych preparatów
są też zmuszani do ich jak największego i jak najdłużej trwającego stosowania. Dlatego wydaje
mi się, że bez masowego protestu „pandemia” będzie trawała przez następne kilka lat, może
nawet dekadę, bo to pośrednio wynika z wywiadów udzielanych przez Pfizera i BioNTech.
Uważam, że zdrowi ludzie powinni zdjąć „kagańce” z twarzy, a inni, jak ekspedienci w
sklepach i urzędnicy, powinni przestać zwracać uwagi ludziom bez „kagańców”.
• czas trwanie „pandemii” zależy tylko od tego jak długo zwyczajni ludzie dadzą się wodzić
rządowi za nos. Im szybciej i im więcej zaczną protestować przeciw temu, tym szybciej rząd
przestanie się nad nimi znęcać. Metoda „rzucili kosy i śmieją się kmiecie” z piosenki „O
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księciu, co dokręcał śruby” jest najlepszym sposobem na wszystkie partie dopuszczające się
tyranii. A to odnosi się do wszystkich polskich polityków PiS, PO, PSL i Lewicy, za wyjątkiem
polityków Konfederacji.
• ludzie muszą przestać panicznie bać się choroby i śmierci, bo choroby i śmierć to nasze
przeznaczenie. Nasze życie to niestety śmiertelna choroba. Strach jest bardzo trudno pokonać w
sobie, ale to właśnie strach przed śmiercią spowodował takie pranie mózgów. Bardzo niewielu
ludzi może się temu oprzeć. Bo tylko odwaga, połączona z dobrą znajomością faktów może dać
prawidłową odpowiedź na pytanie: jak postąpić? I tu taka uwaga: na rynku wybiera się zdrowe
owoce i warzywa, kupuje się świeże mięso i grzyby jadalne. Czy ktoś o zdrowych zmysłach
kupi grzyby o których może mieć podejrzenie, że są trujące? A już teraz są niezaprzeczalne
dowody, że tzw. „szczepionki” mRNA są nie tylko trujące ale do tego wcale nie zabezpieczają
przed zachorowaniem i nie dają lekkiego przebiegu choroby, bo wielu „wyszczepionych” też
umiera. Ale ta statystyka jest skrzętnie ukrywana przez „miłościwie panujących”.
• Możliwość spowodowania szkód w organiźmie przez konstrukty mRNA zależy przede
wszystkim od ilości przyjętych zastrzyków i tu trzeby przyjąć zasadę „umazania się błotem”:
jeżeli idziesz przez kałuże i zamoczysz tylko podeszyw butów, to łatwo je wyczyścisz. Ale jeśli
wdepniesz w wodę po kolana, a nawet gorzej – po pas, to będzie ci o wiele trudniej wyczyścić
całe ubranie. Stąd prosty wniosek – jeżeli już raz dałeś się „wyszczepić” zrób wszystko, żeby
więcej już się na to nie godzić.
Reausumując powyższe uważam, że nawet ci zaszczepieni powinni dokładnie zapoznać się ze
wszystkimi argumentami i na własną rękę szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. A przede
wszystkim muszą zdać sobie sprawę, że im więcej razy dadzą sobie „dobrowolnie” wstrzykiwać
preparaty inżynierii genetycznej, tym większa jest możliwość powstania bardzo ciężkich powikłań
patologicznych, które zaczną „wychodzić na jaw” dopiero za kilka lat. A wtedy już nikt nie będzie
myślał, a przede wszystkim nikt nie będzie chciał, wiązać tych powikłań z preparatami przyjętymi lata
wcześniej. Na pewno nie będą tego chciały koncerny farmaceutyczne, bo to nie będzie w ich interesie.
Dlatego każdy, kto dojdzie do wniosku, że dał się oszukać powinien sam przed sobą przyznać się do
tego, omówić to w rodzinach lub z przyjaciółmi i zdecydować się, czy dalej chce iść tą drogą. Bo jeżeli
człowiek wie, że jest oszukiwany i nie zwraca na to uwagi, a co gorsza dalej daje się oszukiwać, to
świadczy to tylko o kolosalnej głupocie. A na to największa nawet firma farmaceutyczna nie wymyśliła
jeszcze żadnej terapii. Nawet Pfizer.

Skąd się wzięły wirusy SARS-Cov-2?
Według niektórych naukowców wirus SARS-Cov-2 powstał w czasie manipulacji genetycznej,
podczas prób stworzenia nowych szczepionek przeciw wirusom RNA. Tak twierdzi profesor Luc
Montagnier, laureat nagrody Nobla za prace nad wirusem HIV. Pewne dane to potwierdzają, gdyż Unia
Europejska opatentowała jakiś SARS-Cov-2 (EP3 172 319 B1). Jednakże brak przekonywujących
dowodów w jakim celu go stworzono, choć podobno w początkowym okresie nagonki medialnej w
2020 roku, na chińskich stronach internetowych dotyczących tego wirusa ukazało się kilkanaście
tysięcy jego różnych możliwych sekwencji genetycznych. Potem te strony tajemniczo zaginęły.
Bardziej radykalnych odpowiedzi na te pytania udziela doktor David Martin twórca firmy
ubezpieczającej własności intelektualne (M-CAM International, LLC), businessman i profesor, który
otwarcie twierdzi, że już ponad 20 lat temu alarmował rząd amerykański o możliwości użycia wirusów
corona jako broni biologicznej. Oto co pisze on na swoim blogu: „On April 22, 2020, I provided the
evidence that our current “SARS coronavirus pandemic” and the set of symptoms branded “Covid-19”
were the direct consequence of illegal actions coordinated through the United States Department of
Health and Human Services and their primary conspiring entities – the National Institute of Allergy
and Infectious Diseases (“NIAID” headed by Dr. Anthony Fauci) and the Center for Disease Control
and Prevention (CDC). My evidence and complaint was submitted to the Office of the Inspector
General on April 23, 2020 and to the U.S. Department of Justice COVID legal team identified by the
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U.S. Attorney General William Barr coordinated by U.S. Attorney for the Eastern District of Michigan
Mattew Schneider and Assistant Attorney for the Justice Department’s Civil Rights Division Eric
Dreiband. None of the aforementioned and none of the myriad of attorneys with whom I’ve spoken
about the heinous abuse of public trust have had courage to stand for We The People”.
Uważam, że warto dokładnie wczytać się w ten blog, bo doktor Martin podaje naprawdę bardzo
dużo interesujących wiadomości, stawiających tą „pandemię” w zupełnie innym świetle, niż jest ona
cały czas przedstawiana przez media głównego nurtu, suto opłacane przez rządzące światem
największe korporacje finansowe. Poza tym doktor Martin jasno mówi kto i dlaczego jest
odpowiedzialny za wywołanie tej pandemii strachu, niepewności i fałszywej zarazy. Dlatego też warto
posłuchać jego rozmowy z niemieckim adwokatem Reiner’em Fuellmich’em, który już od ponad roku
stara się znaleźć sposób na wytoczenie sprawy sądowej przeciwko architektom tego światowego
przekrętu. Rozmowa ta jest dostępna na stronie YouTube (gsDIHprql-g), pt. „A manufactured illusion:
Dr David Martin with Reiner Fuellmich”. Podobno jest gdzieś w sieci polskie tłumaczenie tej
rozmowy. Warto też poszukać w sieci artykułu pt. „Spiky questions around patenting of spike
proteins” z lipca 2021 roku, zamieszczenej na stronie lexology.com, który w skrócie podaje
podstawowe informacje dotyczące patentów poruszanych w tej rozmowie.
A oto kilka najbardziej interesujących faktów z tej rozmowy, wraz z innymi informacjami, jakie
udało mi się wygrzebać z innych źródeł. (te oznaczyłem NB)
Doktor Martin twierdzi, że zbadał ponad 4000 patentów dotyczących coronavirusów i
przeprowadził dokładną analizę źródeł finansowania dotyczącego technologii badań prowadzonych nad
tymi wirusami. Na wiosnę 2020 roku doktor Martin sporządził dokument w którym stwierdził, że w
ponad 120 patentach na tak zwane „nowe” wirusy corona, opatentowanych w tymże roku, nie było
żadnego nowego coronawirusa. Natomiast w patentach tych były niezliczone ilości bardzo drobnych
zmian w kodzie genetycznym tych tak zwanych „nowych” coronawirusów, które opublikowano w sieci
jako genetycznie zupełnie nowe ich odmiany. Według niego w ciągu ostatnich 20 lat nie było żadnej
genetycznie nowej odmiany coronawirusa.
Aplikacja patentu na pierwszą szczepionkę przeciwko coronawirusom, której podstawą
terapeutyczną było białko S, została zgłoszona przez firmę Pfizer Inc. 28 stycznia 2000 roku. (U.S.
Patent 6372224B1 – Canine coronavirus S gene and uses therefor, Inventors: Timothy Miller, Sharon
Klepfer, Albert Paul Reed, Elaine V. Jones). To może oznaczać, że pandemia Covid-19 została
wywołana przez wirusy, które już od dawna były w naszym środowisku oraz, że produkcja preparatów
terapii genowej mRNA, których podstawą jest białko S, była technicznie rozpracowana już 20 lat temu.
NB: Ale ja natrafiłem na jeszcze coś ciekawszego, a wręcz szokującego. Szukając potwierdzenia
tego co mówił doktor Martin o powyższym patencie, znalazłem w sieci opis wcześniejszego patentu z
1993 roku, o numerze: (U.S. Patent 6057436A. – Canine coronavirus S gene and uses therefor,
Inventors: Timothy Miller, Sharon Klepfer, Albert Paul Reed). Opis tego patentu jest taki (Claims-9):
An isolated DNA molecule comprising nucleotides 1 to 4356 of the S protein gene of canine
coronavirus (CCV) strain 1-71 (SEQ ID NO:1) Gdy dokładniej wczytałem się w te zawiłości
patentowe, taki oto obraz ukazał się mym oczom: Tytuł tego patentu z 1993 roku – dokładnie taki sam
jak z 2000 roku. Firma – ta sama – Pfizer Inc. Inventors – prawie dokładnie ci sami, za wyjątkiem
Elaine V. Jones – pewno wtedy gdy zgłaszano ten patent, to znaczy w 1993, pani Elaine była jeszcze
małolatem, tym bardziej, że data patentu cofa się aż do 1990 roku. Ale najciekawsza jest dalsza część,
to znaczy skąd i kiedy pobrano coronawirusy do produkcji tych szczepionek. Otóż canine coronavirus
strain 1-71 pobrano w 1971 roku z kału psów wojskowych chorych na viral gastroenteritis. Ciekawe,
prawda? Dla dociekliwych przytaczam angielski opis tego patentu, z podkreśleniem odpowiedniego
fragmentu. (https://patents.google.com > patent: US6057436A – Canine coronavirus S gene and uses
therefore)
Część tytułowa - kolumna 1: Canine coronavirus S gene and uses therefor – Cross-reference to
related application: „Filed for worldwide application in 1993. This application is a 371 of PCT/U.S.
93/04692, which is a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No. 07/880194 filed May 8,
1992 abandoned, which is a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No. 07/698927, filed
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May 13, 1991 abandoned, which is a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No.
07/613066, filed Nov. 14 1990, abandoned. I dalej, w kolumnie 6, pod tytułem: VI: Production of
sequences of invention: According to cloning techniques, a selected gene fragment of this invention can
be cloned into a selected expression vector. Vectors for use in the method of producing S proteins
comprise a novel S gene DNA sequence (or fragment thereof) of the invention and selected regulatory
sequences in operative association with the DNA coding sequence, and capable of directing the
replication and expression of the peptide in a selected host cell… …The resulting DNA molecules or
vectors containing nucleotide sequences encoding the canine coronavirus S peptides or fragments
thereof and/or encoding the fusion proteins are then introduced into host cells and expression of the
heterologus protein induced. I dalej, w kolumnie 12, pod tytułem: Example 1, Isolation of CCV:
Canine coronavirus strain 1-71 was isolated in 1971 from the military dogs suffering from a viral
gastroenteritis by Binn at al, Proceeding 78th Annual Meeting U.S. Animal Health Association, October
1974, p. 359-366. The initial isolate from the feces of the infected dogs was grown in tissue culture on
the PrDKTCA72 dog cell line [ATCC No. CRL 1542]. The coronavirus strain used in this study was
received from the ATCC (ATCC #VR-809, CCV Strain 1-71, Frozen lot#4, Passage 7/PDK, 17 May
1988) and passaged five times on PrDKTCA72.
Więc teraz mam takie pytania do naukowców z firmy Pfizer, która truje Polaków swoimi, wątpliwej
jakości produktami: Szanowni szafarze nauki amerykańskiej! Jakie dacie całemu światu gwarancje, że
choroba Covid-19 nie została wywołana wirusami, pochodzącymi w prostej linii od wirusów, które 50
lat temu pobraliście z odchodów psów wojskowych cierpiących na coronawirusowe zapalenia
przewodu pokarmowego, przechowaliście je zamrożone w ciekłym azocie przez 20 lat, zaś 30 lat temu
wasi naukowcy grzebali się w hodowlach tychże wirusów? Jakie dacie nam wszystkim gwarancje, że
panowie Miller i Reed, wraz z panią Klepfer, którzy 30 lat temu „zabawiali się” w produkcję
szczepionek przeciwko psim coronawirusom czegoś, brzydko mówiąc, nie spieprzyli i przez pomyłkę,
albo głupie niedopatrzenie, już wtedy wyprodukowali nam linę wirusów SARS, które potem zmutowali
do SARS-Cov, a jeszcze później, z polecenia pana doktora Fauci, do SARS-Cov-2, przez proces
nazwany gain-of-function? A teraz, żeby jeszcze na tym zarobić, sprzedajecie te tzw. „szczepionki”, do
tego jeszcze odżegnując się od odpowiedzialności na wypadek powstania patologicznych objawów
poszczepiennych? I dlaczego w opisie tej szczepionki przeciw CCV jest mowa o cząsteczkach DNA
jako o wektorach zawierających nukleotydy białka S coronavirusa CCV? O ile wiem CCV to też jest
wirus RNA. A tu mamy DNA użyty jako wektor do jego przeniesienia do komórek? Do jakich
komórek i dlaczego właśnie DNA? A może w tej waszej tzw. „szczepionce” przeciw Covid-19, do
której przyjęcia zmuszacie teraz cały świat pod groźbą terroru politycznego i policyjnego, też są
nukleotydy DNA, po to, żeby łatwiej, już bez pomocy reverse transcriptase, ten łancuch wchodził do
jąder komórek ludzi potraktowanych waszym konkoktem? Czy nie chodzi tu przede wszystkim o
zmuszenie ludzi do przyjęcia takich preparatów, które po wniknięciu do ludzkiego genomu zrobią w
nim takie spustoszenie, że zginie 99% ludzkiej populacji świata, a zostanie tylko niejaki Bill Gates i
kilku jego kolesiów? Coś tu naprawdę brzydko śmierdzi, gorzej chyba niż ten kał biednych psów
wojskowych, nad którymi pastwiliście się pół wieku temu.
Światowej sławy ateista Richard Dawkins w swojej książce pt. „The God delusion” praktycznie
wyśmiewa się ze wszystkich wierzących i podaje setki „dowodów” na nieistnienie Boga. A jednak
jeden z rozdziałów tytułuje: „Why there almost certainly is no God”, co twierdząc, jednoznacznie
niweluje do zera wszystkie te dowody. Bo to stwierdzenie jest tyle samo warte co reklama środków
czystości zabijających ponoć 99.9% bakterii i wirusów. Taka reklama jasno potwierdza, że producenci
chemikaliów do użytku domowego są świadomi, że z 0.1% niezniszczonych wirusów i bakterii mogą
jednak wyrosnąć całe kolonie śmiertelnych patogenów. Zaś pan Dawkins, po śmierci, może jednak w
0.1% smażyć się przez wieczność w ogniu piekielnym. Pomimo tego, przy końcu swojej książki raczy
on nas takim pasusem: If the demise of God will leave a gap, different people will fill it in different
ways. My way includes a good dose of science, the honest and systematic endeavour to find out the
truth about the real world”. Tak więc, czytając o tym co “honest scientists” z firmy Pfizer, wygrzebali
z odchodów biednych psów wojskowych i być może sprowadzili na nasz świat, aż korci, żeby zadać
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temu ateiście takie pytania: panie Dawkins, pan odrzuca istnienie Boga Żywego i całkowicie polega na
„uczciwych” naukowcach? A czyż to właśnie nie „uczciwi” naukowcy sprowadzili na nasz świat
największe nieszczęścia, żeby wymienić tylko kilka? Bombę atomową i technologię nuklearną, co teraz
owocuje wzrostem poziomu promieniowania naszego środowiska? Bo ze wszystkich reaktorów
atomowych na całym świecie (tzw. bezpiecznych, gdzie właściwy reaktor zanurzony jest w wodzie)
codziennie wypuszcza się nadmiar radioaktywnej pary wodnej. Do tego jeszcze produkują one setki ton
różnego rodzaju radioaktywnego śmiecia, czasami o bardzo długim okresie połowicznego rozpadu,
które po prostu wylewa się do mórz i oceanów. A co pan powie na DDT, środek „na mole”,
zsyntetyzowany przez „uczciwych” naukowców amerykańskich, który kiedyś, za czasów mojego
dzieciństwa, można było kupić na każdym targowisku w Polsce, a który, jak się poźniej okazało, był
bardzo trujący. A teraz DDT można wykryć w tkance wszystkich istot żywych na świecie, nawet
żyjących w największych gębinach oceanów? A organo-fosfaty? To także efekt pracy „uczciwych”
naukowców, tym razem niemieckich, które posłużyły jako pierwowzór Zyklonu B, wyprodukowanego
przez „uczciwych” naukowców z IG Farben, (IG Farben była własnością „uczciwej” amerkańskiej
firmy DuPont Chemicals) używanego przez „nieuczciwych” Niemców w komorach gazowych, jako
najtańszego środka do masowej eksterminacji ludzi. A plastyki, w które teraz wielkie koncerny
spożywcze nagminnie pakują wysoko przetworzną żywność, tylko po to, by jak najdłużej „zachowała
świeżość”? A czy wie pan, że ta świeżość jest okupiona wzrostem zachorowań na raka prostaty, bo
gazy wydzielające się z tych plastyków infekują tą żywność, po czym, po dostaniu się do organizmu
mężczyzn, są metabolizowane do estrogenów, co przyspiesza powstanie nowotworów tego organu? Do
tego jeszcze tysiące ton plastykowych odpadów, po zmieleniu przetwarza się we włókna na odzież,
która przy praniu rozpada się na mikroskopijne fragmenty, płynące do mórz i oceanów, które potem
wchodzą do mięsa ryb, którymi z kolei my sami się żywimy. Tak to, panie Dawkins, działali i działają
„uczciwi naukowcy”, których celem jest jedynie mamona. Może więc było to szczęście w nieszczęściu,
że planowana przez pana, i z pana udziałem jako głównego „uczciwego” mówcy, ekspedycja statkiem
wycieczkowym, dzięki pandemii coronawirusowej nie doszła jednak do skutku, przez co nie zdołał pan
ogłupić swoim agnostycyzmem jeszcze większej rzeszy ludzi, niezdolnych do samodzielnego
myślenia.
Ale wróćmy do doktora Martina, który twierdzi, że Fauci i jego NIAID, chciał użyć coronawirusy
jako wektory do szczepionek przeciwko HIV, co pokrywa się z przekonaniami profesora Montagnier.
W 1999 roku Fauci sfinansował badania (at University of North Carolina, Chapel Hill), w wyniku
których zgłoszono patent na wektor wirusowy specjalnie przeznaczony do infiltracji nabłonka
pęcherzyków płucnych u ludzi, poprzez przyłączanie się do ich receptorów ACE2 za pomocą białka S.
(Patent Application 7279327B2, April 19, 2002, by Kristopher M. Curtis, Boyd Yount, Ralph S. Baric,
for „a helper cell for producing an infectious, replication defective, coronavirus”). Innymi słowy
wirusy SARS zaczęto budować rękami ludzkimi trzy lata wcześniej zanim doszło do wybuchu
epidemii w Azji, w 2002 roku. To też dowodzi, że wirusy SARS nie są genetycznie naturalnymi
odmianami wirusów corona, ale są dziełem człowieka. Co więcej, nawet bardziej przerażające, te
wirusy mogą być dowolnie zmieniane genetycznie w zupełnie nowe wirusy, za pomocą prostej,
skomputeryzowanej technologii (gene sequencing). Ta technologia została stworzona 20 lat temu
specjalnie po to, by używać coronawirusów jako wektorów dla szczepionek przeciwko HIV.
NB: Czytając, że Fauci myślał aby użyć coronavirusów jako wektorów dla szczepionek przeciwko
HIV zacząłem zastanawiać się dlaczego chciał użyć właśnie tych wirusów. Przecież coronavirusy
przede wszystkim atakują komórki nabłonka pęcherzyków płucnych, zaś HIV atakuje głównie
lymfocyty T-4 killer (CD4+ cells), a nie pęcherzyki płucne. Nie jestem na tyle biegły w immunologii,
żeby odpowiedzieć na te pytania. Nie wiem też, czy CD4+ cells mają na swej powierzchni receptory
ACE2. Jednakże możliwość bardzo poważnego zniszczenia tkanki płucnej przez wirusy, użyte jako
wektory do tych szczepionek, (nawet pomimo, że były ponoć replication defective) w moim odczuciu
jest błędem lekarskim, za co Fauci powinien był ponieść karę. Może się mylę, może były jakieś
specjalne po temu powody, jednakże płuca powinny być absolutnie chronione przed każdą patologią,
gdyż są one podstawowym organem, bez którego organizm nie ma żadnej fizjologicznej możliwości
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zapewnienia sobie prawidłowej re-syntezy ATP. W moim odczuciu to właśnie brak energii w
komórkach może być jedną z głównych przyczyn „sztormu cytokinowego” we wszystkich zakażeniach
wirusowych, zarówno wywołanych przez coronawirusy jak i przez „zwykłą” grypę.
NB: wektorem nazywa się substancję – w tym wypadku wirusa – do którego wprowadza się
pożądany kod genetyczny, w postaci łańcucha RNA lub DNA stworzonego w laboratorium. Wirus
przenosi ten łańcuch do pożądanej komórki organizmu. Po wniknięciu wirusa do komórki, łańcuch ten
jest jej przekazany. Dalszych losów takiego łańcucha już nie jest wcale tak łatwo wyśledzić, a już na
pewno nie ma żadnej technologii aby go usunąć, kiedy „już na dobre” usadowi się w jądrach ludzkich
komórek. Bo wirus ze sztucznie stworzonym kodem genetycznym może bardzo łatwo wniknąć do jądra
każdej komórki i uszkodzić jej naturalny kod genetyczny. Tak więc tworzenie „dla zabawy” zupełnie
nowych wirusów w laboratoriach może się kiedyś bardzo zemścić na ludzkości, przez powstanie
zupełnie nowych chorób spowodowanych właśnie zniszczeniem naturalnego kodu genetycznego.
Doktor Martin twierdzi dalej, że w początkach lat 2000 jego instytucja (M-CAM International,
LLC), była proszona o monitorowanie możliwości łamania traktatów dotyczących ochrony przed
użyciem broni biologicznej i chemicznej. We wrześniu 2001 roku nagle wybuchło zagrożenie użycia
wąglika (antrax) jako broni biologicznej. M-CAM International też rozpracował ten incydent, co
zaowocowało zwołaniem dochodzenia przez Kongres amerykański w sprawie pochodzenia, źródła i
zasięgu zagrożenia wąglikiem. Zajęto się też wtedy dziwnym zachowania się firmy Bayer dotyczącego
ciprofloxacin, potencjalnego leku na zakażenie wąglikiem. Przy okazji tych prac, w jesieni 2001, MCAM zanotował olbrzymią liczbę patentów na nowe bakterie i wirusy, zgłaszanych przez U.S. National
Institutes of Health, NIAID, U.S. Armed Services Infectious Disease Programs i kilka innych instytucji
międzynarodowych, które kolaborowały z powyższymi instytucjami amerykańskimi. Doktor Martin
twierdzi, że w tym czasie jego firma była bardzo zaniepokojona możliwością użycia coronavirusów
jako wektorów do szczepionek, ale także jako broni biologicznej. Pierwsze raporty w tej sprawie firma
wysłała jeszcze przed wybuchem epidemii SARS, pod koniec 2001 roku. To jasno wskazuje, że
coronavirusy, z różnymi odmianami laboratoryjnie wytworzonego kodu genetycznego, cyrkulują w
naszym środowisku już od co najmniej dwóch dekad.
Słowo SARS pochodzi od angielskiego skrótu Severe Acute Respiratory Syndrom, oznaczający
dotychczas nieznane, czyli atypowe zapalenie płuc, po raz pierwszy zarejestrowane w końcu lutego
2003 roku, przez specjalistę WHO od chorób zakaźnych, doktora Carlo Urbani. Doktor Urbani został
wezwany do francuskiego szpitala w Hanoi, do amerykańskiego pacjenta o nazwisku Johnny Chen,
którego określono jako bardzo ciężki przypadek grypy. U tego pacjenta stwierdzono bardzo wysoką
gorączkę, uporczywy kaszel i bardzo ciężką duszność. Doktor Urbani doszedł do wniosku, że ma do
czynienia z nowym i bardzo zakaźnym patogenem. Być może działał trochę „na wyrost”? A może
chciał zostać pierwszym „odkrywcą” genetycznie nowego wirusa? Tego już się nigdy nie dowiemy.
Jednakże to właśnie chyba w tym dniu narodził się zupełnie nowy wirus – SARS, choć genetycznie nie
różnił się on chyba za bardzo od innych, dobrze już znanych virusów corona.
Doktor Urbani natychmiast powiadomił o tym wirusie WHO i wietnamskie ministerstwo zdrowia,
żądając zarządzenia kwarantanny i izolacji, zwłaszcza podróżnych. Jednakże 11 marca 2003 roku, sam
zlekceważył swoje własne zarządzenia i poleciał na konferencję do Bangkoku. Ciekawe więc, dlaczego
jako specjalista chorób zakaźnych, sam nie poddał się 3 tygodniowej kwarantannie, chociaż innym to
nakazywał? I właśnie w Bangkoku zaczął chorować, cierpiąc na te same objawy jak Chen. W efekcie
został hospitalizowany i poddany kwarantannie, a następnie, ponieważ jego stan ciągle się pogarszał,
został przeniesiony na oddział intensywnej terapii i podłączony do respiratora. Jednakże jego stan nie
ulegał poprawie i w końcu, po 18 dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii, doktor Urbani zmarł
29 marca 2003 roku.
Wirus, który został wtedy wyizolowany nazwano SARS-Cov wariant. Epidemię spowodowaną
przez ten wirus w prowincji Guangdong, określa się datami: od 1 listopada 2002 roku do 31 lipca 2003
roku. W wyniku tej epidemii zakażonych zostało 8098 osób, a 774 osoby zmarły. Wirus SARS po raz
pierwszy wyizolował zespół wirusologów WHO w Genewie, kierowany przez wirusologa WHO
18

Klausa Stöhra. Zespół ten składał się z różnych badaczy z wielu laboratoriów światowych, które
zgodziły się na wzajemne dzielenie się uzyskanymi wynikami.
Wirusy wyizolowane od pacjentów z SARS miał typowy wygląd coronavirusa. Testy krwi pobrane
od tych pacjentów podobno wykazały możliwość ich niedawnego zakażenia. Testy sekwencji
genetycznej tych wirusów miały wykazać ich bardzo wysoką różnorodność w zależności od miejsca
pobrania, z nosa czy z gardła. Zaś genetyczna analiza nie dała odpowiedzi na pytanie o źródło
pochodzenia tych wirusów, dlatego zacząto brać pod uwagę civet cat jako ich możliwy rezerwuar
biologiczny.
Jednakże w odniesieniu do powyższych danych doktor Martin ma nieco odmienne zdanie. Twierdzi
on, że ta pierwsza w świecie pandemia SARS w Chinach w latach 2002-2003 była de facto „rzekomą”
padnemią. Podkreśla on słowo rzekoma bo jest przekonany, że wirus, który miał wywołać tą pandemię
nie był wcale nowy, ale już krążył w ludzkim środowisku od co najmniej dwóch dekad. (co może
potwierdzać U.S. Patent 6057436A – cytowany przeze mnie powyżej). Mówi on także, że to właśnie ta
pandemia dała powód do zgłoszenia przez CDC, w kwietniu 2003 roku, kilku bardzo
problematycznych patentów. Według niego jest to szczególnie istotne, ponieważ w tych patentach
podano całą genetyczną sekwencję wirusa, który został później uznany jako SARS (co już samo było
łamaniem 35 US Code Section 101 – który mówi, że nie jest dozwolone patentowanie substancji
występujących naturalnie w przyrodzie). Pierwszy z tych patentów (U.S. Patent 7220852, dated 12
April 2003, granted to CDC) stał się źródłem całej serii mniejszych i pokrewnych patentów. Były to,
m.in: US patent 46592703P i U.S. patent 776521, przyznany 17 sierpnia 2010 roku, opisany jako
patent na nowo wyizolowany ludzki coronavirus. Patenty te podawały sekwencje nukleotydów genomu
SARS-Cov i sposoby na ich wykrywanie przy pomocy testów PCR.
Doktor Martin twierdzi dalej, że posiadanie patentu na genom wirusów oraz na sposoby ich
wykrywania dało CDC możliwość 100% kontroli przyszłych zachorowań i ich leczenia. Jednak CDC
usprawiedliwiło to jako potrzebne po to, żeby umożliwić każdemu innemu laboratorium dalsze
bezpłatne badania nad tymi wirusami. Biuro patentowe początkowo dwukrotnie odrzucało te patenty
twierdząc, że sekwencje genomu SARS-Cov w nich podane były zgodne w 99,9% z już wcześniej
znanymi publicznie sekwencjami genomów tych wirusów. Nie zgadzając się z taką interpretacją biura
patentów, CDC zapłaciło łapówkę za odwołanie się od tego orzeczenia i w 2007 roku otrzymało
wreszcie patent na coronavirusa. Doktor Martin twierdzi, że ze względu na tą łapówkę każde
oświadczenie CDC, że patenty te były w interesie publicznym, jest zwykłym kłamstwem. Poza tym
CDC zapłaciło urzędowi patentowemu dodatkową łapówkę aby utrzymać te patenty w sekrecie, co jest
de facto nielegalne i jeszcze bardziej obciąża CDC.
Doktor Martin twierdzi też, że powyższe fakty są bardzo ważne, biorąc pod uwagę powszechnie
głoszone przekonanie (od samego początku wybuchu Covid-19), że coronavirus, zwany SARS-Cov-2
jest zupełnie odmienny od wirusów opatentowanych przez CDC. A to, według niego, jest niezgodne z
prawdą, gdyż badając sekwencje genów zgłaszanych przez CDC w 2003, 2005 i w 2006 roku, widać
zgodność genetyczną tych sekwencji na poziomie od 89 do 99%, z sekwencjami wirusa oznaczonego
jako SARS-Cov-2. Główny łańcuch genowy wirusa, znanego jako SARS, należącego do rodziny βcoronavirusów i łańcuch jego pod-rodziny, teraz nazwanego SARS-Cov-2, w istocie się duplikują
(zgodnie z nazewnictem przyjętym przez ICTV – International Committee on Taxonomy of Viruses).
Doktor Martin twierdzi, czemu trudno zaprzeczyć, że nie można nazwać jakiegoś wirusa wirusem
SARS, jeśli jego główny łańcuch genów nie jest charakterystyczny dla tegoż właśnie wirusa.
Co więcej, doktor Martin twierdzi, że 28 kwietnia 2003 roku Sequoia Pharmaceuticals, Maryland,
zgłosiła patent na lekarstwa do kontroli i leczenia infekcji coronavirusowych. Stało się to w 3 dni po
tym jak CDC zgłosiło swój patent opisujący genom coronavirusa oraz metody jego wykrywania za
pomocą testów PCR. Według niego widać tu znamiona korupcji. Patent US7151163 przyznany
Seqouia Pharmaceuticals, jest problematyczny jeszcze z jednego powodu, mianowicie: chociaż CDC
zgłosiło swój patent w kwietniu 2003 roku to jednak został on przyznany dopiero w 2007 roku i do
tego jeszcze utajniony, z polecenia CDC (vide wyżej). Więc teraz zachodzi pytanie: dlaczego patent na
preparaty do leczenia i kontroli coronavirusa został zgłoszony do urzędu patentowego o 4 lata
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wcześniej niż przyznano patent na tegoż coronavirusa? To oznacza tylko kryminalne intrygi i zmowę
pomiędzy CDC i Sequoia Pharmaceuticals. A to nadaje się do wzięcia pod sąd obu tych instytucji w
myśl prawa RICO, wydanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych (Racketeer Influenced and
Corrupt Organization Act, passed by Congress in the year 1970)
Poniżej, zamieszczam fragment tej rozmowy w wersji angielskiej, specjalnie dla immunologów i
wirusologów, znających polską terminologię nazewnictwa wirusów. W moim przekonaniu ten właśnie
fragment najlepiej ilustruje jakich intryg dopuściły się wielkie korporacje farmakologiczne i CDC, po
to by zarabiać na zmuszaniu strachem ludzi do masowego „wyszczepiania” i jednocześnie doprowadzić
świat do ekonomicznego, politycznego, zdrowotnego i społecznego bankructwa.
„This is critically important, because the fact checkers have repeatedly stated that novel
coronavirus designated as SARS-Cov-2, is in fact distinct from the CDC patent. And here is both the
genetic and the patent problem. If you look at the gene sequence that is filed by CDC, in 2003 again in
2005, and again in 2006, what you find is identity in somewhere between 89 to 99%, of the sequence
overlaps that have been identified in what’s called the novel sub-clade of SARS-Cov-2. What we know
is that the core, designation of SARS coronavirus, which is actually the clade of the beta coronavirus
family, and the subclade that has been called SARS-Cov-2, have to overlap from the taxonomy point of
view. You cannot have SARS designation on a thing, without it first being SARS. So this ingenious fact
checking that has been done, saying that some or another CDC has nothing to do, with this particular
patent, or this particular pathogen, is beyond both the literal credibility of the published sequences and
it’s also beyond credulity when it’s comes to the ICTV taxonomy (International Committee on
Taxonomy of Viruses) because it very clearly states that this is in fact a subclade of the clade, called
SARS coronavirus.
What’s important, on the 28 of April, 3 days after CDC filed the patent on SARS coronavirus in
2003, 3 days later, Sequoia Pharmaceuticals, a company that was set up in Maryland, filed the patent
on antiviral agents for treatment and control of infections by coronavirus. CDC filed 3 days earlier,
and then the treatment was available 3 days later. (April the 25th, 2003, U.S. State Department of
Health and Human Services and Center for Disease Control and Prevention, Application Number
Coronavirus isolated from humans, Claim 3 – US46592703P, subsequently issued as U.S. Patent
7776521; „A method of detecting a severe acute repiratory syndrome-associated coronavirus (SARSCov) in a sample” and „A kit for detecting a severe acute respiratory syndrome-associated
coronavirus (SARS-Cov) in a sample”)
Just hold that thought for a second. Sequoia Pharmceutical and ultimately Eblings Pharmaceuticals
became rolled into the proprietary holdings of Pfizer, Crucell and Johnson&Johnson. So ask yourself a
simple question: how would one have a patent on a treatment for a thing that had been invented three
days earlier? The patent in question: the April 28, 2003 patent 7151163, issued to Sequoia
Pharmaceuticals, has another problem. The problem is: it was issued and published before the CDC
patent on coronavirus was actually allowed. So the degree to which the information could have been
known by any means other than insider information between those parties is zero. It is not physically
possible to patent a thing that treats the thing that had not been published, because CDC had paid to
keep it secret.
This my friends is the definition of criminal conspiracy, racketeering and collusion. This is not a
theory. This is evidence. You cannot have information in the future, in form of a treatment, for a thing
that did not exist. (RICO case - Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Federal law
passed by Congress in 1970.)”
Tak więc wygląda na to, że doktor Martin może mieć rację twierdząc, że wirusy SARS i SARSCov-2 są obecne w ludzkim środowisku już od co najmniej dwóch dekad, jeżeli nie od pół wieku.
Dwoje niemieckich profesorów, małżonkowie Karina Reiss i Sucharit Bhakdi, pośrednio też
potwierdzają taką możliwość, pisząc w swojej książce pt. „Corona. False alarm?”, że wirusy te mogą
być łatwo zwalczone przez system immunologiczny człowieka. Oto cytat z ich książki:
„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
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able to infect almost anyone. But immunity was already widespread due to the presence of lymphocytes
that cross-recognized the virus”.
Przekładając to na polski, Reiss i Bhakdi twierdzą, że lymfocyty ludzkiego układu odpornościowego
już dawno spotkały się z jakimiś wirusami, genetycznie podobnymi do SARS-Cov-2, co spowodowało
wytworzenie się odporności krzyżowej. Dlatego nowe wirusy, które bardzo szybko zaraziły prawie całą
ludzkość świata, wcale nie wywołały masowych chorób. Jeżeli Reiss i Bhakdi mają rację to może to
oznaczać, że prawie 90% światowej populacji ludzkiej już miało kontakt z wirusami o zbliżonej
sekwencji genetycznej. Fakt, że w 2020 roku nie doszło do masowych zgonów jest najlepszym tego
dowodem. Gdyby było inaczej to już na wiosnę 2020 roku 90% światowej populacji prawdopodobnie
byłoby w grobach. To twierdzenie Reiss i Bhakdi potwierdziły badania, bo już w maju 2020 roku
eksperymentalnie dowiedziono, że od 40 do 60% populacji ludzkiej świata miało odporność przeciwko
SARS-Cov-2. (vide: Target of T Cell Responses to SARS-Cov-2 Coronavirus in Humans with Covid-19
Disease and Unexposed Individuals; DOI:10.1016/j.cell.2020.05.015; a short citation from the
abstract of the above article: „Importantly, we detected SARS-Cov-2 reactive CD4+ T cells in ~40%60% of unexposed individuals, suggesting cross-reactive T cell recognition between circulating
„common cold” coronaviruses and SARS-Cov-2”)
Opór zwykłych ludzi przeciwko restrykcjom anty-covidowym i stanowi wyjątkowemu
Wielu ludzi, nie tylko w Polsce ale i w innych krajach było przeciwnych restrykcjom antycovidowym. Pisali oni petycje do urzędników państwowych i domagali się przywrócenia
podstawowych praw obywatelskich, które były łamane przez większość, tzw. „demokratycznie”
wybranych polityków, poprzez wprowadzanie drakońkich restrykcji. Jednym z wielu takich ludzi był
Dave Rowell, właściciel ośrodka rekreacyjnego w Deer Lodge, Montana, USA.
W wielu oświadczeniach Rowell mówił, że stan wyjątkowy niszczy ludzi, ich życie i ekonomię i
łamie podstawowe prawa ludzkie. Oto skrót jego oświadczeń w moim tłumaczeniu: „Podstawowe
prawa ludzkie nie są nam dane przez rządy i polityków. Są to prawa dane nam przez Boga. Dlatego my
musimy ich bronić. Widzimy jak z powodu restrykcji ludzie tracą pracę i swoje przedsiębiorstwa. Ten
stan będzie się pogarszał im dłużej będzie trwał stan wyjątkowy. Dlaczego mamy żyć w strachu? Strach
nie odwróci od nas śmierci. Strach przeszkadza nam spokojnie żyć i pracować. Strach wywołany przez
nieodpowiedzialne decyzje polityków niszczy nas, nasze życie i nasze przedsiębiorstwa. Ponieważ
gubernator Montany Stephen Bullock nie odpowiada na nasze apele jesteśmy zmuszeni do oporu
obywatelskiego (civil disobedience). Opór obywatelski to nie anarchia i łamanie prawa. To pokojowy
opór przeciwko nieludzkim rozporządzeniem polityków poprzez normalną działalność, taką jaką
prowadziliśmy dotychczas, w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Bądziemy dalej prowadzić
normalną działalność zawodową tak jak przedtem, nie zważając na restrykcje.”
W lipcu 2020 roku Dave Rowell wystosował apel do gubernatora Montany. Apel jest dostępny w
sieci i wart dokładnego przestudiowania, bo porusza on dokładnie te same sprawy o których także
mówi doktor David Martin. Ponieważ jest to 14 stronicowy dokument dlatego tu podaję tylko wstęp i
kilka dodatkowych wyjaśnień, które dobrze oddają istotę i nielegalność choroby nazwanej Covid-19,
także adekwatną do naszych polskich warunków.
„Drogi gubernatorze Stephen C. Bullock
Ogłoszony przez pana stan wyjątkowy z powodu Covid-19, jako rezultat licznych przypadków
zapalenia płuc i symptomów grypo-podobnych, będących jakoby wynikiem zaistnienia „nowego
wirusa” w środowisku, jest oparty na z gruntu fałszywych założeniach.
• Zgodnie z publikacja z dnia 2 marca 2020 Międzynarodowego Komitetu Nazewnictwa
Wirusów (International Committee on Taxonomy of Viruses) Coronaviriadae Study Group,
wstępne dane sugerujące, że budowa tego wirusa tak bardzo różniła się od innych, aby uznać go
za nowy, a nie zmutowany wirus, nie były oparte na solidnych danych naukowych, ale były
efektem bezpodstawnego oświadczenia WHO, określającego ten wirus i chorobę przez niego
wywołaną, jako zupełnie nowe.
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•

Nie można niezależnie zweryfikować modelu, epidemiologii i śmiertelności tej choroby bo
dane jej dotyczące nie były nigdy opublikowane, zaś po ich odszukaniu okazywały się być
sfałszowane, co uniemożliwiało ich prawidłową interpretację
• Łamiąc prawa stanowe, nie dostarczono żadnych danych naukowych pozwalających stworzyć
związek przyczynowy pomiędzy SARS-Co-2 a symptomami Covid-19. Zamiast tego oparto się
tylko na oświadczeniach obcych autorytetów i na przypuszczeniach
• Od 2003 aż do 2018 roku, amerykańskie ministerstwo zdrowia publicznego (U.S. State
Department of Health and Human Services) i podległe mu instytucje – Narodowy Instytut
Allergii i Chorób Zakaźnych (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID),
Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control and Prevention – CDC) – dzierżyły
prawa patentowe, które nie dopuszczały żadnych innych i niezależnych organizacji do
możliwości badania obecności w środowisku wirusów przenoszonych na ludzi, co
spowodowało całkowity zastój w szukaniu i produkowaniu nowych technologii ich testowania
• Żaden urzędnik stanowy nie zwerifikował prawidłowości i prawdziwości wszystkich punktów
ogłoszonego stanu wyjątkowego, zawierającego fałszywe i mylące dane, prowadzące tylko do
wywołania strachu wśród ludności
• Łamiąc z dawna ustalony prawem precedens (Jew Ho vs. Williamson, 103F. 10, 26 CCND Cal.
1900) a zatem prawa zdrowia publicznego, arbitralnie wymuszono na części populacji
niewiarygodny rygor, powodujący niezgodne z prawem areszty domowe zdrowych ludzi, bez
żadnych podstaw naukowych czy faktycznych
• Gubernator nie dostarczył odpowiednich testów do potwierdzenia lub zaprzeczenia obecności
nowego coronavirusa, a bazując na ostatnich raportach 96% ludzi zamkniętych na
kwarantannie z powodu dodatniego odczynu testu, nie miały żadnych objawów choroby, co
wskazuje na brak jakiejkolwiek zależności statystycznej pomiędzy rzekomym wirusem a
chorobą
• Ani gubernator ani żaden urzędnik zdrowia publicznego nie dostarczył dowodów naukowych,
które by wykazały, że utrzymanie odległości 6 stóp (~1,82m) i maskowanie miały jakikolwiek
efekt kliniczny w zdrowej populacji, poza tym, że celem wprowadzania takich rygorów było
tylko sianie obawy i terroru wśród ludzi.
Zgodnie z powyższym i z innymi od dawna uznanymi prawami, wprowadzone rygory łamią prawa
konstytucji stanowej, są nielegalne i nie do przyjęcia. Dlatego domagam się natychmiastowego ich
zawieszenia i zaprzestania łamania praw konstytucyjnych, moich i wszystkich zwykłych obywateli”.
Na dalszych stronach tego listu są uzasadnienia powyższych punktów, jasno wykazujące łamanie
prawa i przyczyn ogłoszenia stanu nadzwyczajnego w Stanach Zjednoczonych. A oto kilka przykładów
z tego listu, prawie dokładnie pokrywających się z tym, co mówił doktor David Martin w cytowanej
powyżej rozmowie z niemieckim adwokatem Reiner’em Fuellmich’em.
25 kwietnia 2003 roku U.S. State Department of Health and Human Services i Center for Disease
Control and Prevention zgłosiły aplikację patentu (Application Number Coronavirus isolated from
humans, Claim 3 – US46592703P, subsequently issued as U.S. Patent 7776521) zatytułowanego „A
method of detecting a severe acute repiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-Cov) in a
sample” i „A kit for detecting a severe acute repiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-Cov)
in a sample”. Przez 15 lat trwania w mocy, ten patent zabezpieczał całkowite prawa CDC do badań
nad tym wirusem, do handlowego wykorzystania ich wyników oraz do blokowania badań innych
niezależnych laboratoriów nad tym wirusem. W międzyczasie, (w wyniku sprawy sądowej: Association
for Molecular Pathology vs. Myriad Genetics, dotyczącej kwestii wysokich opłat żądanych przez
Myriad Genetics za produkowane przez nich testy wykrywające raka sutka) w 2013 roku, Sąd
Najwyższy USA uznał ten patent jako niezgodny z Konstytucją USA. Prawa CDC wynikające z tego
patentu, w końcu upadły 24 września 2018 roku, ponieważ z upływem tej daty CDC nie opłaciło
kolejnej raty za ich utrzymanie. Pomimo tego CDC nie poinformowało nikogo o tym fakcie.
Okazało się także, że w czasie trwania tego patentu w mocy (i już po uznaniu go jako nielegalny w
2013 roku) CDC i NIAID (kierowany przez Anthony Fauci) w 2014 roku weszły w umowy handlowe z
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Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences i University of North Carolina, Chapel Hill.
Umowy te (U19AI109761 i U19AI107810) dotyczyły prac nad tworzeniem chimer coronavirusa po to,
by wzmocnić jego wirulencję i zakaźność (gain-of-function), pomimo oświadczeń i moratorium
złożonych 17 października 2014 przez National Institutes for Health, (a także przez wielu czołowych
naukowców całego świata), że takie prace są niebezpieczne i mogą doprowadzić do wybuchu epidemii
w populacji ludzkiej całego świata. Co więcej, prace te prowadzono dalej, pomimo w/w moratorium i
pomimo faktu, że wszystkie współpracujące ze sobą instytucje (CDC, NIAID, Wuhan Institute of
Virology, Chinese Academy of Sciences i University of North Carolina, Chapel Hill), były świadome
ich nielegalności (w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego USA) oraz niebezpieczństwa, z powodu
możliwości zagrożenia biologicznego (biosafety hazard). (NB: chimera to żywa tkanka lub istota,
składająca się z komórek, lub z części ciała, pochodzących od różnych, niepokrewnych genetycznie
organizmów. Słowo pochodzi z greckiej mitologii).
W styczniu 2018 roku amerykańska ambasada w Chinach wysłała do Wuhan Institute of Virology
grupę inspektorów, którzy stwierdzili bardzo poważne uchybienia w jakości prowadzonych badań, w
złym stanie treningu personelu instytutu oraz braku prawidłowych zabezpieczeń przeciwepidemicznych. Prace nad znalezieniem leku na SARS zaczęto w USA już w 2003 roku (vide: artykuł
w Nature; Doi: 10.103/423103b; „Fort Derick U.S. Army Medical Research Institute of Infectious
Diseases, „USAMRIID”). W czerwcu 2019 roku CDC przeprowadziło inspekcję w USAMRIID, w
wyniku której zarządziło zamknięcie tego ośrodka z powodu zagrożenia biologicznego (biosafety
hazards). Jednakże, pomimo zamknięcia tegoż ośrodka badawczego w USA i zaistnienia poważnych
uchybień i wysokiego zagrożenia biologicznego w Wuhan Institute of Virology, CDC w dalszym ciągu
kontynuowało współpracę z rządem Chin oraz z instytutem w Wuhan.
W styczniu 2020 roku CDC zgłosiło pierwsze zakażenia wirusem SARS-Cov, w postaci 650
przypadków z objawami klinicznymi i 210 z pozytywnym wynikiem testu. Jednakże z uwagi na to, że
pierwsze podejrzenia o tym patogenie zgłoszono już 31 grudnia 2019 roku, nie można w ogóle
potwierdzić czy CDC miało już wtedy zestawy do testowania tego „nowego wirusa”. Jeżeli takie
zestawy były niedostępne, co jest bardziej prawdopodobne, to powyższy raport ze stycznia trzeba
uznać za fałszywy. Co więcej, około 12 marca 2020 roku CDC i NIAID doktora Fauci, zupełnie
zawiesili badania ludzi za pomocą testów, a zaczęli rozpoznawać chorobę Covid-19 tylko za pomocą
symptomów, przyjętych za prawdziwe według swoich własnych kryteriów. Jest możliwe, że CDC i
Fauci postąpili tak tylko dla uzyskania większych fundacji rządowych i prywatnych na badania nad
„nowym” wirusem.
W związku z powyższym bardzo charakterystycznie brzmią opisy „nowego” coronavirusa,
pierwotnie, po wybuchu epidemii w Chinach w latach 2002-2003, nazwanego SARS-Cov, ale z
powodu braku sposobu postępowania z nim, i testowania go (chciałoby się powiedzieć, używając
języka US Army: braku prawidłowych the rules of engagement), szybko przemianowanego na SARSCov-2. To wyraźnie stoi w sprzeczności z bardzo dokładnym opisem początków choroby SARS.
Doktor Martin bardzo jasno i wyraźnie podkreślił, że według niego cały czas chodzi o dokładnie ten
sam wirus z rodziny Nidoviriale, o bardzo wysokiej zgodności genetycznej, niezależnie od miejsca
jego pobrania. Zastanawiające jest też dlaczego tak szybko przyjęto nazywać ten wirus SARS, chociaż
podobne objawy kliniczne mogą być wywołane przez wiele innych wirusów z tej rodziny, także przez
„zwykłą” grypę.
W tym kontekście bardzo wiele mówiący jest tekst opisujący szczegóły patentu US7618802,
przyznanego czterem badaczom z University of North Carolina, Chapel Hill. Patent ten, 19 stycznia
2006 roku zgłosili: Ralph C. Baric, Rhonda Roberts, Boyd Yount, Kristopher M. Curtis. Prawa
patentowe przyznano 17 listopada 2009 roku. Wygląda na to, że CDC i WHO, alarmując o wielkim
zagrożeniu chorobą Covid-19, zapożyczyły dokładne opisy „straszliwej nowej infekcji wirusowej” z
tego właśnie patentu. A oto w wielkim skrócie kilka fragementów z tego patentu:
• [0004] Severe acute respiratory syndrome is a life threatening respiratory disease that
probably originated in Guangdong Province, China, in the fall of 2002.
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o nieprawda: pierwszy pacjent u którego rozpoznano SARS jako nową chorobę to
Amerykanin w szpitalu w Hanoi; vide powyżej
• The agent responsible for the disease spread rapidly. A novel coronavirus SARS-Cov, isolated
from febrile and dying patients, is the etiologic agent responsible for the disease. SARS-Cov
infection is associated with overall fatality rates thought to approach ~14-15%, with selected
population being at increased risk (>50% in the elderly)
o nieprawda ˛
• SARS-Cov has infected over 8000 individuals worldwide and caused over 800 deaths.
o nieprawda
W powyższym fragmentach jest kilka umyślnie wyprodukowanych kłamstw, dlatego dla przejrzystości
trzeba je rozbić je na kilka grup:
• statystycznie 14% bardzo niewiele różni się od 15%;
• zakażonych było 8098 osób, a 774 osoby zmarły – niezbyt zgadza się danymi
• stąd śmiertelność nie była większa niż 9.5%, czyli używając narracji naukowców opisujących
ten patent, którzy umyślnie wyolbrzymiali efekty tej epidemii, by wzbudzić jak najwięcej
strachu wśród ludzi, śmiertelność była prawie o połowę mniejsza, niż 14-15% podana przez
nich
• Jeśli była to infekcja worldwide, spreading rapidly, to w myśl tego opisu (>50% in the elderly)
w 2002 roku, poza 14% zgonów w całej ludzkiej populacji naszego globu, powinno było
wymrzeć także co najmniej 50% elderly. Według szacunkowych danych w 2002 roku ludzka
populacja wynosiła około 6 miliardów, z tego około 0,7 miliarda mogło być starych ludzi, więc
w myśl powyższych zapisów w pierwszej epidemii SARS powinno było umrzeć około 840
milionów ludzi w tym 350 milionów starców, a tak się nie stało, bo zmarły tylko 774 osoby, do
tego jeszcze dokładnie nie wiadomo w jakim wieku, w jakich krajach i czy miały one
jakiekolwiek choroby współistniejące
Ale idźmy dalej w tym przerażającym opisie pierwszej epidemii SARS na świecie:
• before aggressive infection control measures successfully contained the scope of the outbreak.
o nieprawda, nie było żadnych światowych aggressive infection control measures.
• Despite intensive efforts, no effective antiviral treatment against SARS have been described.
o nieprawda, amantadyna jest znana od wielu lat
W tym fragmencie są dwa kłamstwa:
• amantadyna jest znana i wprowadzona do farmakopei ponad pół wieku temu;
• tu napisano SARS a nie SARS-Cov, co oznacza, że albo naukowcy zrobili pomyłkę w tekście,
w co raczej należy wątpić, albo dokładnie wiedzieli, że to jest jeden i ten sam wirus, ale kłamali
by wywołać strach na skalę światową
Dla mnie najciekawszy jest taki tekst z opisu powyższego patentu: [0007] The present invention
provides full length cDNA of the SARS coronavirus, from which transcripts are produced that replicate
and/or are infectious in vitro or in vivo, multiplication-defective replicon vector particles produced
from cDNA and methode of making and using these compositions as immunogens, vaccines and/or
nucleic acid delivery vectors.
Poza tym, że opisujący patent badacze znowu nazywają ten wirus SARS, a nie SARS-Cov, to mnie
przede wszystkim zainteresował fragment o cDNA. W terminologii genetycznej cDNA znaczy
complementary DNA (deoxyrybonucleic acid), czyli DNA utworzony przez enzym reverse
transcriptase, na matrycy RNA (rybonucleic acid). Z opisu tego patentu wnoszę, że do wytworzenia
szczepionki przeciwko wirusowi SARS cały genom tego wirusa, składający się z około 29700 par
nucleotydów RNA, miał być użyty jako matryca do zbudowania na nim łańcucha cDNA, którego
części miały z kolei posłużyć jako wektory, a zarazem jako szczepionki przeciwko wirusowi.
I tu od razu rodzą się następujące pytania:
• dlaczego w tamtym patencie, z 2006 roku chciano użyć całego genomu RNA wirusa SARS i
wyprodukować z niego cDNA za pomocą reverse trasncripase? To może oznaczać, że badacze
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z góry założyli potrzebę wniknięcia cDNA do jąder komórkowych, bo może inaczej ten ich
konstrukt inżynierii genetycznej w ogóle by nie zadziałał?
• dlaczego więc teraz jednak zrezygnowano z takiego preparatu? Czyżby badacze doszli do
wniosku, że będzie on bardzo niebezpieczny? Ale może ukrywają prawdę i te ich konstrukty
mają jednak produkować białko „kolca” na matrycy DNA „wyszczepionego” człowieka, ale
dopiero gdy mRNA, przekształcony w cDNA, wniknie do jądra komórkowego? A może, po
prostu, nie chodzi wcale o prawidłowe działanie tej ich tzw. „szczepionki”, ale o zupełnie coś
przeciwnego? Na przykład o to, by ich produkt nie tylko nie zabezpieczał przed chorobą, ale do
tego jeszcze, żeby niszczył naturalną odporność ludzi przeciwko SARS, która i tak jest bardzo
wysoka, bo według niektórych doniesień naukowych aż 60% ludzkiej populacji świata już
dawno zetknęło się z tymi wirusami (vide: Co nam jeszcze grozi, str. 65)
• Ale nawet zakładając, że wielkie koncerny farmaceutyceutyczne mają jednak dobro ludzi na
uwadze, to jaka jest pewność, że u „wyszczepieńców” obecnie produkowanymi preparatami
mRNA przeciwko Covid-19, nie dochodzi jednak do wnikania tego preparatu do jąder
komórkowych, po transformacji mRNA w cDNA?
Według zapewnień producentów ludziom wstrzykuje się tylko mRNA, który po wniknięciu do
komórek ma iść do rybozomów, które na tej matrycy mają produkować białko S (białko „kolca”), które
z kolei po wyjściu z komórek ma być przejęte przez układ immunologiczny by wytworzyć przeciwciała
przeciwko niemu. Ale kto zaręczy, że tak się właśnie stanie? Przecież w fizjologicznych warunkach,
mRNA jest produkowany w jądrze komórkowym, po czym opuszcza on jądro i wędruje do rybozomów
w celu wyprodukowania potrzebnych komórce białek. Ale cały ten proces musi następować pod
wpływem odpowiednich sygnałów zachodzących wewnątrz komórki. Czy genetycy są pewni takich
sygnałów, które spowodują, że proces produkcji białka „kolca” będzie przebiegał tak jak oni to sobie
wydumali? Czy oni w ogóle dokładnie znają działanie tej sygnalizacji wewnątrzkomórkowej,
szczególnie w odniesieniu do obcych substancji, wprowadzanych z zewnątrz do komórek? A co się
stanie, jeżeli to obce mRNA, zamiast powędrować do rybosomów (bo niby skąd to mRNA ma
wiedzieć, że musi iść tylko do rybozomów, a nie gdzie indziej?) zamiast tego przekształci się w cDNA
(pod wpływem reverse transcriptase), po czym wejdzie do jąder komórkowych i tam już zostanie na
stałe? Bo jeżeli do tego dojdzie, to będzie to oznaczało manipulację genetyczną na zdrowych ludziach,
co gorsza nawet na dzieciach i niemowlętach.
Trudno pojąć dlaczego proponenci największego w świecie eksperymentu medycznego chcą już
„wyszczepiać” małe dzieci a nawet 6-cio miesięczne niemowlęta. Być może chodzi właśnie o to by ci
„wyszczepieńcy” jak najszybciej zachorowali i „zeszli”. A niemowlęta, gdy dorosną, stały się
bezpłodne. Czy czasem nie chodzi tu o radykalne „rozwiązanie kwestii ludzkiej populacji”, do czego
namawia niejaki pan Bill Gates od co najmniej dekady, który też od dekady jest zupełnie poza prawem,
do tego jeszcze bezkarnie skupuje miliony akrów ziemi w The United States of A?

Czy preparaty inżynierii genetycznej mRNA mogą wnikać do jąder komórkowych
Producenci preparatów inżynierii genetycznej, zwanych przez nich „szczepionkami”, twierdzą z
całą stanowczością, że „ich” mRNA nie może wniknąć do jąder komórkowych „wyszczepieńców”.
Czy aby na pewno? Aby się o tym przekonać trzeba pokrótce prześledzić proces tworzenia się cDNA.
Do przekształcenia mRNA w cDNA dochodzi w cytoplaźmie komórek, po wniknięciu wirusa do
komórki. Po rozpakowaniu wirusa i uwolnieniu jego materiału genetycznego, wirusowa reverse
transkriptase doprowadza do powstania dwóch łańcuchów ssRNA, a potem, na tych łańcuchach buduje
komplementarne łańcuchy cDNA. Następnie dochodzi do syntezy dwóch komplementarnych i
pojedyńczych łańcuchów cDNA w jedną α-helisę cDNA, która to następnie, pod wpływem kolejnego
enzymu wirusowego (viral integrase), zostaje wprowadzona do jądra komórkowego i doczepiona do
jego materiału genetycznego.
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Biorąc pod uwagę zapewnienia producentów, że ich „szczepionki” mRNA zawierają tylko ten
krótki łańcuch genu białka „kolca”, bez żadnych innych genów, właśnie bez viral reverse transcriptase
i viral integrase, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że obcy i sztuczny mRNA nie ma żadnych
szans do przekształcenia się w cDNA. Co jednak się stanie gdy po „wyszczepieniu” i po wejściu
obcego mRNA do komórek, napotka on te właśnie dwa enzymy „pozostawione” w cytoplaźmie
komórek, przez jakieś inne wirusy, które wcześniej zakaziły te komórki? Może też dojść do
synergistycznego zakażenia danych komórek, czyli dokładnie w tym samym czasie, do wejścia do
komórki „szczepionkowego” mRNA i jakiegoś innego coronavirusa, dla przykładu wirusa grypy, albo
Herpes simplex. Bo Herpes simplex łatwo może zostać „rezydentem” ludzkiego genomu, gdyż z
łatwością wnika do jąder zakażonych komórek. Albo każdego innego wirusa RNA, który mógł
przypadkiem zapodziać się gdzieś w organiźmie. Czyż nie jest więc niemożliwe, że dwa
„rozpakowane” enzymy jakiegoś-tam-wirusa, viral reverse transcriptase i viral integrase, „skumają
się” ze „szczepionkowym” mRNA i doprowadzą do jego przekształcenia w cDNA, a następnie do jego
integracji z materiałem genetycznym komórki? Bo przecież każdy z nas jest w każdej sekundzie
naszego życia narażony na ataki miliardów patogenów, krążących bez końca w naszym organiźmie. I
nie ma żadnego innego sposobu, żeby się od nich obronić, tylko przez prawidłowo działający układ
odpornościowy, który daje nam szanse przetrwania.
Dlatego jakiekolwiek ingerencje w jego prawidłowe działanie muszą doprowadzić do
patologicznych i jatrogennych skutków ubocznych. Setki tysiące lat istnienia życia na naszej planecie
dowiodły tej prostej prawdy setki tysiące razy i żadna narracja nie zmieni tego faktu. Bo tylko
przechorowanie danej choroby zakaźnej daje długotrwałą odporność. Oczywiście, niektóre choroby
zakaźne bardzo szybko zabijają, ale jak już wiemy od prawie dwóch lat SARS nie należy do bardziej
zjadliwych wirusów, niż wirusy grypy. Dlaczegóż więc trzeba wielokrotnie „wyszczepiać” całą ludzką
populację? Chyba, że chodzi tu o zupełnie inne powody, na przykład o kolosalne zyski z takiej
operacji. Bo taśmowa produkcja „szczepionek” za pomocą technologii inżynierii genetycznej jest na
pewno bardzo prosta i po opanowaniu bardzo tania, ale dająca niebotyczne zyski, zwłaszcza gdy
zastraszy się wszystkich ludzi widmem nieuchronnej śmierci w męczarniach. Choć wiele razy już
pisałem, że nie jestem „anty-szczepionkowcem” to jednak w tym wypadku jestem absolutnie
przeciwny użyciu tzw. „szczepionek” mRNA przeciw coronawirusom, bo nie tylko powodują one
powstanie licznych patologicznych odczynów poszczepiennych, ale nawet nie dają żadnej pewności na
powstanie prawidłowej ochrony przed zakażeniem i przed chorobą.

Leczenie zakażeń wirusowych
Obecnie pompowana narracja przez media głównego nurtu w ogóle przemilcza też temat
chemicznego lecznia choroby Covid-19. Dla nich liczy się tylko masowe „wyszczepianie”.
Charakterystycznie brzmi fragment z wyższej cytowanego patentu: (US7618802, przyznanego czterem
badaczom z University of North Carolina, Chapel Hill) Despite intensive efforts, no effective antiviral
treatment against SARS have been described. A przecież empirycznie dowiedziono już możliwości
leczenia Covid-19 przy pomocy Amantadyny, leku znanego już od połowy ubiegłego wieku i
stosowanego w leczeniu grypy spowodowanej wirusem Influenza A. To może dowodzić zgodności
genetycznej SARS i Influenza A, być może nawet podejrzeń, że substratem do genetycznej
manipulacji, która doprowadziła do powstania wirusa SARS-Cov-2, mógł być właśnie ten wirus.
Tysiące pacjenów wyleczono w Polsce amantatydą, po raz pierwszy zastosowaną przez doktora
Włodzimierza Bodnara z Przemyśla.
Amantadyna działa w dwójnasób:
• przez blokowanie infekcji nowych komórek przez wirusa
• przez blokowanie tworzenia się nowych wirusów w już zakażonych komórkach
Według oświadczeń wielu lekarzy i pacjentów Amantadyna działała już w pierwszej dobie po
zapoczątkowaniu terapii. Jest rzeczą rzeczywiście zastanawiającą dlaczego rząd polski, który już na
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wiosnę 2020 roku dobrze wiedział o setkach chorych wyleczonych Amantadyną, bo doktor Bodnar już
w marcu 2020 roku alarmował Ministerstwo Zdrowia o wynikach swojej terapii, nie zaczął jej
stosowania na masową skalę, a wręcz przeciwnie, aktywnie blokował wszelkie doniesienia naukowe na
ten temat, jako pretekst podając rzekomo bardzo niebezpieczne skutki uboczne Amantadyny.
Jest tylko jedno logiczne wytłumaczenie tego postępowania: premier Morawiecki i minister
Szumowski już pod koniec 2019 roku bardzo dokładnie wiedzieli, że Covid-19 to akcja medialna
prowadzona na rozkaz „z góry” tylko po to, by wielkie firmy farmaceutyczne zarobiły kolosalne
pieniądze na promocji szczepionek mRNA, których technologia została już dawno opanowana. Jeśli
tak to ci obaj panowie powinni stanąć przed sądem za zniszczenie naszej gospodarki, za setki tysięcy
zgonów nadmiarowych i za zmuszanie Polaków do bezprawnych i bardzo niebezpiecznych
doświadczeń medycznych na zdrowych ludziach, przez podawanie sztucznie stworzonych preparatów
inżynierii genetycznej mRNA.

Leczenie bańkami
Poza Amantadyną są także inne sposoby leczenia wirusowach zakażeń grypo-podobnych. Jednym z
nich są bańki tzw. „ogniowe”, znane w Polsce od wielu lat. Gdy ja zaczynałem pracę w polskich
szpitalach (w roku 1973) bańki jeszcze wtedy były uznaną metodą terapii w leczeniu zapalenia płuc. I
to właśnie wtedy, jedna bardzo doświadczona pielęgniarka nauczyła mnie prawidłowego stawiania
baniek, tzw. „ogniowych”. Tą właśnie metodę przedstawiłem w swoim video-clipie na stronie
GrupaC19.pl. Jestem przekonany, że tylko takie stawianie baniek powoduje przerwanie ciągłości
drobnych naczyń krwionośnych i limfatycznych skóry pleców, co prowadzi do szybkiego pobudzenia
układu odpornościowego. Stosowanie baniek „z gumką” mija sią zupełnie z celem. Skóra pleców jest
najgrubsza, więc bańki „z gumką” nigdy nie wytworzą odpowiedniego podciśnienia, żeby przerwać
ciągłość naczyń krwionośnych i limfatycznych.
Sam, jako dziecko, byłem wielokrotnie leczony bańkami i poza bólem, zawsze bez żadnych
powikłań. Dlatego jestem przekonany, że bańki zastosowane w najbardziej wczesnym okresie objawów
prodromalnych, czyli po wystąpieniu lekkiego kataru, kaszlu i lekko podwyższonej temperatury, mogą
zatrzymać dalszy rozwój choroby, co nie tylko zabezpieczy chorego przed ciężkimi powikłaniami ale
także sprowadzi koszty terapii praktycznie do zera. I to nie tylko koszty finansowe samego leczenia ale
także koszty spowodowane wytrąceniem danego chorego z jego stałych obowiązków rodzinnych,
socjalnych i zawodowych. Uważam, że terapia bańkami, przy pierwszych objawach grypy i kilka dni
odpoczynku w łóżku są o wiele lepszą alternatywą niż tzw. „przechodzenie” grypy, co dotychczas było
normalną praktyką. Bo „przechodzenie” grypy prowadzi w konsekwencji do pogorszenia się stanu
zdrowia, do wirusowego zapalenia płuc, a często i do śmierci.
Moje zainteresowanie bańkami jako metodą leczenia wirusowych powikłań płucnych wiąże się z
osobistymi doświadczeniami z mojej własnej rodziny. Moja ciocia, która w wieku około 97 lat
zachorowała na bardzo ciężką grypę została uratowana przez jej córkę, która przez kilka dni stawiała
jej codziennie bańki. Ciocia przeżyła i umarła w 2019 roku w wieku 103 lat. Drugą osobą, też
wyleczoną bańkami, był mój dziadek, który w wieku około 70 lat zachorował na ciężką grypę i też był
leczony kilkakrotnym stawianiem baniek przez moją matkę. Też przeżył i zmarł dopiero w 1970 roku
w wieku 87 lat. Oni oboje, ciocia i dziadek, byli leczeni w domu, bez Intensive Care Unit,
wentylatorów czy nawet tlenu, a jednak oboje przeżyli. To świadczy o tym, że prawidłowe
postępowanie w chorobach wirusowych płuc jest podstawą terapii, a wszelkie heroiczne metody, jak
oddziały intensywnej terapii i sztuczna wentylacja prowadzą w większości do bardzo groźnych dla
życia powikłań i niechybnej śmierci. Doktor Zbigniew Hałat określa to krótko, dosadnie i dokładnie:
„hospitalizacja, intubacja, wentylacja i kremacja”.
Od początku marca 2020 roku zastanawiałem się czy bańki mogą w naturalny sposób przespiszyć
działanie układu immunologicznego i obronić się przed chorbą wywołaną wirusem SARS-Cov-2.
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Dlatego 16 marca 2020 roku wysłałem email do ówczesnego ministra zdrowia, profesora
Szumowskiego, 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 i posłów,
między innymi do ministra Ardanowskiego i Wosia. 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. Wszystkie emaile zostały przyjęte przez skrzynki odbiorcze, ale na
żaden nie dostałem odpowiedzi.
Jako lekarz starej daty uważam, że bańki mają bardzo istotne dobroczynne działanie w chorobach
wirusowych 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:
• nie twierdzę, że mamy do czynienia z fałszywą „plandemią”, 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 SARSCov-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 shift) nigdy
nie powstaną w pełni efektywne szczepionki przeciw grypie, ani przeciw żadnemu wirusowi z
grupy corona. Także przeciw wszystkim wirusom SARS.
• wierzę, że wszystkie zabiegi medyczne, także szczepienia, powinny być całkowicie
dobrowolne. Wprowadzenie powszechnego nakazu szczepień, systemu kar za odmowę oraz
posiadanie certyfikatu szczepienia to pierwszy krok 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
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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, w 2020 roku. To musiało doprowadzić do obniżenia odporności całego narodu i to
właśnie najbardziej wyszło na jaw w jesini 2021 roku, w postaci setek tysięcy zgnów
„nadmiarowych”. Uważam, że tak zwany „model szwedzki” potwierdza tą tezę.
I tu znowu, dokładnie tak samo jak w przypadku Amantadyny, jedynym logicznym
wytłumaczeniem całkowitej bierności najwyższych władz polskich w zapobieżeniu rozprzestrzeniania
się wirusa i prawidłowego leczenia chorych, może być tylko całkowite podporządkowanie się
miłościwie nam panujących jakimś siłom, prawdopodobnie zewnętrznym, które dążyły do uzyskania
olbrzymich dochodów poprzez dokładne i metodyczne zniszczenie gospodarki całego świata, a także
do zniszczenia normalnego życia rodzinnego i socjalnego zwykłych ludzi. Brak masowej śmierci czy
załamania się warunków zdrowotnych w krajach, które nie wprowadziły żadnych obostrzeń
ekonomicznych i socjalnych, jak Szwecja i Białoruś, tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że chodzi
tu o zupełnie coś innego niż o obronę ludności przed tą „straszliwą” zarazą.
Uważam, że gdyby premierowi Morawieckiemu i ministrowi Szumowskiemu rzeczywiście zależało
na uchronieniu Polaków przed chorobą Covid-19 to po otrzymaniu informacji od doktora Bodnara, a
także emaili ode mnie, powinni byli:
• nawoływać społeczeństwo do zachowania całkowitego spokoju
• zarządzić blokadę wszystkich informacji dotyczących choroby, a w szczególności ciągłego
pompowania w mediach rządowych wiadomości o liczbie zakażonych (uzyskanych metodą
PCR dającą fałszywie pozytywne rezultaty) i o liczbie zgonów (którym w kolosalnej większości
fałszywie dawano rozpoznanie Covid-19, chociaż zmarli na inne choroby)
• nie zarządać całkowitego „okagańcowania” ludzi, jako ochrony przed domniemanym
zakażeniem, pod groźbą mandatów nakładanych przez policję. W Anglii nie było w ogóle
przymusu „kagańcowania” i ja przez cały ten okres nie nosiłem maski w ani w sklepach ani na
ulicy. A już na pewno kryminałem pachnie „kagańcowanie” małych dzieci!
• nie wprowadzać lockdown, który doprowadził do całkowitej ekonomicznej, społecznej i
psychicznej zapaści narodu. Nie zamykać biur, urzędów, kościołów, a już na pewno nie
wprowadzać całkowitego zakazu wchodzenia do lasów. Izolacja powinna była dotyczyć tylko
ludzi najbardziej podatnych na zakażenie. Ludzie młodzi powinni byli dalej pracować, a wtedy
zaraza wypaliłaby się sama w ciągu wiosny i lata 2020 roku
• zarządzić jawną dyskusję wśród naukowców i lekarzy na temat przyczyn choroby Covid-19 i
sposobów jej leczenia
• nie szantażować lekarzy, którzy nie zgadzali się z politycznym i medialnym podłożem choroby
Covid-19, a już na pewno nie pozbawiać ich prawa wykonywania zawodu, tak jak postąpiono z
panią doktor Martynowską. Polityczni działacze z izb lekarskich ( bo trudno ich nazwać
lekarzami) , którzy po przykrywką „pandemii” terroryzują uczciwych lekarzy, powinni stanąć
przed sądem.
• nie niszczyć całej struktury i tak już bardzo niewydolnej służby zdrowia, poprzez
wprowadzanie szpitali jednoimiennych
• nie wprowadzać konsultacji medycznych przez telefon. Konsultacje telefoniczne to świadome
łamanie jednego z najbardziej podstawowych obowiązków lekarza: osobistego zbadania
pacjenta przed postawieniem diagnozy i rozpoczęciem leczenia. Kiedyś, w świecie, który
„przeminął z wiatrem”, nawet za wypisanie leku przez telefon można było zdrowo oberwać. Ja
sam, wiele razy głęboką nocą, jechałem do szpitala, żeby zbadać nowego pacjenta, (klnąc przy
tym z cicha pod nosem, to prawda) ale nigdy nie zdarzyło mi się zaniedbać tego obowiązku.
Dlatego jestem pełen oburzenia do wszystkich profesorów: Szumowskiego, Simona, Horbana,
Guta, Matyja i innych, którzy do tego dopuścili, Dla mnie ci panowie profesorowie to zwykli
łajdacy, których powinno się wysłać za karę do obozów pracy przymusowej.
• nie przekazywać ciągłych wiadomości o szczepionkach, które będą cudownym panaceum na
powrót do tzw. „normalności”
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•

zarządzić masowe i profilaktyczne stawianie baniek w rodzinach przy najmniejszym
podejrzeniu objawów grypo-podobnych
• zarządzić częściową izolację ludzi najbardziej narażonych na zachorowanie, ale nie izolować
ludzi zdrowych i dzieci pod byle jakim pretekstem i nie zmuszać nikogo do całkowitego aresztu
domowego, a już na pewno nie wprowadzać nauczania dzieci „on-line”
• dopuścić do masowego użycia Amantadyny
• nie przyjmować chorych na oddziały intensywnej terapii w celu mechanicznej wentylacji, bo
już we wczesnym okresie Covid-19 stwierdzono, że chorzy leczeni bez intubacji i wentylacji w
ogóle nie umierali
Fakt, że ci panowie postąpili całkowicie odwrotnie świadczy o tym, że obaj dokładnie wiedzieli o
przyczynach wywołania choroby Covid-19, a być może nawet zostali skorumpowani w celu zmuszenia
Polaków do szczepień, preparatami o bardzo wątpliwej jakości i skuteczności.
W tym miejscu chciałbym jednak podkreślić następującą sprawę: nie jestem całkowicie pewny, że
masowe, profilaktyczne stosowanie baniek tzw. „ogniowych” doprowadziłoby do powstrzymania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 poprzez pobudzenie układu odpornościowego. To można
byłoby stwierdzić tylko wtedy, gdyby rząd wydał odpowiednie zarządzenia w tej sprawie. Uważam, że
gdyby pan profesor Szumowski rzeczywiście był uczciwym lekarzem i człowiekiem, i chciał pomóc
zdezorientowanym i zupełnie pozostawionym samym sobie ludziom, już w marcu 2020 roku, powinien
był wydać następujące oświadczenie:
„Koledzy lekarze. Mieszkańcy naszego kraju. Mamy do czynienia z jakimś podobno nowym
genetycznie typem wirusa corona, który prawdopodobnie przychodzi do nas z Chin. Nie wiemy co to
jest za wirus, nie znamy dokładnie jego właściwości, nie wiemy jeszcze jak go leczyć. Ale mamy bardzo
długie doświadczenie z wirusami typu corona, które zazwyczaj powodują lekkie objawy kliniczne u
ludzi zdrowych. Najbardziej narażeni na zachorowanie i na ciężkie powikłania są ludzie z przewlekłymi
chorobami. Dlatego wydaje mi się, że właśnie ci ludzie powinni starać się wystrzegać nadmiernych
kontaktów z nieznajomymi osobami, ale nie powinni całkowicie odizolować się od innych ludzi, bo nasz
układ odpornościowy powinien cały czas działać. Układ odpornościowy powinien cały czas
kontaktować się z otaczającym nas światem, po to właśnie by dostawać małe dawki niebezpiecznych
dla nas patogenów, bo tylko w ten sposób może wytworzyć odpowiedź immunologiczną na nowe, nie
znane mu bakterie i wirusy. Natomiast młodzi i zdrowi ludzie powinni w dalszym ciągu prowadzić
dotychczasowy tryb życia i pracy, bo nie chcemy doprowadzić do załamania się naszej gospodarki. Ale
przede wszystkim powinniśmy wszyscy zachować spokój i nie poddawać się nadmiernemu stresowi, bo
stress też powoduje choroby. Mamy już też wstępne doniesienia, że jest lek, który działa bardzo
skutecznie przeciw temu wirusowi, o nazwie Amantadyna więc osoby, które moją ciężkie objawy
płucne, powinny zgłaszać się do swoich lekarzy rejonowych na badanie i leczenie. Przeprowadziłem też
bardzo ważne rozmowy z wieloma lekarzami i doszliśmy wspólnie do wniosku, że w Polsce znamy i od
bardzo dawna używamy terapię bańkami tzw. „ogniowymi”. Jest bardzo prawdopodobne, że
profilaktyczne postawienie baniek, zwłaszcza przy pierwszych, prodromalnych objawach grypy i
przeziębienia może bardzo szybko pobudzić układ odpornościowy, co zmniejszy możliwość wystąpienia
ciężkich powikłań płucnych. Dlatego więc prosimy wszystkich państwa aby każdy nauczył się stawiania
baniek w swoich rodzinach, bo to może uratować wasze życie. Prosimy też aby wyniki leczenia
amantadyną i bańkami zgłaszać do centralnego rejstru utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia, bo
zależy nam na tym aby przekonać się czy taka terapia rzeczywiście może odnieść skutek, tym bardziej,
że jest bardzo prawdopodobne, że te nowe wirusy corona będą już z nami po wsze czasy i będą się
mutować w ciągle nowe podtypy genetyczne.”
Tak postąpiłby uczciwy minister zdrowia. A co zrobił pan profesor Szumowski? Postąpił zupełnie
odwrotnie. Przed 4 marca 2020 roku powoli dozował powiększające się napięcie strachu i niepewności,
że „u nas jeszcze nie ma żdanych zakażeń, że jesteśmy spokojni, silni, zwarci i gotowi”. Ale 4 marca
nagle ogłosił, że mamy w Polsce „pacjenta zero”, który podobno przyjechał autobusem z Niemiec. A
potem, przez cały okres wiosny i lata 2020 ze wszystkich głównych środków masowego przekazu
prasy, radia i telewizji słyszało się tylko ciągłe dane o rosnącej liczbie zachorowań i śmierci.
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Oczywiście, za wyjątkiem krótkiego okresu przed wyborami prezydenckimi, kiedy to sam premier
wołał „z ambony” że wirusa już nie ma. Że starcy mogą spokojnie wyjść z domu i głosować „na
Dudę”. A pan profesor, ile razy wystąpił osobiście w telewizji, tyle razy dawał wzajemnie
wykluczające się stwierdzenia, a najczęściej zwyczajnie kłamał. Typowym przykładem takiej
dezinformacji była sprawa dotycząca prewencyjnego stosowanie masek chirurgicznych. Pan profesor
najpierw się z nich naśmiewał twierdząc, że maski w ogóle nie chronią przed zakażeniem wirusami, a
potem nakazał je nosić, pod policyjnym rygorem. Nic dziwnego, że w zalewie takiej dezinformacji
zwyczajni ludzie zupełnie potracili głowy i nie wiedzieli jak ustrzec się od zakażenia. A nad tym
wszystkim unosił się strach bliskiej zagłady w potwornych męczarniach, siebie i swoich bliskich.
Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że była to bardzo dokładnie zaplanowana akcja straszenia
ludzi, po to tylko, żeby wyprać im dokładnie mózgi. Już samo ogłoszenia istnienia „pacjenta zero” jest
epidemiologicznym humbukiem, bo tego nigdy przedtem nie doświadczyliśmy na naszej planecie, w
tysiącach epidemii, jakie co jakiś czas masowo wybuchały podczas tysięcy lat istnienia cywilizacji,
nawet tych starożytnych. Później zaczęły wyciekać skąpe informacje, że ten „pacjent zero” wcale nie
był chory, a podobno miał jakieś powiązania z rządzącymi. Gdzie jest prawda nigdy pewno nie
będziemy wiedzieli, ale samo ogłoszenie istnienia „pacjenta zero” jest kolejnym niezaprzeczalnym
dowodem na medialny charakter tzw. „choroby” Covid-19. To właśnie takie działania zrobiły ludzi
zupełnie bezwolnymi i podatnymi na wszystkie kłamstwa głoszone w mediach głównego nurtu. To
wpoiło w ludzi przekonanie, że dobrowolne poddanie się masowym szczepieniom jest jedyną metodą
na powrót do tzw. „normalności”, nawet gdy zaczęły przeciekać następne informacje, że tzw.
„szczepionki” nie były dokładnie sprawdzone, zaś ich producenci wymogli na rządach i
skorumpowanych politykach całkowitą bezkarność na wypadek powstawania patologicznych
odczynów poszczepiennych.
Dokładnie to samo działo się w Niemczech dowodem czego kolejny cytat z książki „Corona. False
alarm?”, gdzie Reiss i Bhakdi 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 fearmongering 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 strategię wywołania 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.
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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.
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% krwinek czerwonych (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 około 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 (endothelium) 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
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to prowadzić do powstania zatorów. Do takiej patologii może dochodzić zwłaszcza wtedy, gdy wirusy
zniszczą barierę między gazem a krwią (w pęcherzykach płucnych) 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 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, bo obecnie stosowane respiratory, wymagające intubacji, bardzo zmieniają
fizjologię oddychania przez odwrócenie ciśnień w klatce piersiowej. 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 powietrzem pęcherzykowym (zob. Ryc. 3) to może też
dochodzić do zatorów powietrznych. A takie zatory na pewno zabijają. Wydaje mi się, że w takim
przypadku o wiele lepiej jest zostawić pacjenta na własnym oddechu, blokować odruchy kaszlowe, ale
tylko jeżeli za bardzo dokucza ból, (bo kaszel pomaga usuwać plwocinę z wirusami i bakteriami) robić
ćwiczenia oddechowe i fizjoterapię i podawać tlen. A w ciężkich przypadkach powinno się stosować
leczenie chemiczne, najlepiej za pomocą amantadyny.
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 się dożylnie leki, najczęściej 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 bardzo zła praktyka lekarska.
Układ odpornościowy człowieka
Wszyscy ludzie są narażeni na ciągły kontakt z różnymi patogenami, między innymi z bakteriami i
wirusami. Aby przeciwdziałać chorobie, u człowieka wykształcił się układ odpornościowy, którego
zadaniem jest rozpoznanie danego patogenu, stwierdzenie czy jego poszczególne elementy (epitopy) są
już organizmowi znane czy nie, a następnie wytworzenie odpowiedzi w postaci odporności
komórkowej i humoralnej.
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 pod wpływem
czynników stymulających kolonii (patrz niżej) 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.
Rozrost komórek układu odpornościowego w kolonie 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, w procesie w którym wielka kolonia komórek może
powstać tylko z jednej komórki. Czynników tych jest bardzo dużo, ale najwcześniej poznano
następujące:
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•
•
•
•

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

Odporność dzieli się na dwa podstawowe systemy, współpracujące ze sobą:
• Wrodzoną – (innate immunity) 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 jest błędem. Nie należy ciągle
myć rąk, bo to tylko niszczy naturalną barierę skóry. Ręce trzeba myć przed
jedzeniem i nie wkładać brudnych rąk do ust)
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)
• Nabytą – (adaptive immunity) 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). Przeciwciała znajdują się także na zewnętrznej
powierzchni wielu komórek układu odpornościowego.
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
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.
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
się 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.
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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. (także pod wpływem czynnków
stymulujących kolonii). 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.
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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 powierzchnię i przyłączają je do rowków w MHC-II, a następnie prezentują tak przetworzone
części atakujących antygenów lymfocytom T-4. Te z kolei, przy pomocy Interleukiny 2, aktywują
lymfocyty B, które następnie podlegają namnażaniu (pod wpływem czynników stymulających
kolonii), 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 także 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), które 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 (pod wpływem czynników
stymulających kolonii) i zróżnicowaniu 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 i później niż cytotoxic T-8 cells, hamują
działanie cytotoxic T-8 cells i lymfocytów T-4, przez co wygaszają aktywność układu
odpornościowego. Komórki te mogą mieć istotny wpływ na blokadę cytokinin.
• T-8 memory cells – przechowują pamięć przebytych zakażeń co sprawia, że podczas kolejnego
zakażenia tym samym antygenem odpowiedź na atak jest znacznie szybsza.
Reasumując powyższe, w bardzo ogromnym uproszczeniu, kluczową rolę w rozpoznanie zakażenia,
czyli inwazji organizmu przez dany patogen, pełnią neutrofile i makrofagi (jest to pierwszy etap
rozpoznania inwazji). To makrofagi pochłaniają atakujące patogeny (bakterie czy wirusy) a następnie
rozkładają je na „czynniki pierwsze” (epitopy – czyli te części patogenów, które następnie posłużą do
wytworzenia odporności), które następnie (po wstępnym zbadaniu, czy są to jeszcze nieznane epitopy)
są przekazywane (prezentowane) lymfocytom T-4 (jest to drugi etap), które z kolei stymulują
nieaktywne lymfocyty B i T (ang. naïve lymphocytes) do wytworzenia odporności komórkowej i
humoralnej. Następnie kilka tak zaaktywowanych lymfocytów B i T rozrasta się w olbrzymie kolonie
lymfocytów, pod wpływem czynników stymulujących kolonii (tych czynników jest bardzo wiele) co z
kolei powoduje produkcję dużej ilości przeciwciał przez komórki plazmy B oraz powstanie odporności
komórkowej przez produkcję dużej liczby lymfocytów T (cytotoxic, supressor i memory). (vide: Ryc 1)
Natomiast, jeżeli układ odpornościowy rozpozna atakujące patogeny jako już poznane (tzn. jako te,
z którymi już kiedyś w przeszłości miał do czynienia) wtedy odwołuje się do komórek pamięci,
zarówno pamięci odporności komórkowej (memory T-8) jak i pamięci odporności humoralnej
(komórki B pamięci). Tych komórek jest normalnie w organiźmie bardzo mało. Czasami nawet taka
pojedyńcza komórka zostaje zachowana przez układ odpornościowy, po to właśnie, by w przypadku
ponownego ataku tym samym patogenem jak najszybciej wytworzyć odporność humoralną i
komórkową. I znowu, z tych pojedyńczych komórek pamięci tworzą się olbrzymie kolonie komórek,
znów pod wpływem czynników stymulujących kolonii, co następnie prowadzi do produkcji olbrzymiej
ilości i liczby czynników odporności humoralnej i komórkowej.
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Dlatego właśnie, ze względu na już przebyte i zapamiętane zakażenie, odpowiedź organizmu jest o
wiele szybsza w drugim przypadku niż w pierwszym. To zostało eksperymentalnie dowiedzione już w
połowie zeszłego wieku na podstawie badań aktywności lymfocytów u ludzi. Wtedy dowiedziono, że
w odpowiedzi na inwazję nowym, nieznanym organizmowi patogenem (wirusem lub bakterią) do
zbudowania od nowa pełnej odporności, organizm człowieka potrzebuje około 21 dni. Natomiast, na
odpowiedź na inwazję już znanym patogenem, organizm potrzebuje tylko około 2-3 dni. Badania te
także dowiodły, że stress (np. operacja chirurgiczna) też powoduje bardzo istotne załamanie się
aktywności układu odpornościowego, którego powrót do normalnego działania też będzie trwał około
trzech tygodni. Tym też mechanizmem tłumaczono pogorszenie się stanu ogólnego ludzi chorych na
nowotwory i ich szybszym zejściem śmiertelnym po operacjach chirurgicznych.
Jak wiemy wirus SARS-Cov-2 jest zupełnie nowym wirusem dla organizmu. Dlatego, zgodnie z
tym co napisałem powyżej, rozpoznanie zakażenia oraz budowa pełnej odporności przeciwko temu
wirusowi musi trwać około 21 dni. Jednakże wirus ten, już po upływie około 14 dni, może
doprowadzić do bardzo poważnego zniszczenia płuc (śródmiąższowego zapalenie płuc), co w
większości przypadków prowadzi do zgonu. Dlatego tak istotnym jest aby jak najszybciej pobudzić
układ odpornościowy do pełnego działania. Z tego właśnie powodu uważam, że prawidłowo
postawione bańki tzw. „ogniowe”, w jak najwcześniejszym okresie objawów grypo-podobnych
(prodromalnych) mogą spełnić to zadanie, poprzez stymulację leukin (vide: Ryc. 1).
Powyższa rycina pokazuje też kluczową rolę fagocytów i lymfocytów T-4 w pobudzeniu układu
odpornościowego. Wirusy HIV, atakujące i niszczące głównie lymfocyty T-4 powodują całkowite
załamanie się prawidłowego działania układu odpornościowego. Ponieważ w tym zakażeniu dochodzi
do gwałtownego spadku liczby lymfocytów T-4 dlatego układ odpornościowy nie podlega prawidłowej
aktywacji. Z tego powodu układ odpornościowy (choć w żaden inny sposób nie jest uszkodzony przez
inwazję HIV) nie jest w stanie rozpoznać żadnego zakażenia, nawet takimi patogenami (bakteriami i
wirusami), które w normalnych warunkach są zupełnie niegroźne dla organizmu. I dlatego dochodzi
wtedy do powstania tzw. zakażeń oportunistycznych, czyli niszczenia całego organizmu chorego przez
te bakterie i wirusy. Być może, podobnie działają wirusy Ebola, które blokują prawidłowe funkcje
fagocytów. Ebola to bardzo dziwnie skręcony długi łańcuch RNA, bez otoczki białkowej i być może to
właśnie z tego powodu fagocyty nie mogą sobie „poradzić” ze zniszczeniem i prawidłowym
rozpoznaniem ich struktury. A to powoduje brak aktywacji lymfocytów T-4, rezultatem czego jest
„bierność” całego układu odpornościowego na atak tym wirusem.

Jak mogą działać bańki w pobudzaniu układu odpornościowego
Białe ciałka krwi (białe krwinki) stanowią główną obronę przed inwazją organizmu różnymi
patogenami. Patogeny te, po inwazji, wywołują proces zapalny przez produkcję cytokin, które
przyciągają różne białe krwinki 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 – białe 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 przechowywany jest ich 3-dniowy zapas. 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. Lymfocyty natomiast mają dużą
tendencję do krążenia między tkankami a krwią, czyli tam 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 białych krwinek w szpiku kostnym.
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Uważam, że właśnie za pomocą tych dwóch mechanizmów procesu zapalnego można wytłumaczyć
efektywność baniek. Dobrze postawione bańki wywołują duże ogniska procesu zapalnego w skórze
pleców. To z kolei musi spowodować wytworzenie się dużej ilości związków biologicznych zakażenia
(leukin) które z kolei pobudzają szpik kostny i krew do zwiększenia aktywności białych ciałek krwi.
Zbierając razem tych kilka faktów, logicznym jest następujące twierdzenie:
• wirusy SARS-Cov-2 są nieznanymi patogenami dla organizmu
• zostało udowodnione eksperymentalnie, że co najmniej 60% populacji świata już dawno
zetknęło się z tym wirusem, więc układ odpornościowy tych ludzi potrafi zwalczyć zakażenie w
zarodku, bez powstania jakichkolwiek objawów klinicznych choroby
• u osób, kórych układ odpornościowy jeszcze nie zetknął się z tym wirusem powstają objawy
kliniczne, które w 2-3 % przypadków mogą w ciągu 14 dni doprowadzić do ciężkiego
śródmiąższowego zapalenie płuc (NB: wszystkie wirusy corona powodują dokładnie taki sam
kliniczny przebieg choroby i wszystkie mogą prowadzić do śmierci, nawet młodych i zdrowych
ludzi, przez bardzo poważne zniszczenie płuc, co nieraz udowodniono badaniem post mortem)
• układ odpornościowy potrzebuje około 21 dni do wytworzenia wszystkich mechanizmów pełnej
odporności przeciwko nieznanym patogenom
• prawidłowo postawione bańki tzw. „ogniowe”, w jak najwcześniejszym okresie choroby, mogą
przyspieszyć działanie układu odpornościowego o 6 dni
• skrócenie tego czasu o 6 dni może zabezpieczyć chorego przed rozwojem ciężkiego
śródmiąższowego zapalenia płuc i śmierci
Jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, który należy wziąc pod uwagę przy rozważaniu sposobów
postępowania i leczenia Covid-19, ale także wszystkich chorób wirusowych płuc. Wstępne badania
porównawcze z Izraela, gdzie przeprowadzono największe na świecie masowe „wyszczepianie”
preparatami mRNA przeciwko SARS-Cov-2 już dowodzą, że możliwość ponownego zachorowania,
zwłaszcza nowymi wariantami tego wirusa, jest od 13 do 27 razy większa w grupach ludzi
„wyszczepionych” preparatami mRNA niż tych, którzy przechorowali Covid-19 w sposób naturalny.
Poza tym badania te wykazały, że naturalnie przechorowana choroba Covid-19 daje co najmniej jednoroczny okres odporności. Natomiast odporność po podaniu konstruktów mRNA (jeżeli w ogóle jest
taka) zanika już po kilku miesiącach po otrzymaniu drugiej dawki tych preparatów. (Naturally
enhanced neutralizing breadth against SARS-Cov-2 one year after infection; Nature; 595, 426-431).
Podobne badania porównawcze były prowadzone także już wiele lat temu u ludzi szczepionych
przeciwko grypie. Wtedy też było wiele przypadków ponownych zachorowań u zaszczepionych a także
panowało przeświadczenie, że poszczepienna odporność utrzymuje sie przez najwyżej dwa do trzech
miesięcy. Często zdarzały się przypadki bardzo ciężkiej choroby po szczepieniu, które miały wszystkie
objawy bardzo poważnej grypy. Wiele razy spotykałem się z osobami, które nigdy nie szczepiły się
przeciw grypie i nie chorowały, aż jednego roku „coś je podkusiło”, żeby się zaszczepić. Osoby te
opowiadały później, że w okresie poszczepiennym chorowały tak ciężko jak jeszcze nigdy w życiu i
zarzekały się, że już nigdy więcej nie dadzą się zaszczepić przeciw grypie. Takie przypadki mogą
sugerować możliwość wytworzenia się zupełnie nowego genetycznie szczepu wirusa u zaszczepionej
osoby. Spowodowane to jest możliwościa pomieszania się materiału genetycznego kilku wirusów w
jednej komórce żywiciela, ze szczepionki oraz ze środowiska, które w tym samym czasie zaatakują
danego człowieka (shift&drift – vide powyżej).

Dlaczego szczepionki są mniej skuteczne niż naturalnie przechorowana choroba
Wytłumaczenie tego faktu może być bardzo trywialne. Konstrukty inżynierii genetycznej zwane
szczepionkami „mRNA” są przeznaczone tylko do działania przeciwko jednemu fragmentowi wirusa,
tzn. przeciwko białku „kolca”. Białko to, jako kandydat na efektywną „szczepionkę”, zostało wybrane
przez genetyków gdy stwierdzono, że stanowi ono podstawowy element wirusa, służący mu do infekcji
komórek żywiciela, poprzez przyłączanie się do receptorów ACE2. To wcale jednak nie znaczy, że
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decyzja użycia mRNA, zbudowanego na genie białka S była właściwa, tym bardziej jeżeli weźmie się
pod uwagę, że za budowanie odporności naturalnej odpowiada układ odpornościowy człowieka, a nie
arbitralne decyzje ludzi, którym wydaje się, że tok ich rozumowania jest prawidłowy. Tak samo
arbitralnie, do produkcji szczepionek przeciwgrypowych lata temu, wybierano te szczepy wirusów,
które przewidywano jako kandydatów na możliwych agresorów w nadchodzącym sezonie grypowym.
Tymczasem, ze względu na zdolność bardzo szybkich mutacji (shift&drift) bywało, że te
przewidywania były całkowicie chybione, a wyprodukowane szczepionki zupełnie nieefektywne.
Tu powstaje pytanie: dlaczego naturalnie powstała odporność na SARS-Cov-2 jest jakościowo o
wiele lepsza i bardziej długotrwała niż odporność poszczepienna? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo
prosta. Dzieje się tak dlatego, bo do wytworzenia odporności organizm sam wybiera jeszcze mu
nieznane fragmenty (epitopy) patogenów (w tym wypadku wirusów). Po zakażeniu, makrofagi same
decydują jakie epitopy są jeszcze nieznane układowi odpornościowemu i prezentują te właśnie epitopy
lymfocytom B i T, które następnie stymulują układ immunologiczny do wytworzenia odporności
komórkowej i humoralnej. W ten sposób powstaje naturalna odporność przeciwko wielu fragmentom
wirusa, a nie tylko przeciwko jednemu białku „kolca”. To powoduje, że odpowiedź immunologiczna
organizmu jest o wiele silniejsza.
Immunologiczne wytłumaczenie tego faktu jest bardzo proste i można znaleźć je w artykule,
sygnowanym przez już cytowanego (str. 4,5,6) profesora Shane Crotty, pt. “Targets of T cell responses
to SARS-Cov-2 coronavirus in humans with Covid-19 disease and unexposed individuals”, (by Alba
Grifoni et. al; DOI:10.1016/j.cell.2020.05.015) opublikowanym w Cell Journal, 25 czerwca 2020. (dla
chętnych cytuję ten tekst w orginale angielskim):
• In terms of total CD+4 T cell response on average ~50% was directed against spike protein and
~50% was directed against the reminder of the SARS-Cov-2 orfeome. This is of significance,
since SARS-Cov-2 spike protein is a key component of the vast majority of candidate Covid-19
vaccines under development.
• Potential CD+4 T cell targets in SARS-Cov-2, and inclusion of additional SARS-Cov-2
structural antigens such as M and N would better mimic the natural SARS-Cov-2 specific CD+4
T cell response observed in mild to moderate covid-19 disease.
• CD+4 T cell response were detected in 40-60% unexposed individuals. This may be reflective of
some degree of cross-reactive, preexisting immunity to SARS-Cov-2 in some, but not all,
individuals.
Przekładając to na język bardziej zrozumiały: już w czerwcu 2020, większość naukowców
zajmujących się biologią molekularną komórki, włączając w to profesora Crotty, dobrze wiedziała i
doświadczalnie potwierdziła, że:
• konstrukty mRNA zwane przez nich “szczepionkami” oparte tylko na białku “kolca” będą
skuteczne tylko w 50%. Tak więc Pfizer kłamał, twierdząc że ich produkty są skuteczne w 95%
• produkty bazujące na wszystkich antygenach wirusa SARS-Cov-2 (włącznie ze strukturalnymi
antygenami M i N) byłyby w 100% efektywne, dokładnie tak jak obserwuje się w łagodnie
przebiegających zakażeniach covid-19. I tu powstaje pytanie – dlaczego Pfizer nie
wyprodukował takich preparatów, choć pracuje nad nimi już od ponad 3 dekad (o czym niżej)
• 40-60% ludzi, którzy nigdy nie kontaktowali się z wirusem SARS-Cov-2 wykazywali pewne
objawy odporności przeciwko temu wirusowi. Mogła to być odporność w wyniku zetknięcia się
z innymi wirusami corona (cross-reactive), co jednak wcale nie wyklucza możliwości, że
wirusy SARS są już w ludzkim środowisku od bardzo dawna. (co stwierdził dr Martin)
Biorąc pod uwagę, że badania z powyższego artykułu prowadzono o wiele wcześniej niż data
publikacji (25 czerwca 2020) można spokojnie założyć, że zarówno profesor Crotty jak i inni
biologowie molekularni komórki już od dawna wiedzieli, że ich konstrukty mRNA oparte tylko na
białku „kolca” są po prostu bezużyteczne. A jednak Pfizer podpisał tajne umowy z ponad 110 krajami i
na siłę stara się wmusić swoje produkty w całą populację świata. Pomaga mu w tym dzielnie pan
profesor Crotty (vide: film cytowany na stronie 4), który stara się przekonać, że te produkty są nie
tylko bezpieczne ale i skuteczne.
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I jeszcze jedna sprawa powinna być wyjaśniona – dlaczego Pfizer nie produkuje konstruktów
mRNA opartych na wszystkich antygenach SARS-Cov-2 (włącznie z antygenami strukturalnymi M i
N), choć przecież pracuje nad tymi produktami już ponad 30 lat. Tu możliwości może być kilka. A oto
jedna z nich. Od początku 2020 roku, wszystkie media donosiły, że kilka firm farmaceutycznych w
wielkim pośpiechu pracuje nad szczepionkami, które na pewno przyniosą ulgę całemu światu i powrót
do tzw. „normalności”. Fakty tu podane przeze mnie i łatwe do potwierdzenia w wielu artykułach,
jasno pokazują, że to było kłamstwo, obliczone tylko na wprowadzenie w błąd zwykłych ludzi. Firmy
te pracowały nad konstruktami opartymi tylko na białku „kolca” S. Przez 30 lat i wcale nie w
pośpiechu. Gdyby więc w 2020 roku, chciano włączyć do tych badań jeszcze antygeny strukturalne M i
N wirusa SARS-Cov-2, wtedy trwałoby to następne 30 lat, oczywiście przy olbrzymich kosztach. A na
to Pfizer nigdy by nie poszedł. Dlatego przez cały 2020 rok, wszem i wobec głoszono, że Covid-19 to
jest straszliwa choroba. Że wymaga jak najszybszych badań i natychmiastowych szczepień. Bo inaczej
wybije miliony ludzi. Ale ta retoryka służyła tylko do otumanienia ludzi. Żeby dobrowolnie i bez
szemrania podali ramiona pod igły. I w ten prosty sposób Pfizer dostał miliony „królików
doświadczalnych” a ponad 110 krajów świata zapłaciło za 3 dekady badań nad konstruktami inżynierii
genetycznej o których składzie, działaniu i możliwości wystąpienia patologicznych objawów
ubocznych nikt nie ma większego pojęcia.

Gdzie jest prawda?
Powyższe wywody na temat skuteczności tych preparatów mogą być bardzo trudne do zrozumienia
dla zwykłych ludzi dlatego najlepiej wziąć to „na chłopski rozum”. W naszym eposie narodowym
Adam Mickiewicz tak opisał polowanie: „jeden pies wrzasnął, potem dwa, dwadzieście”(Dyplomatyka
i łowy, 591), gdzie dwadzieścia psów zaatakowało jednego niedźwiedzia. Dokładnie tak samo ma się
sprawa z unieszkodliwieniem wirusów przez przeciwciała. Jeden rodzaj przeciwciał będzie mało
efektywny w niszczeniu wirusów. Natomiast gdy kilka różnego rodzaju przeciwciał będzie niszczyło
„kolce”, ale także i białkową otoczkę wirusów, wtedy takie wirusy zostaną unieszkodliwione o wiele
szybciej i efektywniej. Do tego jeszcze, po wygaśnięciu ostrej fazy zakażenia, w układzie
odpornościowym zachowa się o wiele więcej i bardziej różnorodnych, komórek pamięci tego
zdarzenia.
Trzeba także pamiętać, że w prawidłowym działaniu układu odpornościowego absolutnie niezbędny
jest udział komplementu (complement system), który przyłącza się do kompleksu
antygen/przeciwciało i dopiero potem dochodzi do zniszczeniem danego patogenu atakującego
organizm. Wiele bakterii i wirusów ma zdolność do blokowania tej reakcji, a przez to unikania
zniszczenia przez układ odpornościowy. Niektóre wirusy posiadają nawet zdolność wytwarzania
specjalnych białek, które blokują łączenie się przeciwciał i komplementu do komórek już
zaatakowanych przez te wirusy. Jest więc bardzo prawdopodobne, że także prawidłowe działanie
komplementu w naturalnie wytworzonej odporności po przechorowaniu danego zakażenia wirusowego,
powoduje o wiele większą efektywność układu odpornościowego, co nie ma miejsca w odporności
poszczepiennej. Co więcej, zaburzenia działania komplementu nie tylko prowadzą do słabszej ochrony
przed zakażeniami, ale także do wielu chorób.
NB: Mass media – główni promotorzy choroby Covid-19, w ogóle nie wspominają o
komplemencie. Niejaki Bill Gates, światowej sławy naganiacz do masowych szczepień całych
narodów, ba, nawet całych kontynentów, jak Afryka, a jednocześnie proponent radykalnego
„ostatecznego rozwiązania” kwestii przeludnienia naszej planety, w swoich filmikach bajdurzy o
jakichś tam antygenach i przeciwciałach, usiłując pokazać ich działanie na klockach á la Lego. Ale o
komplemencie ten software-owy aferzysta na pewno nie ma zielonego pojęcia. A przecież komplement
to system ponad 50 różnych protein i glikoprotein, produkowanych przede wszystkim w wątrobie, ale
także przez monocyty, makrofagi tkankowe, fibroblasty, komórki nabłonka układu pokarmowego i
moczowego a także astrocyty mózgu. Komplement stanowi około 15% wszystkich globulin plazmy
krwi i jest także obecny na powierzchni błony komórkowej wielu komórek ludzkich. Badania ostatnich
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trzech dekad wykazały niezwykle istotną rolę protein systemu komplementu nie tylko w obronie przed
infekcją, ale także w ochronie komórek danego organizmu przed ich zniszczeniem oraz ich kluczową
rolę w rozwoju noworodków. Okazało się bowiem, że system komplementu odgrywa absolutnie
krytyczną rolę w prawidłowym rozwoju układu nerwowego noworodka (synaptic pruning – C1q
protein synthesized by retinal ganglion cells), który zaczyna się już w pierwszym tygodniu po
urodzeniu się dziecka. Zaburzenia tego procesu mogą doprowadzić do ślepoty dziecka poprzez
uszkodzenie budującej się mózgowej sieci aksonów siatkówki. Wiadomo już też, że system
komplementu odgrywa istotną role w powstaniu jaskry, choroby Alzheimera, zniszczeniu plamki żółtej
oka, miastenii, schizofrenii, a nawet autyzmu. Dlatego główna przyczyna ciężkich i nieodwracalnych
patologicznych powikłań poszczepiennych, jak autyzm, może więc leżeć w zaburzeniu prawidłowych
funkcji systemu komplementu u noworodków i u małych dzieci, traktowanych dziesiątkami różnych
obowiązkowych szczepień od najwcześniejszych dni ich życia. Tak więc dodanie do tego jeszcze
jednego obowiązkowego „szczepienia” przeciwko chorobie Covid-19, która nie jest w ogóle dla nich
groźna, dla mnie osobiście jest czystym szaleństwem, jeśli nie kryminałem. Dlatego jako lekarz z
dużym doświadczeniem klinicznym, jestem absolutnie przeciwny jakimkolwiek przymusom
szczepiennym, szczególnie dzieci i noworodków, tym bardziej, że właśnie noworodki otrzymują od
matek cały garnitur dobrze działającej odporności komórkowej i humoralnej, aktywnej co najmniej
przez pierwsze 6 miesiący po urodzeniu, chroniącej je w pierwszym okresie życia. Poza tym wiadomo,
że układ odpornościowy noworodków dopiero się rozwija, więc traktowanie ich dziesiątkami różnych
obowiązkowych szczepionek od pierwszych dni życia jest, w moim odczuciu, błędem sztuki lekarskiej,
zwłaszcza jeśli administracyjnie zmusza się do tego rodziców wbrew ich woli.

Ośrodkowy układ nerwowy
Przez działanie wielu ośrodków podkorowych, a zwłaszcza podwzgórza, mózg
odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym działaniu układu
odpornościowego. Tworzenie się ludzkiego ośrodkowego układu nerwowego,
czyli mózgu i rdzenia kręgowego, jest długie i skomplikowane. Już od dawna
wiadomo, że ponad 80% ludzkiego genomu bierze udział w tym procesie (dla
porównania: w procesie tworzenia się kości bierze udział tylko 6 genów).
Warstwa przyszłej istoty szarej (czyli kory), która w wykształconym już
mózgu składa się przede wszystkim z ciał neuronów (soma na rysunku) jest już
dobrze zróżnicowana pod koniec trzeciego miesiąca życia płodowego. Ale te
proto-neurony wcale nie wyglądają gwiaździście, jak już całkowicie
wykształcone „dorosłe” neurony. One mają kształt małych prostokącików, bo
nie mają jeszcze swoich wypustek, dentrytów i aksonów. Dopiero później, te
proto-neurony zaczynają łączyć się z innymi neuronami, poprzez „wyciąganie”
z siebie tych wypustek: wielu dentrytów – stanowiących połączenia
wejściowe neuronu – i zawsze jednego aksonu – który jest połączeniem
wyjściowym, przekazującym informację innym neuronom, za pomocą
specjalnej struktury zwanej synapsą, stanowiącej zakończenie każdego aksonu. Aksony, zwłaszcza w
rdzeniu kręgowym, są czasem bardzo długie, nawet do kilkudziesięciu centymetrów. I to właśnie
proces budowania się tych wypustek, „ciągnących za sobą” część somy neuronu i jego błony
komórkowej sprawia, że neurony mają taki gwiaździsty kształt. Niektóre aksony są także „izolowane”
za pomocą mieliny, która zapobiega „krótkim spięciom” sygnałów pomiędzy sąsiednimi włóknami
nerwowymi. Trzeba też sobie zdać sprawę, że budowanie się mózgu trwa wiele lat, dlatego bo
mielinizacja niektórych włókien nerwowych mózgu kończy się dopiero pod koniec trzeciej dekady
życia człowieka. To pokazuje jak bardzo skomplikowany jest nasz ośrodkowy układ nerwowy i jak
najdrobniejsze nawet błędy mogą spowodować bardzo poważne uszkodzenia w jego strukturze.
Dlatego prawidłowe działanie komplementu, niezaburzonego nadmierną ilością niepotrzebnie
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wmuszanych w noworodki szczepionek, jest tak istotne dla rozwoju zdrowego dziecka.
Teraz warto zastanowić nad pytaniem jakie czynniki mają największy wpływ na rozwój ludzkiego
mózgu, a zatem jaki będzie człowiek, który powstanie z ukończeniem tego procesu. Wiemy, że
wszystkie podstawowe struktury i organy rozwijającego się płodu są dokładnie określone i
zróżnicowane już pod koniec trzeciego miesiąca życia płodowego. Somy wszystkich neuronów mózgu,
nie tylko kory, ale także wszystkich ośrodków podkorowych i rdzenia krągowego, znajdują się
dokładnie w miejscach w których będą trwać już do końca życia dorosłego człowieka. Ten początkowy
proces różnicowania się wszystkich tkanek i organów płodu, także i mózgu, zachodzi przede
wszystkim pod wpływem informacji znajdującej się w genach każdej komórki. Geny te otwierają się w
bardzo dokładnie określonym momencie i w określonej sekwencji, bo ilość genów i sposób ich
upakowania wewnątrz jąder komórkowych każdej komórki nie pozwala na to, by wszystkie geny były
otwarte przez cały czas.
Z początkiem drugiego trymestra ciąży zaczyna się proces dojrzewania płodu. Wydaje się, że w tym
okresie o wiele większe znaczenie ma oddziaływanie środowiska zewnętrznego na rozwijający się płód
niż informacja zawarta w genach, bo wraz z powstawaniem wszystkich połączeń nerwowych dochodzi
także do tworzenia się i dojrzewania wszystkich sześciu zmysłów. To wtedy rozwijający się płód
zaczyna odczuwać otaczające go środowisko. To wtedy zaczyna słyszeć bijące serce matki, a nawet
tony muzyki dochodzące do niego z zewnątrz. Tak więc można śmiało powiedzieć, że człowiek (a
właściwie każda istota żyjąca, nawet zwierzęta) powstaje w wyniku procesu probablilistycznego, to
znaczy rozwoju przebiegającego pod wpływem zupełnie przypadkowych zdarzeń zachodzących poza
nim i bez jego udziału i wiedzy. Dlatego wynikiem takiego rozwoju, a zwłaszcza rozwoju mózgu, jest
istota całkowicie różniąca się od wszystkich innych istot ludzkich. Do tego jeszcze, biorąc pod uwagę
fakt, że ten proces rozwoju trwa prawie trzy dekady (vide: mielinizacja włókien nerwowych), można
śmiało powiedzieć, że wszyscy diametralnie różnimy się od siebie. Jesteśmy jak płatki śniegu. Nigdy
nie było i nigdy już nie będzie takiej samej istoty ludzkiej jak ta, którą jest teraz każdy z nas. Dlatego
powiedzenie, że wszyscy ludzie są sobie równi jest błędne i mylące, zwłaszcza biorąc pod uwagę tak
zwaną poprawność polityczną, która w naszych czasach niszczy wszystkich i wszystko, co było dotąd
zdobyczami całego rodzaju ludzkiego, niezależnie od długości i szerokości geograficznej.
W mojej bardzo długiej praktyce medycznej wykonałem wiele tysięcy znieczuleń ogólnych do
różnych operacji, ale jedno szczególnie utkwiło mi w pamięci, gdy miałem nieszczęście znieczulać
pewną kobietę do zabiegu ciąży pozamacicznej. Działo się to w Tygerberg Hospital, Cape Town, South
Africa. Ona była chyba w połowie drugiego trymestra ciąży. Do tego momentu ciąża przebiegała
prawidłowo, a ponieważ była wieloródką i Murzynką, nie zawracała sobie głowy badaniami
przednatalnymi, tak jak to jest praktykowane w krajach „pierwszego” świata. Jednakże pewnego dnia
dostała bardzo silnych bólów w jamie brzusznej, nagle poczuła się bardzo słabo, zaczęła tracić
przytomność, więc na sygnale przywieziono ją do szpitala. Dyżurujący lekarze w izbie przyjęć
natychmiast rozpoznali ciążę pozamaciczną, a sonar wykazał duży guz w jednym z jajowodów oraz
obecność dużej ilości płynu w jamie Douglasa – najpewniej krwi, gdyż poziom jej hemoglobiny spadł
prawie do połowy poniżej normy.
Po otwarciu jamy brzusznej stwierdzono pęknięcie lewego jajowodu, mniej więcej w połowie jego
przebiegu, oraz silne krwawienie z łożyska niszczącego tenże jajowód. Chirurg otworzył go, zaopatrzył
krwawienie i w pewnym momencie wyciągnął z jamy brzusznej płód, długości może z 12 do 15
centymetrów. Płód ten położył na metalowej nerce i odstawił na stolik przykryty zielonymi serwetami
chirurgicznymi. Wtedy podszedłem do tego stolika by dokładniej mu się przyjrzeć.
Był całkowicie ukształtowany Widać było nawet drobne paznokcie na palcach rąk i nóg, którymi
starał się niezgrabnie poruszać. Zaciskał ręce w piąstki. A na twarzy widać było grymas, jakby płakał.
Choć wiele już widziałem, zrobiło to na mnie potworne wrażenie. Widziałem pulsowanie jego serca. I
nieznaczne poruszenia klatki piersiowej. On jakby starał się oddychać. I żył tak chyba przez pół
godziny. W końcu przestał się ruszać na zimnej, metalowej nerce, na której leżał z rękami i nogami
wyciągniętymi ku niebu. Spostrzegłem, że widok ten wywołał podobne wrażenie nie tylko na mnie, ale
i na całym personelu medycznym. Bo w sali operacyjnej zrobiło się zupełnie cicho. Dźwięczały tylko
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instrumenty chirurgiczne i ssaki. Z boku dochodził miarowy puls EKG tej kobiety i sapiące odgłosy
pracującego wentylatora mojego Drägera. Ten widok umierającego, bezsilnego płodu ludzkiego,
będzie ze mną do końca moich ziemskich dni. I nikt, nawet największy ateista, nigdy nie wmówi mi, że
ludzka morula to tylko zwykły zlepek komórek.

Czy jesteśmy tylko zlepkiem „miąs” pozszywanych grubą nicią ewolucji?
Specjalnie wspominam to przeżycie, bo w moim odczuciu to, co teraz sprawiają nam ludzie stojący
u szczytu władzy, jest nierozerwalnie związane z laicyzacją naszego życia. Wiem, że ateiści i lewacy
nigdy się ze mną nie zgodzą, zwłaszcza w świetle przemożnej i całkowicie nas niszczącej poprawności
politycznej, wtłaczanej nam na siłę do gardeł przez sprzedajnych polityków wszystkich partii, od lewa
do prawa. Jako istoty, które powstały w procesie probablistycznym, każdy z nas całkowicie różni się od
każdej innej istoty ludzkiej. To nieprawda, że jesteśmy sobie równi. Nawet bracia Syjamscy o dwóch
głowach, ale z jednym sercem i krążeniem, są do siebie zupełnie niepodobni. Bo jedna głowa myśli
inaczej niż druga. I bardzo często to, co jedna głowa sobie wyduma, bardzo trudno jest przedstawić i
udowodnić drugiej głowie, nie tylko myślącej inaczej, ale do tego jeszcze posiadającej zupełnie
odmienny garnitur zachowań i priorytetów warunkujących jej tożsamość.
Probabilistyczny proces naszego stworzenia sprawia, że każdy z nas jest ułomny, w większym lub
mniejszym stopniu. Każdy z nas jest kaleką (ale nie nie-pełnosprawny – nie mogę ścierpieć tej
nowomodnej narracji politycznej), na swój własny sposób. Każdy z nas jest skłonny do grzechu, do
korupcji, sprzedajności, zazdrości, zdrady, morderstwa... Jak wiele nas jest, tak wiele jest możliwości
złego postępku, zarówno w stosunku do siebie samych, jak i do innych. I w stosunku do otaczającego
nas świata, ożywionego czy nieożywionego. I to właśnie dlatego musimy mieć jakiś wzór idealnego
postępowania, do którego moglibyśmy się odwołać w każdej chwili naszego życia, po to by
skonfrontować i skorygować nasze postępowanie. A takim wzorem, ideałem nienagannego
postępowania może być tylko Bóg, Żywy i Bezgrzeszny. Ale ponieważ wyrugowaliśmy Go z naszego
życia staliśmy się społeczeństwem małp, zagryzających się wzajemnie do krwi. Często i do śmierci.
Człowiekiem, który na pewno wybuchnąłby śmiechem na taką argumentację jest profesor Brian
Cox. Ale wtedy zapytałbym go tak: profesorze, nigdy nie doświadczyłeś wnętrza Czarnej Dziury. To
dlaczego mówisz i piszesz o nich, jakbyś dokładnie wiedział jakie są w środku? Wiesz, że zbadanie
wnętrza Czarnej Dziury od środka jest fizycznie niemożliwe, ale używając równań matematycznych
starasz się dowieść co jest po drugiej stronie Horyzontu Zdarzeń. Ale czy jesteś całkowicie pewien
swojej matematyki? A może masz jakiś dowód empiryczny na to, jak naprawdę wygląda wnętrze
Czarnej Dziury? Przecież wiesz, że to jest niemożliwe, bo dla zdobycia takiego dowodu musiałbyś
przekroczyć Horyzont Zdarzeń. A wtedy twoje równania matematyczne rozpadłyby się na osobliwości
(singularities), a ty na biliony cząstek elementarnych. I zlałbyś się w jedno z nieskończonością materii
gwiezdnej Wszechświata. I przestałbyś istnieć jako istota, głuchy i niemy dla żywych, ale w zamian
dostąpiłbyś życia wiecznego, w zgodzie z rezonansem nieskończonego falowania pola
elektromagnetycznego. Dlaczego więc, choć wiesz, że o przekroczeniu Horyzontu Zdarzeń nie masz
nawet co marzyć, z uporem maniaka dowodzisz prawdziwości swoich przekonań? Dlaczego budujesz
równania matematyczne by udowodnić coś, co jest nie do udowodnienia? Bo te wszystkie, najbardziej
nawet wydumane i skomplikowane równania matematyczne, są równaniami n-tego stopnia do n-tej
potęgi, o bezsensownych rozwiązaniach. Przecież już Gödel wykazał, że nawet w matematyce są
aksjomaty, których nie da się udowodnić najlepiej skonstruowanymi wywodami. Dlatego nigdy nie uda
ci się za życia przekroczyć Horyzontu Zdarzeń, zajrzeć za drugą stronę lustra i dowieść żywym, że
masz rację. Dlaczego więc kwestionujesz istnienie Boga Żywego, w takim znaczeniu w jakim
uznajemy to my, katolicy, choć to także jest nie do udowodnienia? Przecież o tym przekonamy się my
wszyscy dopiero po przekroczeniu Horyzontu Zdarzeń naszej śmierci. Za życia, wszystkie, nawet
najbardziej wydumane wersety opisujące wielkość Boga i Jego miłość rodzaju ludzkiego, są podobne
równaniom n-tego stopnia do n-tej potęgi, o bezsensownych konkluzjach. Więc nie dworuj sobie z
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czegoś, czego nawet największy geniusz nigdy nie był i nie będzie w stanie pojąć i opisać siłą swojego
ludzkiego rozumu i mowy.
Celowo wplotłem Boga w tą opowieść o pandemii strachu SARS-Cov-2. Stephen T. Asma, profesor
filozofii (Columbia College, Chicago) wydał książkę pt. „Why we need religion”. Warta jest
dokładnego przestudiowania i przemyślenia, bo wnioski z tej lektury są bardzo interesujące, ale
zarazem trudne do prostego przekazania. Dlatego obszerne cytowanie autora nie ma większego sensu,
choć jedno z jego stwierdzeń dobitnie oddaje bezsens naszych ludzkich poszukiwań dowodów na
istnienie Boga: „My own students in Chicago chuckle with ironic dismissal about the Creation
Museum. But now it gets interesting. My students believe in ghosts. It’s not just a few students or an
odd cohort that believe in ghosts. It’s vast majority. Over the last decade, I have informally polled my
students and discovered that around 80% of them believe in ghosts”. Tak oto piedestał, z którego
strącono Boga Żywego, zapełniono duchami. Widać, że dla niektórych Harry Potter i jego czarna
magia są ważniejsze od Boga. Ale czy Harry Potter i jego zaklęcia mogą nam zapewnić spokój duszy i
uchronić nas przed tą „rzekomą” pandemią, rujnującą całe nasze dotychczasowe życie? Ekonomiczne,
społeczne i duchowe?
Każdy z nas chciałby żyć w idealnym świecie. Ale takiego świata nie ma, nigdy nie było i nie
będzie. Jak mógłoby być jeżeli cały nasz świat, ba, nawet Wszechświat, zbudowany jest z atomów,
które same w sobie są nieidealne, czego dowodzi zasada nieokreśloności Heisenberga (Heisenberg’s
uncertainty principle), która mówi, że pozycja i prędkość cząstek elementarnych nie mogą być
wyznaczone w tym samym momencie. Oznacza to, że pozycja i prędkość ruchu elektronów na orbicie
jest nie do zmierzenia i nie do oznaczenia w tym samym momencie. Dlatego nie możemy myśleć o
elektronach jako o malutkich kuleczkach krążących sobie wokół jądra atomu. Elektrony to powłoki
energii elektromagnetycznej „rezonansującej” o ściśle określonych częstotliwościach i odległościach
od centrum atomu. Najlepiej wyobrazić je sobie patrząc na śmigła helikoptera. Gdy stoi na ziemi –
możemy zobaczyć każdy płat. Gdy leci – widzimy tylko wirujący krąg energii, przez który prześwituje
słońce. Doświadczając ogromu otaczającego nas Wszechświata i porównując go z naszą nicością, jak
możemy w ogóle odrzucać istnienie Boga Żywego?
Szczególnie przemożne milczenie książąt Kościoła, w obliczu tej rzekomej „pandemii” nie daje mi
spokoju. Przez wieki Kościół w Polsce stał na straży ducha narodu. Pomagał przetrwać najczarniejsze
chwile naszej trudnej i najczęściej tragicznej historii, szczególnie w czasie najazdów wroga i wojen. A
teraz, gdy wojna z narodem trwa na dobre, choć nie grzmią armaty, Kościół jest ślepy i głuchy. Ba,
nawet pomaga wrogowi w tej walce. Bo jakże inaczej nazwać punkty szczepień w zakrystiach
przykościelnych, czy nawoływania z ambony: „szczepta się ludziska”? Jak dziwnie brzmią słowa listu
pasterskiego metropolity krakowskiego Skworca, które odczytano w kościołach 8 sierpnia AD 2021:
„Wspólnota naszego lokalnego Kościoła pozytywnie odpowiada na prośbę wojewody śląskiego i
włącza się w akcję szczepień przeciw Covid-19. W ponad 40 parafiach naszej archidiecezji powstaną w
niedzielę 15 sierpnia mobilne punkty szczepień. Skorzystajmy z tej okazji i przez przyjęcie szczepionki
zadbajmy o własne zdrowie, a może nawet życie.”
A więc Kościół już nie nawołuje do zadbania o życie wieczne. Dba o zdrowie i żywot ziemski. A
zamiast przyjęcia Ciała Chrystusa namawia do przyjęcia piętna Szatana i wieczne potępienie swojego
organizmu, stworzonego na Obraz i Podobieństwo. Bo jakże inaczej można nazwać dobrowolne
poddanie się eksperymentowi wprowadzenia matrycy genu wirusa, w postaci mRNA, do własnego
ciała? Ale cóż. Prawdziwy Pasterz narodu, Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, dawno już
leży w grobie. I pewno się w nim przewraca nie mogąc zdzierżyć tego, kto panoszy się na jego stolcu.
Bo zastąpił go jakiś dziwny, zadufany w sobie osobnik. Chyba nie-Polak. Teolog moralny. A cóż to za
dziwoląg, ta teologia? Wiedza tajemna, starająca się udowodnić ludziom i bożkom, że odrzuciwszy
wszystkie dogmaty w kąt, człowiek jest równy Bogu? I może robić co mu się żywnie podoba? Że teraz
to on, a nie Bóg, decyduje ilu jest Sprawiedliwych? Pięćdziesięciu? A może dwudziestu? A w ogóle,
kto jest Sprawiedliwy, a kto nie? Bo dzisiejszemu człowiekowi wszystko już jest moralnie dozwolone.
Bo wszystko jest „w sieci”. Tam teologia mieszana jest z najgorszym świństwem.
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Ale najbardziej zadziwia, że nasz naród, który doświadczył tyle złego w tak niedalekiej przeszłości,
który zawsze potrafił czytać „między wierszami”, i stawać władzy okoniem, tak łatwo i bez żadnego
oporu dał się „wpuścić w maliny” niby „dobrowolnych” szczepień i nakazu „okagańcowania”. Coś
nieodwołalnie popsuło się w naszym społeczeństwie. Coś, czego chyba już nie da się w ogóle
naprawić.
W tym momencie trzeba sobie zadać kolejne pytania: jak więc postąpić w czasie epidemii? Czy
czekać na zakażenie i wytworzenie się odporności naturalnej, ale przy tym ryzykowć możliwość
bardzo ciężkiego przebiegu choroby, a może i zgonu? A może przyjąć nie przebadane preparaty, o
których w ogóle nic nie wiadomo? Które prawdopodobnie nie dają żadnej odporności, ale do tego
jeszcze niszczą odporność naturalną i mogą spowodować wytworzenie się u „wyszczepieńców”
zupełnie nowych genetycznie wariantów wirusa i ciężkich powikłań poszczepiennych, co już zostało
wielokrotnie udowodnione empirycznie i opisane w wielu artykułach medycznych?
Jeden z nielicznych, jeszcze uczciwych dziennikarzy, Edward Peter Stringham, 21 maja 2020 roku
opublikował artykuł pt. “How a Free Society Deals with Pandemics, According to Legendary
Epidemiologist and Smallpox Eradicator Donald Henderson”, dla American Institute for Economic
Research.
Doktor Donald Ainslie Henderson (1928-2016) jest uznany za głównego autora wyrugowania ospy,
poprzez ustanowienie międzynarodowego programu szczepień. W 2006 roku, gdy programiści od
komputerowego modelowania przyszłości i oficjele amerykańskiego resortu zdrowia, starali się
wmówić prezydentowi, że najlepszą metodą zapobiegania zakażeniom jest całkowita izolacja ludności,
Bush zwrócił się o poradę właśnie do Hendersona, który całe swe życie poświęcił na wdrażanie
społeczeństwu najnowszych osiągnięć medycyny i immunologii. Według Hendersona ludzie nie
powinni bać się zakażeń i nadmiernie się od nich chronić, bo tylko naturalna odpowiedź naszego
organizmu jest nalepszą obroną przed patogenami. Wtedy też Henderson wydał znamienne
oświadczenie:
Experience has shown that communities faced with epidemics or other adverse events respond best
and with the least anxiety when the normal social functioning of the community is least disrupted.
Strong political and public health leadership to provide reassurance and to ensure that needed medical
care services are provided are critical elements. If either is seen to be less than optimal, a manageable
epidemic could move toward catastrophe.”
Stare polskie powiedzonko „tylko spokój może nas uratować”, odzwierciedla to właśnie podejście
do choroby. Zamiast ciągłego straszenia najważniejsze jest wpajanie w ludzi przekonania, że Covid-19
to zwyczajne zakażenie grypo-podobne, o przebiegu i konsekwencjach niewiele odbiegających od
grypy. I tak jak kiedyś praktykowało się we wszystkich polskich rodzinach, najlepszym sposobem na
grypę jest kilkudniowe leżenie w łóżku, izolacja od innych domowników, bańki, sok malinowy,
czosnek i aspiryna, (ale z dużą ilością wody, by zapobiec krystalizacji kwasu acetylosalicylowego w
nefronach nerek) i tylko gdy temperatura jest naprawdę bardzo wysoka. Bo wysoka temperatura to nie
przekleństwo. To zbawienna, naturalna odpowiedź organizmu na atakujące patogeny. Bo wysoka
temperatura pozwoli szybciej je pokonać.

Budowa płuc
Płuca są miejscem w którym wirus 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.
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 aż do końca 16 podziału. (vide: ryc. 2) Pył
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przykleja się do śluzu, a rzęski, poruszając sie w kierunku tchawicy, przesuwają go w kierunku gardła.
Potem pył wraz ze śluzem jest usuwany na zewnątrz za pomocą kaszlu. Natomiast począwszy od 17
podziału, gdzie powietrze oddechowe przemieszcza się już na zasadzie dyfuzji, wszystkie
najdrobniejsze cząsteczki, włącznie z wirusami muszą być usuwane przez układ odpornościowy,
składający sie z makrofagów tkankowych, neutrofili i przeciwciał.
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 krwi, zaś dwutlenek węgla na odwrót, z krwi do powietrza pęcherzykowego.

Powietrze dochodzi do pęcherzyków płucnych oskrzelami, które dzielą się na coraz mniejsze i coraz
liczniejsze odgałęzienia. (ryc. 2). W oskrzelikach do 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.
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. 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.
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
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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 czerwona spędza w kapilarach tylko około ¾ sekundy.
Następny rysunek (ryc. 4) przedstawia obraz mikroskopowy tkanki płucnej. Zaznaczone są na nim
wymiary pęcherzyków płucnych, krwinek czerwonych i białych, wirusa, makrofagów tkankowych oraz
maksymalnej prędkości poruszania się makrofagów tkankowych i neutrofili a także masymalnego
zasięgu chemotaksji. Rysunek i wymiary są przedstawione mniej więcej w skali, po to aby lepiej
uwidocznić działanie i rolę białych krwinek w obronie przed patogenami. Na rysunku widać wyraźnie,
że pęcherzyki płucne są nieforemne, tzn. nie są sferami, co świadczy o tym jak są mało stabilne i
dlatego muszą być odpowiednio chronione przed zapadnięciem się (atelectases)

Rysunek pokazuje też cienką granicę pomiędzy wnętrzem najcieńszych naczyń krwionośnych
(kapilarów) oplatających pęcherzyki płucne a wnętrzem samych pęcherzyków płucnych, (blood/gas
barrier), które w zdrowiu są zupełnie suche (bez wysięku). Uszkodzenie tej granicy w konsekwencji
musi prowadzić do przedostania się płynu (osocza) a nawet krwinek do wnętrza pęcherzyków
płucnych, co prawie całkowicie może zablokować fizjologiczną wymianę gazową między krwią
kapilarów a wnętrzem pęcherzyków płucnych.
Patologiczne zniszczenie granicy pomiędzy kapilarami a pęcherzykami płucnymi prowadzi także do
możliwości dostania się powietrza z pęcherzyków płucnych do żylnej części kapilarów, tzn. do tej
która w normalnych warunkach prowadzi utlenowaną krew do lewego przedsionka serca, potem do
aorty. Możliwość dostania się powietrza do krwi (zator powietrzny) jest szczególnie wysoka podczas
mechanicznej wentylacji uszkodzonych płuc za pomocą respiratorów, gdyż powietrze pompowane
pod ciśnieniem przez rurkę intubacyjną do płuc (co kompletnie odwraca ciśnienia istniejące podczas
normalnego oddychania), może wymusić przeciek powietrza z pęcherzyków płucnych do krwi, a w
efekcie do aorty, co może doprowadzić do zatorów powietrznych w wielu narządach. To mogło być
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przyczyną śmierci wielu pacjentów, hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii których, po
zablokowaniu odruchów kaszlowych z tchawicy (morfiną i benzodiazepinami) trzymano na
respiratorach przez długi czas. Natomiast pacjenci trzymani na własnym oddechu prawie w ogóle nie
umierali.
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, niszczyć
komórki II typu produkujące surfaktant, odsłaniać interstitium, atakować nabłonek kapilarów
(endothelium), aktywować płytki krwi (co prowadzi do ich szybkiego rozpadu i rozsiewania się ich
granulek do krążenia), co wszystko w konsekwencji prowadzi do powstania śródmiąższowego
zapalenia płuc, z naciekami zapalnymi do śródmiąższa, z wysiękiem i zablokowaniem światła
pęcherzyków płucnych (atelectases) wraz z możliwością powstania bardzo groźnej dla życia rozlanej
zakrzepicy śródnaczyniowej (DIC).
Jeśli natomiast viral load będzie bardzo mały, na przykład z wdychanego powietrza w którym unosi
się tylko kilka wirusów (wcale nie ma dowodów, że wirusy rzeczywiście „fruwają” naokoło nas), to
nawet normalnie działający układ odpornościowy będzie w stanie wszystkie je wyłapać. Takie wirusy
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 patogeny, 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. W Polsce, w sezonie
grypowym umierało miesięcznie do 1500 osób. Teraz, z jakiegoś przedziwnego powodu, statystyki
medyczne w ogóle nie notują żadnych zachorowań na grypę, tylko na Covi-19. W tak oto cudowny
sposób grypa została całkowicie wyeliminowana. Taka mała ciekawostka natury.
Sumując wszystkie fakty podane powyżej musimy dojść do logicznego wniosku, że pobudzenie
układu odpornościowego do szybszej pracy i skrócenie okresu jego dochodzenia do pełnej aktywności
o 6 dni, poprzez terapię bańkami, może bardzo istotnie zwiększyć liczbę makrofagów tkankowych i
neutrofili w płucach, co w efekcie spowoduje o wiele szybsze usuwanie wirusów z wewnętrznej
powierzchni pęcherzyków płucnych, a w rezultacie o wiele szybsze rozpoznanie nowych patogenów.
To z kolei zaowocuje wytworzeniem się odporności komórkowej i humoralnej już w ciągu około
dwóch tygodni, a więc jeszcze zanim nowe wirusy doprowadzą do powstania śródmiąższowego
zapalenia płuc. Uważam, że „przechorowanie” SARS-Cov-2 i grypy w jak najbardziej naturalny
sposób może dać o wiele lepszy efekt końcowy, jeżeli chodzi o prawidłowe pobudzenie układu
odpornościowego. Eksperymentalnie dowodzi tego nawet artykuł podpisany przez profesora Crotty
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(vide: str. 39) Dlatego jestem zdania, że jak najwcześniejsze pobudzenie układu odpornościowego, ma
bardzo istotne znaczenie prewencyjne.

Dlaczego patologiczne zmiany w płucach powodują tak groźne następstwa
Aby lepiej zrozumieć patologiczne zmiany zachodzące w płucach pod wpływem wirusów trzeba
najpierw poznać budowę pęcherzyka płucnego (vide: ryc.3 poniżej). Rysunek ten jest nie w skali bo
technicznie byłoby niemożliwe dokładnie pokazać współzależność wszystkich elementów
pęcherzyków płucnych na takim rysunku. Jednakże porównując ten rysunek z poprzednim można
mniej więcej zrozumieć budowę pęcherzyka płucnego i jego wzajemne zależności do otaczających go
struktur.
Wszystkie elementy pęcherzyka są dokładnie opisane, ale dla większej przejrzystości chciałbym
dodać następujące uwagi. U zdrowych ludzi, bariera krew/gaz, czyli ściana pomiędzy wnętrzem
pęcherzyków płucnych (zawierających powietrze oddechowe) a wnętrzem kapilarów (gdzie krąży
krew) składa się tylko z trzech warstw:
• komórek nabłonka pęcherzyka płucnego (którego 90% stanowią komórki typu I, a tylko 10%
komórki typu II)
• komórek endotelium kapilarów, czyli komórek wyściełających wnętrze naczyń krwionośnych
oplatających pęcherzyki płucne
• bardzo cienkiej warstwy między tymi komórkami, zwanej śródmiąższem, stanowiącej podporę
mechaniczną pęcherzyków, która zawiera pojedyńcze komórki tkanki łącznej (fibroblasty)

Ściana ta (oznaczona zielonym prostokątem) jest tak cienka (o grubości około 0,5 μm) po to, aby
jak najbardziej ułatwić wymianę gazową. Wszelkie zmiany chorobowe, powodujące pogrubienie tej
ściany bardzo znacznie obniżają wymianę tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy wnętrzem pęcherzyków
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płucnych a krwią. Jednakże cienkość tej sciany (zwanej po angielsku blood/gas barrier) okupiona jest
jej mechaniczną słabością, dlatego pęcherzyki płucne mają tendencję do zapadania się. Dlatego dla
wzmocnienia, wszystkie pęcherzyki płucne są od środka powleczone bardzo cienką warstwą
surfaktantu, czyli związku lipidowego obniżającego napięcie powierzchniowe.
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 komórki nabłonka pęcherzyków płucnych – komórki
typu II. W życiu płodowym surfaktant dojrzewa 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.
Biorąc pod uwagę, że ze względu na budowę płuc i mechanikę oddychania, krążenia krwi w
płucach, a nawet wpływu ciążenia ziemi i pozycji przyjmowanej przez człowieka, pęcherzyki płucne są
bardzo nieforemne, nie kuliste, a raczej porozciągane w różne strony, i dlatego ich średnice bardzo
różnią się od siebie, obecność surfaktantu w płucach spełnia trzy bardzo ważne funkcje:
• podczas wdechu stabilizuje wszystkie pęcherzyki płucne do mniej więcej tej samej wielkości –
bo mniejsze napięcie powierzchniowe w małych pęcherzykach, ale większe napięcie
powierzchniowe w dużych pęcherzykach, podczas wdechu faworyzuje rozdymanie się
pęcherzyków o mniejszej średnicy, przez co większe pęcherzyki, napełniają się o wiele wolniej
i mniej, więc ich średnica rośnie o wiele wolniej
• zwiększa podatność płuc na rozszerzanie się podczas wdechu, przez co płuca stają się mniej
sztywne i łatwiej wypełniają się powietrzem (increase in compliance)
• zabezpiecza przed tworzeniem sie wysięku, a przez to przed zapadaniem i sklejaniem się
pęcherzyków płucnych (atelectases)
Od dawna wiadomo, że wirusy niszczą komórki nabłonka wyściełające od wewnątrz pęcherzyki
płucne. Ponieważ komórek typu II jest bardzo mało w stosunku do komórek typu I, ich zniszczenie jest
dla pęchrzyków szczególnie niebezpieczne, gdyż powoduje to bardzo poważny spadek objętości
surfaktantu, wydzielanego do wnętrza pęcherzyków. To z kolei prowadzi do zaburzenia stabilności i
ich prawidłowej pracy. Tak więc kliniczny obraz płuc zniszczonych przez wszystkie wirusy, także
przez wirusy grypy, zwany Acute Respiratory Distress Syndrom, czyli viral interstitial pneumonia,
czyli śródmiąższowe wirusowe zapalenie płuc, charakteryzuje się sztywnymi płucami (czyli płucami
mniej podatnymi na rozprężanie podczas wdechu), wypełnionymi płynem (wysiękiem), z posklejanymi
pęcherzykami (atelectases), na co także nakłada się jeszcze bardzo znaczne poszerzenie się
sródmiąższa (interstitium) spowodowane naciekami zapalnymi, w wyniku napływu osocza i migracji
białych krwinek.
Sumując powyższe fakty łatwo można sobie uzmysłowić, że taka patologia w bardzo istotny sposób
rzutuje na wzajemny stosunek pomiędzy oddychaniem pęcherzykowym (ventillation – czyli
swobodnym dopływem powietrza do pęcherzyków płucnych podczas wdechu) a przepływem krwi
(perfusion) w kapilarach pęcherzyków, czyli na stosunek oddychania pęcherzykowego do przepływu
krwi w kapilarach (ventillation/perfusion ratio). W wyniku tego stanu w niektórych pęcherzykach
płucnych czerwone krwinki (erytrocyty) płynące w kapilarach nie mają żadnej szansy na „spotkanie”
się z tlenem znajdującym się wewnątrz pęcherzyków płucnych, przez co wymiana gazowa w takich
pęcherzykach jest zablokowana.
Te wzajemne zależności przedstawiają dwa poniższe rysunki. Saturacja nieutlenowanej krwi waha
sie w granicach 40 – 70%. Po przepłynięciu (perfusion) przez kapilary pęcherzyków płucnych (w
normalnych warunkach każda krwinka czerwona przepływa przez kapilary w ciągu ¾ sekundy) krew
staje się prawie całkowicie utlenowana, to znaczy jej saturacja dochodzi prawie do 100%. Prawie, bo w
normalnych fizjologicznych warunkach około 2% krwi nie płynie przez kapilary pęcherzyków
płucnych, ale przez naczynia nie mające w ogóle styczności z powietrzem oddechowym pęcherzyków
płucnych (Thebesian and bronchial veins). Te 2% nieutlenowanej krwi, (zwane przeciekiem, ang.
shunt) wpływa bezpośrednio do utlenowanej krwi. Jednakże odczyt z czujników oksymetrów,
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normalnie zakładanych na palce, jest obarczony błędem, więc w zdrowiu zazwyczaj pokazują one
wartość saturacji około 100%. Taki błąd, w klinicznych warunkach, nie ma większego znaczenia.
NB: Krew nieutlenowana (ale nie nie-utleniona, bo utlenianie to reakcja chemiczna) to taka, której
erytrocyty nie są w całości obładowane tlenem. Rozrzut 40 – 70% utlenowania krwi żylnej
spowodowany jest sposobem w jaki pojedyńcze cząsteczki hemoglobiny erytrocytów odłączają
pojedyńcze cząsteczki tlenu na poziomie krążenia tkankowego.

W ARDS dochodzi do zablokowania dużej liczby pęcherzyków płucnych przez gromadzący się w
nich płyn i do ich zapadnięcia (atelectases) co blokuje ich wypełnianie się powietrzem oddechowym
(ventillation spada). Do tego jeszcze dochodzi patologia przestrzeni śródmiąższa (czyli jej
poszerzenie). Wtedy krew przepływająca przez kapilary pęcherzykowe nie ma możliwości oddania
swojego dwutlenku węgla pęcherzykom oraz pobrania od nich tlenu. W takim przypadku dochodzi do
zwiększonego przecieku, a więc znacznego zwiększenia przepływu nieutlenowanej krwi do krwi
utlenowanej (czyli shunt wzrasta). To w efekcie powoduje spadek utlenowania krwi, czyli spadek
saturacji. Krótkotrwały spadek saturacji (w ciągu kilku minut) normalnie nie stanowi większego
zagrożenia klinicznego, ze względu na cały szereg mechanizmów obronnych na poziomie krążenia
tkankowego. Natomiast długotrwały przeciek, zwłaszcza powyżej 20%, zawsze prowadzi do bardzo
poważnych zaburzeń biochemicznych w całym organiźmie. Gdy saturacja krwi spadnie do około 90%.
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 krwi krążącej (mierzonej czujnikami z palca), to jednak
przedłużający się niski jej stan prowadzi do bardzo poważnych zmian patologicznych. A to jest jednym
z głównych powodów śmierci ludzi chorych na grypę i Covid-19, zwłaszcza jeśli mają oni jeszcze
jakieś choroby współistniejące, płucne lub krążeniowe.

Tlenowe drogi przemian metabolicznych
W biochemicznym znaczeniu tego słowa, życie można zdefiniować jako możliwość użycia przez
komórki, wysoko-energetycznych substratów, jakimi są węglowodany, białka i tłuszcze, do produkcji
małych pakietów energii biochemicznej, które następnie dostarczane są do każdego miejsca w
komórce, w którym potrzebuje ona zużyć tą energię. Najważniejszymi nośnikami i transporterami tej
energii w komórkach są cząsteczki ATP (adenosine tri-phosphate molecules). Proces ten zachodzi we
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wszystkich komórkach organizmów żywych, od ssaków aż po bakterie, a nawet komórki nowotworowe
i przebiega zawsze tymi samymi drogami i pod wpływem takich samych enzymów.
Energia jakiej potrzebuje komórka do przeżycia, czyli do podtrzymania wszystkich procesów
biochemicznych, musi być cały czas odnawiana. Cząsteczki ATP istnieją w tej postaci tylko przez kilka
sekund, ponieważ oddając 7 kcal energii w miejscu wymaganym przez komórkę, natychmiast
rozpadają się na ADP, fosforan nieorganiczny i jon wodoru. Dlatego ADP musi być tak samo szybko
zmieniony w ATP. Proces syntezy ADP w ATP jest więc odwróceniem procesu rozpadu ATP do ADP.
(vide Rys. 1. Cykl ATP-ADP) Energia w ATP zawarta jest w wiązaniach wysoko-energetycznych
między grupami nieorganicznego fosforanu.
Gdyby nie było tego ciągłego cyklicznego
przepływu energii, w postaci zamiany ATP
w ADP i odwrotnie, wtedy całkowita ilość
energii,
zawartej
we
wszystkich
cząsteczkach ATP, wszystkich komórek
organizmu człowieka w danej chwili,
wyczerpałaby się w ciągu około 2 minut.
Trzeba też podkreślić, że ADP też może się
dalej rozpaść, dając AMP (adenosine monophosphate
molecules),
ale
już
z
wydzieleniem znacznie mniejszej ilości
energii. Dlatego ten proces raczej nie
zachodzi
w
normalnie
działających
komórkach.
Zajmijmy się teraz metabolizmem tlenowym zachodzącym w warunkach zdrowia i prawidłowego
dowozu tlenu do wszystkich komórek, gdy nie ma patologii płuc. Proces ten, przedstawiony na Ryc.2,
jest normalną drogą metaboliczną w której białka, tłuszcze i węglowodany wchodzą w przemiany,
które kończą się dostarczeniem komórce energii w postaci 38 cząsteczek ATP, ale także różnego
rodzaju węglowych molekuł pośrednich służących komórce do tworzenia wszystkich związków
potrzebnych jej do przeżycia.
W tym procesie znaczna większość cząsteczek ATP, bo aż 34, powstaje podczas fosforylacji
oksydacyjnej, zachodzącej w wewnętrznej membranie mitochondriów w procesie polegającym na
trzystopniowym przepływie jonów w cytochromach łańcucha oddechowego. Wynikiem tego procesu
jest połączenie się jonów wodorowych (protonów, H+, które są produkowane w procesie glikolizy i w
cyklu Krebsa) z atomami tlenu dostarczanymi z płuc. W wyniku tego procesu dochodzi do wydzielenia
się dużej ilości energii, która służy do re-syntezy ATP, z cząsteczek ADP i fosforanu nieorganicznego,
z równoczesnym powstaniem wody. Z 24 jonów wodoru, 20 wchodzi we wszystkie trzy stopnie
łańcucha oddechowego, co daje 30 cząsteczek ATP, a tylko 4 jony wodoru wchodzą w dwa ostatnie
stopnie łańcucha oddechowego, dając 4 cząsteczki ATP. W sumie, we wszystkich stopniach przemian,
zarówno w cytoplaźmie (gdzie powstają 2 cząsteczki ATP) jak i w cyklu Krebsa (który „obraca się”
dwa razy podczas metabolizmu jednej cząsteczki glukozy, co daje 2 cząsteczki ATP) jedna cząsteczka
glukozy daje 38 cząsteczek ATP, 6 cząsteczek dwutlenku węgla i 12 cząsteczek wody metabolicznej.
U zdrowych ludzi tylko około 40% energii z pokarmów zamieniane jest w ATP, natomiast 60%
energii zamienia się w ciepło. Energia dostarczana jest w postaci pożywienia, zaś niewykorzystane
pożywienie gromadzi się w organiźmie w postaci zapasów jako tkanka tłuszczowa, jako białka w
mięśniach i jako glikogen w mięśniach i w wątrobie. Zawartość energii w pokarmach określa się mniej
więcej tak:
• 1 gram tłuszczu dostarcza około 9 kilokalorii energii
• 1 gram białek dostarcza mniej więcej 4 kcal.
• 1 gram węglowodanów dostarcza mniej więcej 4 kcal.
ATP produkowane jest w każdej komórce w dwóch podstawowych procesach, połączonych ze sobą:
w procesie glikolizy (substrate phosphorylation) zachodzącym w cytoplaźmie komórek bez udziału
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tlenu i w procesie fosforylacji oksydacyjnej (oxidative phosphorylation) zachodzącym w
mitochondriach, obecnych we wszystkich komórkach organizmu, poprzez połączenie tlenu
dostarczonego z płuc z jonami wodoru wytworzonego w procesie glikolizy i w cyklu Krebsa.
Mitochondria to owalne organelle komórkowe o wymiarach 2 na 0,5 μm. Są zbudowane z dwóch
membran. Membrany zewnętrznej, otaczającej całe mitochondrium, która jest przepuszczalna dla
większości małych cząsteczek i jonów, i membrany wewnętrznej, pofałdowanej grzebieniasto,
nieprzepuszczalnej dla większości jonów i nienaładowanych cząsteczek. Wewnątrzna membrana
zawiera kanały białkowe służące do transportu różnych cząsteczek, jak ADP lub długie łańcuchy
kwasów tłuszczowych. Nośniki elektronów dla procesu fosforylacji oksydacyjnej, czyli cytochromy
łańcucha oddechowego (cytochromes of the respiratory chain assembly) są także ulokowane w
membranie wewnętrznej.

NB: Trzeba sobie uzmysłowić, że ATP nie gromadzi energii. ATP jest tylko jej wektorem, czyli
nośnikiem i transporterem energii. Aby najprościej zrozumieć znaczenie procesu cyklicznej przemiany
ATP↔ADP trzeba wyobrazić sobie komórkę, jako bogatą rodzinę posiadającą konto bankowe z dużym
wkładem finansowym, powiedzmy miliona złotych. Ta rodzina, aby kupić sobie produkty niezbędne do
życia, powiedzmy przez jeden dzień, nie wypłaci z banku od razu miliona, czy nawet pół ale,
powiedzmy, 100 złotych. Resztę pieniędzy pozostawi w banku, bo nawet nie miałaby co zrobić z taką
furą forsy.
Dokładnie to samo dzieje się z energią używaną przez komórki. Tkanka tłuszczowa, glikogen i
białka w mięśniach to jest rodzaj banku energii biochemicznej, czyli bardzo dużych zapasów na
„czarną godzinę”. Natomiast zjadane codziennie pożywienie to energia biochemiczna do
natychmiastowego wykorzystania. Przyjmuje się, że 1 kilogram tłuszczu dostarcza około 9 000
kilokalorii energii. A takiej ilości energii żadna komórka nie tylko nie będzie mogła natychmiast zużyć,
ale nawet zaabsorbować. Dlatego energia musi być dostarczana do komórek w bardzo małych
dawkach, w postaci wiązań wysoko energetycznych zawartych właśnie w ATP. Tylko w ten sposób,
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bardzo małe ilości energii, związanej w cząsteczkach ATP, mogą być dostarczone do każdego miejsca
w komórce, tam gdzie zachodzą jakiekolwiek procesy biochemiczne wymagające jej użycia.
Podstawowym procesem biochemicznym, dającym komórkom najwięcej energii, jest cykl Krebsa,
zwany też cyklem kwasów trójkarboksylowych. Aby wejść do cyklu Krebsa wszystkie wysokoenergetyczne pokarmy (białka, tłuszcze i węglowodany) muszą być odpowiednio przygotowane. Z
białek, które są zbudowane z aminokwasów, to znaczy z cząsteczek zawierających grupy aminowe,
grupy te muszą być usunięte w procesie deaminacji i transaminacji. Efektem tych przemian są kwas
pirogronowy oraz α-ketoglutaran. Kwas pirogronowy łączy się z tymi cząsteczkami kwasu
pirogronowego, który powstaje w procesie glikolizy glukozy, natomiast α-ketoglutaran wchodzi już
bezpośrednio do cyklu Krebsa. Tłuszcze są hydrolizowane do kwasów tłuszczowych i glycerolu.
Kwasy tłuszczczowe podlegają przemianie w acetyl-CoenzymA, zaś glycerol wchodzi w przemianę
glikolizy glukozy.
Natomiast szlak przemian glukozy (węglowodanów) ma bardzo szczególne znaczenie w całym
metaboliźmie wszystkich komórek organizmów żywych. W procesie trawienia, węglowodany z
pokarmów są najpierw rozkładane na pojedyńcze częsteczki cukrów prostych (monosacharydy), a
potem są przekształcane w glukozę. Glukoza wchodzi następnie w drogę przemian zwanej glikolizą,
przebiegającą w cytoplaźmie komórki bez obecności tlenu. Glikoliza stanowi nie tylko etap
przygotowawczy do wejścia glukozy do cyklu Krebsa, ale także łączy w sobie wszystkie inne
przemiany zachodzące w komórce, także te, w których komórka potrafi produkować wiele substancji
potrzebnych jej do przeżycia. To dzięki glikolizie komórki mogą rozłożyć glukozę na kwas
pirogronowy. Mogą też, w procesie glukoneogenezy, wytworzyć glukozę z kwasu pirogronowego,
aczkolwiek ten proces przebiega nieco innym szlakiem przemian, przede wszystkim w wątrobie, co w
efekcie doprowadza do wytworzenia glikogenu, czyli długich rozgałęzionych łańcuchów połączonych
ze sobą cząsteczek glukozy, stanowiących zapasy energetyczne całego organizmu. To z glikogenu
komórki mogą czerpać energię w momencie braku dowozu węglowodanów z pokarmów, lub w czasie
znacznie zwiększonego zapotrzebowania na energię, na przykład podczas wytężonych ćwiczeń
fizycznych. Poza tym, to właśnie glikoliza jest jednym z głównych powodów zmian patologicznych w
których wirusy, a nawet komórki nowotworowe, potrafią doprowadzić do poważnych zaburzeń w
normalnej fizjologii przemian biochemicznych organizmów żywych.
W wyniku glikolizy glukoza ulega przekształceniu w acetylo-CoenzymA. Glikoliza daje 2
cząsteczki ATP, 2 cząsteczki dwutlenku węgla i 8 jonów wodoru. Glikoliza jest kontrolowana w
szczególny sposób – pobudzana lub hamowana – przez ATP, AMP, epinephrinę i glucagon, co jest
uwidocznione na rycinie 2. Przy normalnym dowozie tlenu, gdy płuca są zdrowe, wszystkie komórki
posiadają wystarczające do życia ilości ATP. Wtedy proces glikolizy jest powolny, bo enzym
fosfofruktokinaza jest hamowany przez wysoki poziom ATP. Fosfofruktokinaza jest prawdopodobnie
głównym enzymem kontrolującym glikolizę a jej aktywność znacznie wzrasta podczas niedotlenienia
tkanek (hypoksji). Dochodzi wtedy do spadku ilości ATP w komórkach, co zwiększa poziom ADP i
AMP, które z kolei pobudzają fosfofruktokinazę. W normalnych warunkach nie dochodzi też do
rozpadu glikogenu w mięśniach i w wątrobie, bo nie ma stymulacji fosforylazy glikogenowej przez
epinefrynę i glukagon.

Beztlenowe drogi przemian metabolicznych
Gdy dojdzie do zmniejszenia koncentracji tlenu w tkankach (czyli do hypoksji) normalne
fizjologiczne drogi przemian biochemicznych ulegają bardzo poważnemu zakłóceniu, co obrazuje ryc.
3. W krańcowych przypadkach fosforylacja oksydacyjna może ulec całkowitemu zablokowaniu, a
cytochromy łańcucha oddechowego ulegają redukcji. Stosunek wszystkich reakcji biochemicznych,
zarówno w cytozolu jak i w mitochondriach też przesuwa się w stronę redukcji. Z tego samego powodu
dochodzi do zablokowania Coenzym-H bo stosunek NADH/NAD przesuwa się w stronę
zredukowanego NADH. To powoduje produkcję dużej ilości kwasu mlekowego. Jednocześnie, z
powodu braku ATP oraz wzrostu koncentracji AMP i ADP dochodzi do pobudzenia fosfofruktokinazy,
54

co jeszcze bardziej zwiększa proces glikolizy, a to z kolei powoduje jeszcze większą produkcję kwasu
pirogronowego, a zatem i kwasu mlekowego, co nasila i tak już wysoką kwasicę mleczanową.
Kwas mlekowy powstaje także w dużych ilościach w zdrowym organiźmie, zwłaszcza podczas
wytężonych ćwiczeń fizycznych. Wtedy przebieg glikolizy jest zwiększony do tego stopnia, że cykl
Krebsa i cytochromy łańcucha oddechowego w mitochondriach nie nadążają z metabolizmem kwasu
pirogronowego. Jednakże w normalnych fizjologicznych warunkach kwas mlekowy jest szybko
transportowany z krwią do wątroby, gdzie podlega procesowi glukoneogenezy, czyli przekształceniu
kwasu mlekowego w glukozę (cykl Cori). Dlatego w normalnych warunkach nawet zwiększona
produkcja kwasu mlekowego nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Jest też prawdopodobne, że
zwiększona glikoliza podczas hipoksji tkanek stanowi pewną alternatywę do zapewnienia przynajmniej
minimalnej ilości ATP, gdy fosforylacja oksydacyjna w mitochondriach jest ograniczona, lub nawet
zahamowana. Wtedy nawet ta mała ilość cząsteczek ATP może stanowić ratunek w stanach zagrożenia
życia. Jednakże przedłużająca się kwasica metaboliczna, spowodowana nadmiarem kwasu mlekowego,
niewątpliwe prowadzi do ciężkich zmian patologicznych we wszystkich narządach i tkankach. Jest
jednak bardziej prawdopodobne, że to raczej kwasica metaboliczna, a nie kwas mlekowy per se,
stanowi największe zagrożenie dla zdrowia.

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że podczas metabolizmu tlenowego produkcja ATP jest około 19
razy większa niż podczas metabolizmu beztlenowego, gdy tylko około 3% energii uzyskanej z glukozy
służy do syntezy ATP. Dlatego więc jest wielce prawdopodobne, że podczas metabolizmu
beztlenowego aż 97% produkowanej energii zamienia się w ciepło, co może być, przynajmniej
częściowo, przyczyną wysokiej gorączki. Tak wysoka temperatura stymuluje wydzielanie się
epinefryny co z kolei pobudza fosforylazę glikogenową i prowadzi do uwalniania się glukozy z
zasobów glikogenowych (glikogenoliza). To z kolei powoduje nasilenie się procesu glikolizy, a w
następstwie tego, także zwiększa się produkcja kwasu pirogronowego, co nasila i tak już głęboką
kwasicę mleczanową. Wszystkie te mechanizmy, a więc podniesiona temperatura, podwyższony
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metabolizm i kwasica metaboliczna stymulują się wzajemnie do coraz większej aktywności (vicious
cycle), co w rezultacie, bez powstrzymania tego procesu może doprowadzić do nieodwracalnego
wstrząsu termogennego i śmierci.
ARDS spowodowany zakażeniem wirusowym, w powiązaniu z kwasicą mleczanową, musi bardzo
szybko prowadzić do śmierci. Sama kwasica mleczanowa pochodzenia toksycznego lub alkoholowego
prowadzi do śmierci w około 80%. Poza tym długotrwała mechaniczna wentylacja niepodatnych na
rozprężanie i atelektycznych płuc musi prowadzić do bardzo ciężkich następstw, z bardzo wielu
powodów, jak:
• kompletnego odwrócenia ciśnień w drogach oddechowych i w krążeniu, co może sprzyjać
powstawaniu zatorów powietrznych w wielu narządych
• wykrzepiania śródnaczyniowego, będącego wynikiem uszkodzenia śródbłonka kapilarów
pęcherzyków płucnych, co też może powodować zatory,
• bakteryjnych zakażeń wielonarządowych, które są prawie zawsze trudne do zwalczenia u
chorych trzymanych długi czas na respiratorach w oddziałach intensywnej terapii.
U wielu chorych z ARDS zniszczenie płuc jest tak wielkie, że nawet długotrwała wentylacja w
oddziale intensywnej terapii może nie być skuteczna.

ARDS jako efekt zburzenia metabolizmu komórek
Immunolodzy twierdzą, że ARDS spowodowany jest przez burzę cytokinową (cytokine storm) to
znaczy przez nadmierną, patologiczną odpowiedź układu odpornościowego na nowe i nieznane
patogeny, w tym wypadku, na wirusy SARS-Cov-2. Jednakże jako anestezjolog, z dużym
doświadczeniem klinicznym, jestem przekonany, że takie wytłumaczenie genezy ARDS w zakażeniach
wirusowych jest błędne, lub co najmniej powierzchowne, jeśli nie rozpatrzymy pod odpowiednim
kątem ogromnego znaczeniu metabolizmu glukozy, przebiegającego w dwóch etapach we wszystkich
komórkach naszego organizmu, to znaczy:
• etapu glikolizy przebiegającej w cytoplaźmie komórek
• etapu fosforylacji oksydacyjnej przebiegającej w mitochondriach
Prawidłowy przebieg drugiego etapu (fosforylacji oksydacyjnej) zależy wyłącznie od fizjologicznej
funkcji płuc dostarczających tlenu do mitochondriów. Absolutnie nie neguję patologicznego działania
cytokin, ale uważam, że tylko dokładne zrozumienie tych procesów, właśnie w powiązaniu z
nadmiernym pobudzeniem wielu cytokin, da pełne wytłumaczenie przyczyn powstania ARDS i
odpowie na pytanie: dlaczego w zakażeniach wirusowych dochodzi do uszkodzeń wielonarządowych
(multi-organ failure) prowadzących w efekcie do załamania się prawidłowego funkcjonowania całego
organizmu.
Żyjąc w środowisku i stale narażone na niezliczoną ilością bodźców zewnętrznych, wszystkie istoty
żywe muszą mieć możliwość odpowiedzi i obrony, gdyby bodźce te były zagrożeniem dla życia.
Ponieważ wszystkie wyższe istoty żywe zbudowane są z wielu narządów, odpowiedź na takie bodźce
musi być jednoznaczna i wspólna dla całego organizmu. Do spełnienia tego warunku, u człowieka
wykształcił się system integracji fizjologicznej, składający się z trzech podstawowych elementów:
• układu nerwowego – czyli systemu szybkiego reagowania, zbudowanego z dwóch części:
o systemu unerwiającego narządy ruchu (mięśnie szkieletowe)
o układu autonomicznego, kontrolującego funkcje niezależne od woli, który składa się z
dwóch części:
▪ sympatycznej
▪ parasympatycznej
• układu hormonalnego – w którym gruczoły wydzielają specyficzne hormony, działające na
odpowiednie narządy organizmu. Ten system reaguje znacznie wolniej
• układu nerwowo-hormonalnego – który jest powiązaniem systemu nerwowego z systemem
hormonalnym poprzez współdziałanie podwzgórza i przysadki mózgowej.
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Natomiast układ odpornościowy jest bardzo rozległy. Składa się z wielu różnego rodzaju
elementów, rozrzuconych po całym organiźmie, a zwłaszcza z milionów pojedyńczych komórek, z
których większość jest stale w ruchu, na zmianę przenikając i osiedlając się w różnych narządach i
tkankach. Dlatego musi on posiadać sposób na wysoce efektywną i bardzo szybką komunikację
pomiędzy wszystkimi elementami, by szybko reagować na każdy atak patogenów. Harmonijne
działanie wszystkich elementów układu odpornościowego zależy od wzajemnej współpracy i
komunikacji dwóch podstawowych systemów: odporności wrodzonej (innate immunity) i odporności
nabytej (adaptive immunity), która przebiega za pomocą specjalnych białek sygnałowych, zwanych
cytokinami, krążącymi we wszystkich płynach ustrojowych. Białek tych jest bardzo dużo, wiele z nich
na pewno jeszcze nieznanych, podzielonych na wiele grup, w zależności od ich działania i momentu
ich pobudzenia, od rodzaju receptorów przez nie stymulowanych, a nawet od odległości między
komórkami wydzielającymi dane cytokiny, a komórkami, które mają być przez nie stymulowane.
Dokładne działanie cytokin jest bardzo trudne do zrozumienia, nawet dla lekarzy nie zajmujących się
tymi problemami, a co dopiero dla laików. Dlatego nie będę się nawet silił na opisywanie tego systemu
tym bardziej, że dla zrozumienia tezy, którą chcę postawić, wcale nie jest to konieczne.
Wiele chorób, nie tylko wirusowych i nie tylko SARS-Cov-2, może wywołać ARDS. Wirusy
„zwykłej” grypy też mogą doprowadzić do bardzo ciężkich powikłowań płucnych, a nawet śmierci.
Jednakże, w ciągu prawie dwóch ostatnich lat, na pierwszym miejscu wymieniany jest zawsze wirus
SARS-Cov-2, chyba nawet jednak niesłusznie tak nazwany – bo coraz więcej jest dowodów na to, że
może to być wirus, który jest w naszym środowisku od kilku dekad, o klinicznym przebiegu podobnym
do grypy sezonowej, chociaż czasem cięższym niż normalnie. W wielu artykułach, dostępnych
drukiem i w sieci, można znaleźć opisy wyników badań starających się dowieść nadzwyczajnych
zmian patologicznych wywołanych przez tegoż wirusa. Tu chciałbym skomentować kilka z nich, które
w moim odczuciu, są bardzo interesujące.

Komentarz trzech artykułów naukowych
W artykule Yuyang Lei (Yuyang Lei, et al, "SARS-Cov-2 spike protein impairs endothelial function
via downregulating of ACE2", Circulation Research, DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318902)
autorzy starają się eksperymentalnie udowodnić, że białko S „spika” może samoistnie zniszczyć
komórki śródbłonka (endothelium) naczyń krwionośnych płuc poprzez zmniejszenie (downregulation)
ilości receptorów ACE2, w tym śródbłonku, co w konsekwencji miało prowadzić do zahamowania
normalnego działania mitochondriów. Eksperyment ten przeprowadzono w ten sposób, że
pseudovirusem z białkiem „kolca” (expressing S protein), który sam, jako wirus nie miał działania
patologicznego, ale był tylko nośnikiem tego białka, dotchawiczo zakażono chomiki.
W artykule tym czytamy: "Vascular endothelium can be infected by SARS-Cov-2, which triggers
mitochondrial ROS (reactive oxygen species) and glycolytic shift. Paradoxically, ACE2 is protective in
the cardiovascular system and SARS-Cov-1 S protein promotes lung injury by decreasing of ACE2 in
the infected lungs. In the current study, we show that S protein alone can damage vascular endothelial
cells by downregulating ACE2 and consequently inhibiting mitochondrial function. We administered a
pseudovirus expressing S protein (Pseu-Spike) to Syrian hamsters intratracheally. Lung damage was
apparent in animal receiving PSeu-Spike, revealed by thickening of the alveolar septa and increased
infiltration of mononuclear cells." Dalej czytamy: „Confocal images of endothelial cells treated with
S1 proteins revealed increased mitochondrial fragmentation” I dalej: „our data reveals that S protein
alone can damage endothelium, manifested by impaired mitochondrial function and endothelial NO
synthase activity, but increased glycolysis. (NB: NO, czyli nitric oxide jest bardzo ważną cząsteczką
sygnałową, pełniącą wiele istotnych funkcji w organiźmie). Pod rysunkami powyższego artykułu
widnieją następujące informacje: „Representative H&E histopathology of lung specimens from 8 to 12
wk-old male Syrian hamsters 5-day post administration of pseudovirus overexpressing Spike
protein…” ale: „human pulmonary arterial endothelial cells were infected with Pseu-Spike protein or
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mock virus for 24 h…” I dalej: „…the majority of mitochondria were spherical (no clear length and
width)
W tym artykule moją uwagę zwróciły przede wszystkim następujące stwierdzenia:
• chomiki zakażono pseudo-wirusami dotchawiczo, a ich płuca zbadano dopiero po 5 dniach
• natomiast komórki śródbłonka ludzkiej tętnicy płucnej były badane po 24 godzinach
• obniżenie ilości receptorów ACE2 w błonach komórkowych komórek śródbłonka naczyń
krwionośnych (ale nie podano jakich naczyń?), według autorów miało doprowadzić do
zahamowania funkcji mitochodriów
• doszło do zwiększenie grubości ścianek pęcherzyków płucnych i do infiltracji komórek
• komórki śródbłonka naczyń, uszkodzone przez białko S, charakteryzowały się zaburzeniami
funkcjonowania mitochondriów i enzymu produkującego tlenek azotu (NO synthase) ale także
wzmożeniem procesu glikolizy.
• większość mitochodriów była kulista, a nie podłużna, jak mitochondria o normalnym kształcie
Uważam, że interpretacja wyników tych badań jest błędna. Dlatego mam tu następujące uwagi:
Płuca chomików badano 5 dni po zakażeniu. W ciągu 5-ciu dni trwania zakażenia nawet
Pseudowirus (mock virus, jak opisano w artykule) mógł mieć bardzo istotny wpływ na nabłonek
pęcherzyków płucnych i niszcząc komórki typu II tego nabłonka, doprowadził do stopniowego
zmniejszania produkcji surfaktantu. To musiało spowodować zapadanie się i wysięk (atelectases) w
pęcherzykach płucnych, a więc musiało mieć ujemny wpływ na wymianę gazową. Uważam, że im
dłużej trwało rozwijanie się choroby u zakażonych chomików, tym bardziej był niszczony nabłonek
pęcherzyków płucnych. A to musiało stopniowo odsłaniać ich głębsze struktury, najpierw śródmiąższ,
a potem nawet endothelium kapilarów. Do tego jeszcze musiało dochodzić działanie cytokin
wczesnego zapalenia, układu odporności wrodzonej (innate immunity) jak interleukin, a także
diapedeza różnych białych krwinek do miejsca zakażenia. W ten sposób doszło do postępującego
uszkodzenia bariery krew/gaz, czyli do śródmiąższowego zapalenia płuc. Dlatego wydaje mi się, że
konkluzja (S protein alone can damage vascular endothelial cells) jest błędna. Białko S mogło w
jakimś stopniu wpłynąć na uszkodzenie endothelium, ale tak przeprowadzone doświadczenie, w moim
odczuciu, wcale tego nie udowodniło.
Poza tym, biorąc pod uwagę, że doszło do zwiększenia grubości bariery krew/gaz (thickening of the
alveolar septa) i do infiltracji komórek (and increased infiltration of mononuclear cells) – ale jakich
komórek? O ile się orientuję mononuclear cells to limfocyty T8 cytotoxic. Jeżeli tak, to musiało dojść
do jakiegoś pobudzenia układu odpornościowego, ale z jakiego powodu? Czy mogło to powstać pod
wpływem działania tylko białka S? A może jednak sam Pseudowirus, w ciągu 5 dni, spowodował
jakieś uszkodzenie pneumocytów typu II w nabłonku pęcherzyków płucnych tych chomików? Jeżeli
tak, to musiało dojść do zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji, ze wszystkimi tego
konsekwencjami: a więc do obniżenia wymiany gazowej, kwasicy mleczanowej i blokady re-syntezy
ATP we wszystkich narządach oraz klinicznie – chomiki musiały mieć nasilającą się duszność. A taką
patologię można było wykazać gazometrią krwi. O tym niestety autorzy tego artykułu wcale nie
informują. Przydałyby się chociaż dwa wyniki gazometrii krwi: 1-go i 5-tego dnia trwania zakażenia
(jeżeli nawet nie codziennie) i zdjęcia RTG płuc. Badania te mogłyby rzucić zupełnie inne światło na
rezultaty tego doświadczenia, a tych informacji niestety brak. Znając przebieg podobnej patologii u
ludzi można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że tuż przed śmiercią, te chomiki musiały mieć
duży spadek saturacji krwi, spowodowany patologicznymi zmianami w płucach due to stiff, wet and
atelectic lungs with high shunt. To z kolei musiało doprowadzić do bardzo poważnych zaburzeń
stosunku wentylacji do perfuzji, a zatem do zablokowania fizjologicznego funkcjonowania
mitochondriów oraz zmian w ich morfologii. (increased mitochondrial fragmentation; the majority of
mitochondria were spherical (no clear length and width). Obniżona wymiana gazowa w płucach
(poprzez wrost przecieku – shunt) musiała doprowadzić do blokady fosforylacji oksydacyjnej w
mitochondriach. A to z kolei musiało spowodować ich przeładowanie zredukowanym tlenem (czyli
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wodą), stąd ich kulisty kształt, fragmentacja i zaburzenie prawidłowej funkcji. No i, oczywiście,
musiało dojść do kwasicy mleczanowej. Dlatego ja kwestionuję stwierdzenie, że to samo białko S
doprowadziło do uszkodzenia działania mitochodriów, bo to nawet kłóciłoby się z obecnym
zrozumieniem efektu Otto Warburga.
Uważam też, że wzmożenie procesu glikolizy w komórkach endothelium kapilarów, mogło być
raczej wynikiem namnażania się Pseudo-wirusów w tych komórkach, a nie z powodu patologicznego
działania tylko samego białka S. Bo w jaki sposób białko S mogło dostać się do komórek? Tylko przez
zainfekowanie ich przez tego Pseudo-wirusa. I czy samo białko S mogło wzmożyć glikolizę? Chyba
raczej nie. A więc te zmiany mogą oznaczać efekt infekcji komórek z wszystkimi jej konsekwencjami,
nawet jeśli ten wirus jest uznawany jako nieszkodliwy. Wzmożenie glikolizy po raz pierwszy opisał
Otto Warburg, który stwierdził, że w komórkach nowotworowych dochodzi do zwiększenia wnikania
do ich wnętrza glukozy, co pobudza jej rozkład w cytoplaźmie (czyli glikolizę). To z kolei prowadzi do
zwiększonej produkcji kwasu pirogronowego oraz kwasu mlekowego. Warburg uważał, że proces ten
spowodowany był blokadą fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach, w wyniku ich uszkodzenia.
Teraz jednak wiadomo, że ten mechanizm jest zupełnie inny. Ten szczegół jest dodatkowym dowodem
na błędną interpretację uzyskanych wyników przez autorów tego artykułu.
Autorzy nie podali także żadnej informacji dotyczącej płytek krwi. Wiadomo, że po uszkodzeniu
endothelium kapilarów, musi dojść do aktywacji płytek krwi. Płytki bardzo łatwo i szybko rozpadają
się na granulki, które dostając się do krwi krążącej i płyną do nawet bardzo odległych organów,
prowadząc do aktywacji następnej generacji płytek. To z kolei może doprowadzić do wykrzepiania
śródnaczyniowego (DIC – disseminated intravascular coagulation) z bardzo poważnymi
konsekwencjami. (NB: Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie aktywacja płytek krwi, wykrzepianie
śródnaczyniowe i spowodowane tym zatory, mogły bardzo przyczynić się do śmierci wielu ludzi
chorych na Covid-19, których poddano intubacji i mechanicznej wentylacji w oddziałach intensywnej
terapii.) Wydaje mi się, że gdyby u tych chomików prowadzono codzienne badania gazometrii krwi,
RTG płuc oraz poziom płytek we krwi, połączone z obserwacją objawów klinicznych i (jeśli to
możliwe – ilości wirionów w wydychanym powietrzu), wtedy można byłoby wykazać dokładną
dynamikę tego procesu, a uzyskane rezultaty byłyby zupełnie inne.
Jest jeszcze jeden efekt, z którym nie bardzo mogę się zgodzić z klinicznego punktu widzenia.
Autorzy tego artykułu napisali: „ Paradoxically, ACE2 is protective in the cardiovascular system and
SARS-Cov-1 S protein promotes lung injury by decreasing of ACE2 in the infected lungs”. Jednakże
stwierdzenie „infected lungs” jest mało precyzyjne, no bo jakiej części „infected lungs” miało
dotyczyć to uszkodzenie? Poza tym, dlaczego właśnie receptory ACE2 mają mieć takie istotne
znaczenie? Rozumiem, że przez łączenie się białka S z receptorami ACE2 musi dochodzić do ich
zaniku w błonie komórkowej zakażonych komórek. (downregulation vs upregulation of receptors – też
obserwuje się u ludzi, zależnie od ilości podanych leków) Ale w jaki sposób udowodniono, że „ACE2
is protective in the cardiovascular system”? Wzmianki o receptorach ACE2 w infekcji wirusami SARS
pokazały się po wybuchu pierwszej pandemii SARS w Chinach. Dla przykładu autorzy artykułu z 2003
roku (Nature 426; 450-454) piszą: „we identify a metallopeptidase, angiotensin-converting enzyme 2
(ACE2) isolated from SARS coronavirus (SARS-Cov)-permissive Vero E6 cells, that efficiently binds
the S1domain of the SARS-Cov S protein… …our data indicate that ACE2 is a functional receptor for
SARS-Cov.”
W związku z tym artykułem mam takie pytanie: o ile rozumiem to badanie przeprowadzono na
liniach kultur komórkowych. Czy dokładnie z takim samym mechanizmem mamy do czynienia u
chorych ludzi? A ściślej: czy wyniki uzyskane na liniach kultur pojedyńczych komórek są w pełni
porównywalne z klinicznym przebiegiem choroby w organiźmie całego człowieka? Zwykło się mawiać
„diabeł tkwi w szczegółach”, dlatego myślę, że właśnie ten drobny szczegół – że wyniki badań na
liniach komórkowych in vitro, nie mogą w całości obrazować klinicznego przebiegu choroby u ludzi –
może być powodem błędnej interpretacji działania układu odpornościowego u chorych zarażonych
wirusami SARS.
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I jeszcze jeden „diabelski” szczegół na który normalnie chyba nikt nie zwraca za dużej uwagi, bo
hasło „SARS-Cov-2” natychmiast wywołuje najgorsze skojarzenia: jakie są dokładnie genotypy
wirusów SARS używanych w tych badaniach. Przecież jeżeli to prawda, że w początkowym okresie
pandemii Covid-19, chińskie servery opublikowały tysiące możliwych sekwencji genetycznych tych
wirusów (które w późniejszym okresie tajemniczo zniknęły), to siłą rzeczy nie wszystkie mogły mieć
dokładnie taką samą wirulencję i zakaźność. A zatem nie wszystkie mogły powodować dokładnie takie
same objawy kliniczne po zakażeniu. A to oznacza, że wyniki badań, nawet in vitro, przy użyciu
wirusów o różniących się sekwencjach i otrzymanych z różnych źródeł, też nie mogły być dokładnie
powtarzalne, tym bardziej, że każda choroba zakaźna, nawet wywołana tym samym patogenem nie
przebiega dokładnie identycznie u wszystkich ludzi w danej populacji.
Końcowe zdania z tego artykułu: („Collectively, our results suggest that the S protein-exerted
epithelial cell damage overrides the decreased virus infectivity. This conclusion suggests that
vaccination-generated antibody and/or exogenous antibody against S protein not only protects the host
from SARS-Cov-2 infectivity but also inhibits S protein-imposed endothelial injury”) w świetle
informacji source of funding oraz daty publikacji tego artykułu (30 kwietnia 2021), a więc w okresie
największej medialnej nagonki strachu przed nieuchronną śmiercią, która „dobrowolnie” pogoniła setki
tysięcy ludzi do punktów szczepień) bardzo mocno sugerują, że badania te przeprowadzono „na
zamówienie” kogoś, komu bardzo zależało na uzyskaniu dodatkowych argumentów by udowodnić
zasadność testowania preparatów inżynierii genetycznej mRNA, zwanych „szczepionkami” na
ogromnej populacji ludzkiej całego świata.
Drugi artykuł, który też wart jest dokładnego studiowania i przemyślenia, bo uważam, że pośrednio,
autorzy potwierdzają tezę, że zaburzenie produkcji ATP w mitochondriach makrofagów i monocytów
może być współistniejącą przyczyną (czyli równoważną i równolegle nasilającą się, wraz z
postępującym zniszczeniem pęcherzyków płucnych) ciężkiego przebiegu choroby Covid-19. Artykuł
ten, pt. „Elevated glucose levels favor SARS-Cov-2 infection and moncytes response through a HIF-1α
glycolysis dependent axis”, (DOI: 10.1016/j.cmet.2020.07.007), by Ana Campos Codo, at al;, zawiera
takie stwierdzenia: „Covid-19 can result in severe lung injury. It remains to be determined why
diabetic individuals with uncontrolled blood glucose levels are more prone to develop severe form of
Covid-19. The molecular mechanism underlying SARS-Cov-2 infection and what determines the onset
of the cytokine storm found in severe Covid-19 patients are unknown. Monocytes and macrophages are
the most enriched immune cell types in the lungs of Covid-19 patients and appear to have a central role
in the pathogenicity of the disease. These cells adapt their metabolism upon infection and become
highly glycolytic, which facilitates SARS-Cov-2 replication. The infection triggers mitochondrial ROS
production, which induces stabilization of hypoxia-inducible factor 1-α (HIF-1α) and consequently
promotes glycolysis. HIF-1α-induced changes in monocytes metabolism by SARS-Cov-2 infection
directly inhibits T cell response and reduce epithelial cell survival. Targeting HIF-1α may have great
therapeutic potential for the development of novel drugs to treat Covid-19……Dysregulated innate
immune response with exaggerated inflammatory cytokine production is also a defining feature driving
severe Covid-19 disease… …Uncontrolled blood glucose levels observed in diabetic patients are a
major risk factor for the severity of Covid-19. Thus we hypothesized that glucose availability may affect
viral replication capacity.”
Poniżej jest moje tłumaczenie podstawowych stwierdzeń z tego artykułu:
1.
covid-19 może powodować ciężkie uszkodzenie płuc
2.
dotychczas nie poznano i nie udowodniono powodów dla których pacjenci ze źle
kontrolowanym poziomem glukozy we krwi są bardziej podatni na ciężki przebieg
zakażenia wirusem SARS-Cov-2
3.
molekularny mechanizm infekcji SARS-Cov-2 i przyczyny rozwoju burzy cytokinowej u
ciężko chorych pacjentów z Covid-19 są nieznane.
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4.

5.
6.
7.

8.

płuca ludzi chorych na Covid-19 są nacieczone przede wszystkim przez monocyty i
makrofagi, które odgrywają główną rolę w patogenezie tej choroby. Komórki te zmieniają
swój metabolizm po zakażeniu, stając się wysoce glikolityczne, co ułatwia replikację wirusa
SARS-Cov-2
infekcja wirusem wyzwala produkcję wolnych rodników (ROS – reactive oxygen species)
co stabilizuje czynnik HIF-1α, który jest wyzwalany z powodu hipoksji, co w efekcie
sprzyja glikolizie
zmiany w metaboliźmie monocytów, wywołane czynnikiem HIF-1α, zachodzące pod
wpływem infekcji SARS-Cov-2, hamują odpowiedź lymphocytów T i skracają przeżycie
komórek nabłonka. (ale jakiego nabłonka?)
ciężki przebieg Covid-19 charakteryzuje się przede wszystkim zaburzeniem działania
systemu odporności wrodzonej oraz produkcją i wydzielaniem się cytokin wczesnego
zapalenia (jak rozumiem, chodzi tu przede wszystkim o wydzielanie interleukin i
interferonów)
źle kontrolowany poziom cukru u diabetyków jest głównym czynnikiem sprzyjającym
ciężkiemu przebiegowi choroby covid-19. Na tej podstawie stawiamy hipotezę, że
dostępność glukozy może wpływać na zdolność replikacyjną wirusów

Końcowe wnioski z tego artykułu są następujące: „We showed that Cov-2-infected monocytes
express large amounts of proinflamatory cytokines and IFNs. Elevated glucose levels directly induce
viral replication and proinflamatory cytokine expression. Glycolityc flux is required for Cov-2
replication. Cov-2-induced mitochondrial ROS production stabilizes HIF-1α, which in turn upregulates
glycolitic genes and IL-1β expression. Finally, we demonstrated that Cov-2-infected monocytes
promote T cell dysfunction and lung epithelial cell death”.
A oto moje tłumaczenie wniosków końcowych w rozwinięciu:
1. Wykazaliśmy, że monocyty zakażone Cov-2 wydzielają duże ilości cytokin i interferonów. Według
autorów tego artykułu cytokiny i interferony pochodziły z następujących grup:
• TNF-α – należący do rodziny cytokin TNF (tumor necrosis factor), TNF-α jest to białko
produkowane przez makrofagi, lymfocyty i fibroblasty, w odpowiedzi na stress, infekcję i
zapalenie.
• IL-1β – ta interleukina należy do rodziny interleukin wczesnego rozpoznania zapalenia przez
system odporności wrodzonej (innate immunity) wydzielana jest przez dendritic cells,
monocyty i makrofagi, po rozpoznaniu zakażenia wirusowego, pasożytniczego i bakteryjnego.
Interleukiny z tej rodziny sygnalizują wątrobie by rozpoczęła produkcję INF α i β, IL-6 oraz
chemokiny CXCL8. Interleukiny z tej grupy powodują wiele objawów systemowych
organizmu, jak wzrost temperatury ciała niszczący niektóre bakterie, niszczenie wirusów RNA,
a także służą jako pośrednik między systemem odporności wrodzonej (innate immunity) i
nabytej (adaptive immunity), przez wzrost pobudzenia lymfocytów T i B.
• IL-6 – należy dla cytokin Klasy I, pobudza lymfocyty B do rozrostu i do wydzielania
przeciwciał.
• INF α, β i λ – interferony α i β należą do tej samej rodziny protein typu I, wydzielanych przez
aktywowane makrofagi i dendritic cells, a także przez komórki zainfekowane wirusami. Te
interferony łączą się z receptorami na powierzchni komórek zainfekowanych wirusami RNA,
pobudzają do produkcji rybonukleaz, które niszczą wirusy, hamują produkcję protein wewnątrz
tych komórek, co hamuje replikację wirusów i zmniejsza ich rozprzestrzenianie się. Interferon λ
należy do rodziny typu III, wydzielany jest głównie przez dendritic cells, pobudza geny
kontrolujące replikację wirusów oraz podział komórek. Wszystkie interferony wzmagają
wytwarzanie białek MHC (major histocompatibility complex) na powierzchni komórek, co
wzmacnia prezentację epitopów rozpoznanych antygenów lymfocytom T i B (co przyspiesza
pobudzanie układu odpornościowego).
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2. Wykazaliśmy, że podniesiony poziom glukozy pobudza replikację wirusów i wydzielanie wielu
cytokin pro-zapalnych.
3. Wykazaliśmy, że glikoliza w cytozolu komórek jest niezbędna do replikacji wirusa Cov-2.
4. Wykazaliśmy, że infekcja Cov-2 pobudza mitochondria do produkcji wolnych rodników (Reactive
Oxygen Species), co z kolei pobudza wydzielanie czynnika HIF-1α, który jest bardzo istotnym
regulatorem wielu procesów komórkowych, jak stopnia transkrypcji genów (wpływa aż na ponad 60
genów), wzmaga rozrost i przeżycie komórek, a także wpływa na metabolizm glukozy. Stabilność
czynnika HIF-1α zależy w bardzo istotnym stopniu od poziomu tlenu w tkankach (hypoksja wzmaga
jego wydzielanie), a zaburzenia w jego działaniu mogą prowadzić do powstania nowotworów. Autorzy
tego artykułu wykazali pobudzenie genów glikolitycznych przez czynnik HIF-1α, co wzmogło
działanie interlekiny IL-1β
5. Wykazaliśmy, że monocyty zainfekowane wirusem Cov-2 powodują zaburzenia działania
lymfocytów T oraz apoptozę komórek nabłonka płuc (ale nie podano w artykule jakiego rodzaju
nabłonka)
O ile dobrze zrozumiałem, artykuł ten opisuje wyniki doświadczeń przeprowadzonych na
monocytach in vitro, a więc w warunkach, które nie jest łatwo odnieść do funkcji jakie pełnią te
komórki w organiźmie człowieka podczas zakażenia wirusowego. A oto co wiadomo o prawidłowych
funkcjach komórek w organiźmie człowieka, czyli in vivo:
Nutrofile i makrofagi są podstawowymi komórkami układu odpornościwego odpowiedzialnego za
niszczenie wszystkich patogenów, jak bakterie i wirusy.
• Neutrofile są dojrzałymi komórkami układu opornościowego i we krwi jest ich dużo. W
momencie zakażenia liczba neutrofilów we krwi bardzo szybko rośnie, przede wszystkim pod
wpływem działania Interleukiny-1. Jako dojrzałe komórki neutrofile mogą zniszczyć patogeny
nawet we krwi, natychmiast po napotkaniu bakterii czy wirusa. Jednakże ich efektywność jest
stosunkowo niska, bo pojedyńczy neutrofil może fagocytować tylko małą ilość bakterii, od 3 do
najwyżej około 20, po czym umiera. Neutrofile są komórkami mającymi podstawowe znaczenie
w prawidłowym działaniu odporności wrodzonej (innate immunity), czyli odporności szybkiego
rozpoznania zakażenia. U wielu ludzi ta odporność jest wystarczająca do zniszczenia wielu
atakujących patogenów już w początkach zakażenia, dlatego wielu ludzi nie ma żadnych
objawów klinicznych zakażenia wirusami grypy, czy nawet SARS-Cov-2.
• Makrofagi zaczynają swe życie jako monocyty. We krwi są niedojrzałymi komórkami i jest ich
stosunkowo mało, ale po wejściu do tkanek powiększają swoją objętość prawie pięciokrotnie,
osiągając wielkość nawet do 80μm, stając się makrofagami tkankowymi. Jednakże ilość
monocytów w szpiku kostnym jest znacznie mniejsza niż neutrofili, dlatego proces ich
przechodzenia do tkanek i stawania się makrofagami tkankowymi jest powolny. Do przejścia
do tkanek i do zwiększenia objętości (przede wszystkim w celu powstania dużej ilości wakuoli,
niezbędnych do niszczenia patogenów) monocyt potrzebuje co najmniej 8 godzin. Poza tym, na
osiągnięcie pełnej zdolności niszczenia patogenów makrofagi tkankowe potrzebują nawet do
kilku dni. Ale po tym okresie makrofagi tkankowe są bardzo efektywne w niszczeniu
patogenów, bo mogą pochłonąć aż do 100 bakterii i wirusów. Poza tym makrofagi tkankowe
mają zdolność wydalania na zewnątrz resztek zniszczonych patogenów, przez co mogą
funkcjonować w tkankach nawet przez wiele miesięcy. Do tego jeszcze mają decydującą rolę w
prezentowaniu epitopów zniszczonych antygenów lymfocytom T i B, a więc w budowaniu
odporności humoralnej i komórkowej. W pewnych okolicznościach makrofagi tkankowe mogą
nawet uwolnić się od swojego miejsca zaczepienia w narządych i stać się krążącymi
makrofagami.
Makrofagi tkankowe zasiedlają wiele narządów jak: skórę i tkankę podskórną, węzły chłonne,
płuca, wątrobę – gdzie znane są jako komórki Browicza-Kupffera – śledzionę i szpik kostny. Wraz z
krążącymi makrofagami, monocytami i innymi specjalnymi komórkami, przede wszystkim w szpiku
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kostnym, śledzionie i węzłach chłonnych, tworzą razem system zwany obecnie układem fagocytarnym
(dawniej siateczkowo-śródbłonkowym). Układ fagocytarny ma podstawowe znaczenie w prawidłowym
funkcjonowaniu odporności nabytej (adaptive immunity).
W moim odczuciu powyższy artykuł jasno wykazuje, że monocyty, które początkowo są
niedojrzałymi komórkami układu odpornościowego, potrzebują czasu i energii aby przekształcić sie w
pełni dojrzałe makrofagi tkankowe. Dlatego, jeżeli dojdzie do zakażenia wirusowego, a zwłaszcza do
równoczesnego zakażenia wielu komórek organizmu, włącznie z komórkami typu II pęcherzyków
płucnych, monocyty nie tylko nie będą w stanie zasiedlić odpowiednich narządów, aby stać się
makrofagami tkankowymi, (z powodu braku czasu) ale do tego jeszcze, z braku energii, spowodowanej
właśnie jednoczesnym zakażeniem płuc, nie będą w stanie w ogóle zwiększyć swojej objętości,
wyprodukować wakuoli, a więc będą zupełnie bezużyteczne w walce przeciwko zakażeniu. Dlatego, w
moim odczuciu, tak ważne jest jak najwcześniejsze pobudzenie układu odpornościowego, właśnie w
jak najwcześniejszym okresie i właśnie bańkami.
Do pełniejszego zrozumienia mojej tezy warto zapoznać się jeszcze z artykułem, pt. „Four key steps
control glycolytic flux in mammalian cells”; DOI: 10.1016/j.cels.2018.06.003; by Lukas B. Tanner et
al. W tym artykule czytamy, m.in. „we identify four key flux-controlling steps: glucose import and
phosphorylation, fructose-1,6-biphosphate production and lactate export…activation of glycolysis in
cancer and immune cells is associated with enhanced expression of enzymes catalyzing these four key
fluxcontrolling steps…cancer cells extensively ferment glucose even in the presence of adequate
oxygen. While initially atributed by Warburg to defective mitochondria, it is now clear that most
cancer cells have functional mitochondria that account for much of their ATP production…Warburg
effect promotes tumor growth by satisfying cancer cells’ high demand for both energy and central
carbon metabolites for biosynthesis”.
Powyższy artykuł omawia proces glikolizy, zachodzący w cytoplaźmie komórek, który jest
kontrolowany w czterech głównych stopniach jego przebiegu:
• pobierania glukozy do komórki
• fosforylacji za pomocą enzymu fosforylaza
• produkcji fruktose-1,6-diPO4 za pomocą enzymu fosfofruktokinaza
• produkcji i wywozu kwasu mlekowego
Natychmiast więc rodzi się pytanie: dlaczego w komórkach zakażonych wirusami dochodzi do
wzmożenia procesu glikolizy w cytoplaźmie? A oto moje zrozumienie tego procesu.
Wirus, jako cząstka materii nieożywionej, wpływa na pobudzenie procesu glikolizy w cytoplaźmie
tylko po to, aby użyć metabolitów dostępnych z tego procesu, do budowy swoich własnych kopii. Ale
robi to zupełnie bezwiednie, bo przecież jest materią nieożywioną. Wirusy, budujące swoje liczne
kopie w cytoplaźmie komórek, właśnie dlatego, że są materią nieożywioną, nie potrzebują w ogóle
energii w postaci ATP. A więc nie potrzebują w ogóle wpływać na proces fosforylacji oksydacyjnej
przebiegającej w mitochondriach. Jednakże potrzebują metabolitów rozkładu glukozy, które pobierają
wprost z cytoplazmy komórki. Dlatego więc, po zakażeniu wirusowym, komórka wzmaga proces
pobierania glukozy ze środowiska w którym żyje, ale i także wzmaga proces glikolizy przebiegający w
jej cytoplaźmie. Ale tego procesu nie wywołuje wcale wirus per se, bo przecież wirus to materia
nieożywiona. Ten proces wywołuje sama komórka, której zaczyna brakować metabolitów dla jej
własnych potrzeb. Dlatego właśnie komórka zaczyna pobierać coraz więcej glukozy ze środowiska i
przyspieszać proces glikolizy w cytoplaźmie. Ale im więcej jest glukozy w środowisku w którym żyje
taka komórka (właśnie u ludzi ze źle uregulowaną cukrzycą), tym więcej jej pobierze. A to z kolei
spowoduje jeszcze większą glikolizę, ergo zwiększy replikację wirusów, czyli błędne koło.
Ale jednocześnie, wzmożenie procesu glikolizy, po to by użyć metabolitów tego procesu do
budowania swoich nowych kopii przez wirusy, jest równoznaczne z „okradaniem” komórki z tychże
metabolitów. Bo komórka też potrzebuje dużo metabolitów glikolizy po to, by użyć ich w procesie
63

fosforylacji oksydacyjnej zachodzącej w mitochondriach, do odnawiania potrzebnego jej ATP. Tak
więc brak tych metabolitów hamuje procesy w mitochondriach i powoduje brak energii potrzebnej dla
wszystkich procesów życiowych komórki. Ale blokada fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach
musi także prowadzić do nasilania się kwasicy mleczanowej w takiej komórce – czyli znowu błędne
koło. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie bardzo poważna patologia płuc, spowodowana także zakażeniem
wirusowym, które niszczy komórki II typu w nabłonku pęcherzyków płucnych, to dopływ tlenu,
potrzebnego do fosforylacji oksydacyjnej zostaje już w ogóle zahamowany. A to, dla takiej komórki,
oznacza już kompletną katastrofę.
Dlatego więc komórki, w których dochodzi do blokady dwóch podstawowych procesów życiowych:
fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach i dowozu tlenu z płuc do tychże mitochondriów, nie mają
absolutnie żadnej możliwości do odnawiania potrzebnego im ATP i nie mogą sprostać nasilającej się
kwasicy mleczanowej. A wtedy wszystkie komórki we wszystkich narządach organizmu zaczynają
masowo umierać. Ale zanim umrą wysyłają setki tysięcy sygnałów po całym organiźmie, właśnie w
postaci masowej produkcji cytokin. Tak więc ja uważam, że tak zwana „burza cytokinowa” nie jest
pierwotnym objawem zakażenia wirusowego, ale jest ostatecznym „jękiem rozpaczy” wszystkich
komórek całego organizmu wskazującym na to, że doszło już do nieodwracalnych zmian, po których
można tylko spodziewać się śmierci wszystkich komórek. Tak właśnie powstaje multi-organ failure u
ludzi zakażonych wirusami corona. A wtedy nawet umieszczenie takiego człowieka w oddziale
intensywnej terapii i długotrwała sztuczna wentylacja, nie może wróżyć nic dobrego, a wręcz
przeciwnie, musi doprowadzić do zgonu. Bo przy zniszczonych płucach w ogóle nie ma żadnego
sposobu na dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu do organizmu po to, by odrodzić wszystkie komórki
wszystkich narządów ciała. W takim przypadku chyba tylko krążenie poza-ustrojowe używane w
operacjach kardiologicznych mogłoby coś pomóc. Ale zwykłe szpitale nie posiadają takiej aparatury.
U wielu pacjentów ze śródmiąższowym zapaleniem płuc dochodzi do tak ciężkiego uszkodzenia, że
wymiana gazowa jest w ogóle niemożliwa, nawet po zastosowaniu respiratora. Wiem z piśmiennictwa,
że u kilku pacjentów, którzy nie rokowali żadnej nadziei na wyzdrowienie, próbowano powyższej
terapii. Jednakże zastanawia mnie, czy zastosowanie w tak krytycznym stanie, wlewów z bardzo
rozcieńczonej wody utlenionej, przez cewnik umieszczony gastroskopowo w dwunastnicy, nie
rokowałoby nadziei na poprawę i wyzdrowienie. Oczywiście, jest to tylko propozycja, nie poparta
żadnym doświadczeniem. Nie mniej jednak, jeżeli próbowano już stosować sztuczne płuco-serce, to
dlaczego nie można by zastosować takiej terapii, jeżeli nie byłoby już nic do stracenia?
Rozważając taką metodę trzeba wziąć pod uwagę kilka faktów. Przede wszystkim nie mógłby to
być zwykły cewnik żołądkowy, bo tlen byłby natychmiast zredukowany do wody przez wysokie
stężenie jonów wodorowych. Poza tym wchłanianie z żołądka jest praktycznie znikome. Natomiast
anatomia dwunastnicy i górnego odcinka jelita cienkiego prawdopodobnie rokowałaby nadzieję na
podjęcie takiej próby leczenia. Oczywiście, villi i microvilli nie mogą równać się anatomicznie i
funkcjonalnie z pęcherzykami płucnymi. Jednkaże absorbująca powierzchnia górnego odcinka jelita
cienkiego (u dorosłego) wynosi około 250 metrów kwadratowych. A to stanowi ponad dwukrotnie
większą powierzchnię w porównaniu do powierzchni wszystkich pęcherzyków płucnych. Poza tym
przepływ krwi w żyle wrotnej stanowi około 1/5th całkowitego rzutu serca, a wątroba jest szczególnie
ważnym narządem dla prawidłowej gospodarki biochemicznej organizmu. Do tego jeszcze różnica w
parcjalnym ciśnieniu tlenu między krwią tętniczą a przestrzenią międzykomórkową, na poziomie
krążenia tkankowego jest na prawdę minimalna (ok. 1 mm Hg) aby zapewnić wystarczająco duży
dopływ tlenu do łańcucha oddechowego w mitochondriach.
Czyby więc, mając pacjenta nie rokującego żadnej nadziei (jak doktor Urbani), który spędził prawie
trzy tygodnie pod respiratorem i zmarł, byłoby moralnie usprawiedliwione pozbawianie go próby takiej
metody leczenia? To jednak jest tylko propozycja dla klinicysty, który miałby odwagę jej spróbować,
choć może to okazać się zwykłym niewypałem. Może jednak znajdzie się taki wśród polskich lekarzy,
który nie bojąc się ostracyzmu spróbuje tej metody? Być może zmieniłoby to całkowicie obecną
sytuację zdrowotną, nie tylko Polski ale i całego świata. Bo przecież to, co teraz się dzieje, (vide:
„nowy” wirus Omicron!?) zanosi się chyba nawet na następne kilkadziesiąt lat!
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O nadchodzącej segregacji zdrowotnej
Jeżeli tak spojrzymy na pandemię nazwaną chorobą Covid-19 to postępowanie ludzi trzymających
władzę i całej służby zdrowia w Polsce, w okresie wiosny, lata i jesieni 2020 roku, nie można uznać za
nic innego jak tylko za przestępstwo względem narodu. Dotyczy to wszystkich partii politycznych,
które głosowały w Sejmie za wprowadzeniem specjalnych ustaw covidowych. Dotyczy to także
prezydenta RP, który te ustawy podpisał, policji egzekwującej te ustawy i znacznej większości lekarzy,
którzy nie wydali jednego nawet głosu protestu, a wręcz przeciwnie, partycypowali w zyskach. Bo ci,
którzy te ustawy wprowadzali, egzekwowali i się na nich wzbogacili, musieli dobrze wiedzieć co robią.
Jak można było trzymać ludzi na kwarantannach, bez dostępu do lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, bez leczenia, udzielając im konsultacji telefonicznych, co sprowadzało się do czekania „co
z tego wyniknie”, z ludźmi podejrzanymi o zakażenie wirusem? Przecież musiało to spowodować
bardzo dużą liczbę zgonów. Co też się stało. A jednak nie zrobiono nic, aby ten proces powstrzymać,
kłamiąc przy tym w najgorszy możliwy sposób, wydając nawzajem wykluczające się oświadczenia i
dyrektywy, fałszując dane statystyczne i akty zgonu, wskazujące na covid jako jego jedyną przyczynę.
A potem, zaczęto masowo przymuszać do „dobrowolnego” „wyszczepiania”. To świadczy o tym, że
zarówno rządzący jak i większość lekarzy nie miała na uwadze nic poza dostosowaniem się do
dyrektyw z góry im narzuconych i do kasowania zysków płynących z tego przekrętu. Nie ma nawet
sensu rozpatrywać skąd płynęły te dyrektywy, bo to i tak nie wróci życia ludziom, którzy zginęli w tej
hekatombie. Nie wróci także tysięcy śmierci samobójczej ludzi, którzy potracili majątki, na które
pracowali oni i ich przodkowie przez całe życie. Nic już nie wyleczy psychicznego skrzywienia u
dzieci i młodzieży, zmuszanej do „zamaskowania” i lekcji „on-line” i nie mogącej poradzić sobie z
presją środowiska. Nic nie wróci tych dzieci, które setkami targnęły się na własne życie.
Jeśli więc do tego jeszcze Sejm teraz przegłosuje projekt segregacji zdrowotnej i obowiązkowe
„szczepienia” konstruktami inżynierii genetycznej mRNA, to będzie to świadczyło o tym, że ludzi
trzymających władzę zupełnie nie interesuje stan zdrowia całego narodu. A to może się skończyć
bardzo źle dla wszystkich polityków i partii, którzy zagłosują za tą ustawą. Bo wprowadzenie takich
drakońskich zaostrzeń będzie musiało doprowadzić do całkowitego załamania gospodarczego kraju i
zubożenia całego narodu. A wtedy nie pomogą już nawet największe łapówki rozdawane na lewo i
prawo, do zapewnienia sobie przetrwania politycznego. Bo zwykli ludzie, przyparci do muru, mogą z
rozpaczy doprowadzić do takiej rzezi, której nie powstrzymają już nawet uzbrojone po zęby, pancerne
hordy policji wyposażonej w broń palną. Bo ci ludzie dobrze zapamiętają nazwiska posłów i
senatorów, którzy doprowadzili ich do szaleństwa. I gdzie mieszkają oni i ich rodziny. A szaleństwa
dzikich tłumów nic nie powstrzyma. Przecież historia kołem się toczy. Nieraz już zdarzało się to w
naszej historii, czego najlepszym przykładem była rewolta biedoty francuskiej z 1789 roku. Dlatego
wszyscy politycy, którzy za kilka dni będą głosować nad wprowadzeniem tych zarządzeń powinni
bardzo poważnie zastanowić się nad tym, kogo poprzeć. Korporacje, które chcą zawładnąć Polską, czy
zwykłych ludzi, którzy wybrali ich do Sejmu. Bo może się okazać, że w końcowym efekcie odważni
politycy zyskają o wiele więcej, niż nawet teraz tego oczekują.

Co nam jeszcze grozi
Nawet jeżeli polityków polskich nie „dosięgnie karcąca ręka sprawiedliwości ludowej” (kto żył w
PRL dobrze zna to hasło) i nie zostaną zmieceni przez słuszny gniew „wyklętego ludu ziemi, który
powstanie, bo go dręczył głód”, powinni zrozumieć, że głosując w myśl żądań korporacji i tak w
efekcie sami sobie ukręcą pętle na szyje. Bo dlaczego niby te wielkie giganty farmaceutyczne tak
bardzo promują masowe szczepienia przeciw wirusom corona skoro bez wątpienia muszą wiedzieć, że
są one stosunkowo mało złośliwe? Oczywiście, wirusy te łatwo przenoszą się z wektora na wektor ale
wywołują bardzo niską śmiertelność, porównywalną ze śmiertelnością sezonowych epidemii
spowodowanych przez wirusy grypy. Wiadomo już też, że układ odpornościowy człowieka wytwarza
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przeciwciała przeciwko wirusom corona. Ale mogą one być krótkotrwałe, gdyż zanotowano już bardzo
dużo przypadków nawrotu choroby u ludzi, którzy już raz ją przeszli, a nawet u ludzi
„wyszczepionych” trzecią dawką preparatów inżynierii genetycznej mRNA. Jaki jest więc w ogóle
sens masowego „wyszczepiania” jeśli możliwy jest nawrót choroby nawet w kilka miesięcy po
naturalnym przechorowaniu?
I tu stawiam następującą tezę, być może fałszywą ale chyba wartą zastanowienia: wielkie koncerny
pracujące nad szczepionkami mRNA przeciw Ebola, HIV i nowotworom, już od dawna je
produkowały. (vide, str.9: "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 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? Jak świnki morskie. Osobiście, raczej nie chciałbym
być świnką morską.
Wygląda więc na to, że SARS-Cov-2 spadł genetykom jak z nieba, aby wykorzystać go do
sprawdzenia działania i efektów ubocznych terapii genowej za pomocą konstruktów inżynierii
genetycznej mRNA wytworzonych na jednym tylko epitopie tego właśnie wirusa – na białku „kolca”.
Dlaczego tylko na jednym? Bo może nie chodziło nawet o trudności techniczne w produkcji
preparatów opartych na kilku epitopach tego wirusa (M i N – o czym piszę w innym miejscu). Może
chodziło o to, że najłatwiej jest sprawdzić efekty jakiejś nowej substancji wtedy gdy jest ona jak
najmniej skomplikowana i jednorodna. Dlatego ograniczono się tylko do białka S „kolca”. Bo może na
bardzej złożone produkty inżynierii genetycznej przyjdzie jeszcze czas.
Ale do sprawdzenia efektów działania tego białka S „kolca” potrzebna była masowa histeria, czyli
takie zastraszenie całej ludzkości planety, aby wszyscy dobrowolnie i bez szemrania poddali się
„wyszczepianiu”. Pompowanie fałszywych wiadomości przez media światowe bardzo służyło temu
celowi, zaś media społecznościowe w których każdy może pisać co mu się żywnie podoba, jeszcze
bardziej pogłębiały istniejący chaos. Bo ludzie wypisywali tam niestworzone rzeczy, przez co coraz
bardziej straszyli się wzajemnie. Do tego jeszcze musiała działać odpowiednio dobrana armia dobrze
opłaconych troli, która jeszcze dolewała paliwa do ognia. Ciekawe, że ci trole nie biorą pod uwagę, że
tak działając sami sobie kręcą bat na swoje głowy. Bo zawsze, we wszystkich systemach społecznych i
państwach, pomocnicy i wykonawcy rozkazów, nawet ci najbardziej posłuszni i usłużni, też ginęli.
Tylko dlatego, żeby nie zostawiać świadków.
I tu następna myśl aż sama ciśnie się do głowy. A co, jeśli ktoś wpadł jednak na szatański pomysł,
żeby właśnie takiego wirusa corona, jak SARS-Cov-2, specjalnie wyprodukowć w celu przetestowania
terapii tymi konstruktami inżynierii genetycznej mRNA? Albo w celu wywołania światowego
konfliktu, bardzo podobnego do wojny? Jest więcej niż pewne, że przy dzisiejszej technice bardzo
łatwo można było zmodyfikować wirusa A grypy, wzmocnić jego zdolność zarażania drogą
kropelkową, osłabić jego zdolność wywoływania śmiertelnych objawów klinicznych i opatentować go.
Co też uczyniono, o czym może świadczyć patent europejski na jednego z wirusów corona (vide:
patent: EP3 172 319 B1). Potem wyprodukowano konstrukty genetyczne mRNA – co zajęło tylko kilka
miesięcy 2020 roku, (bo przecież tą technologię zaczęto tworzyć już 30 lat temu) nazwano je
„szczepionkami” przeciw Covid-19 – chorobie, która przez ten czas już dobrze zadomowiła się w
przestrzeni medialnej i w umysłach wystraszonych ludzi. Następnie zawarto odpowiednie kontrakty z
ponad 110 krajami świata, uciszono najważniejszych polityków i decydentów medycznych wysokimi
„wziątkami” (no, żeby było ładniej, powiedzmy, że zapłacono im za dobrze wykonaną pracę, bo
przecież każdy dla kogoś pracuje, nieprawdaż?) i przystąpiono do sprawdzania preparatów mRNA na
odpowiednio dużej populacji ludzkiej.
Trzy fakty mogą potwierdzać tezę, że SARS-Cov-2 może jednak być genetycznie zmodyfikowanym
wirusem A grypy, a mianowicie:
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•

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. A tego Pfizer zupełnie się nie
spodziewał. Musiało im to bardzo popsuć wszystkie rachuby, dlatego tak dokładnie starają się,
nawet teraz, ukryć skuteczne działanie amantadyny i nie pozwalają na swobodny dostęp do tego
leku, a lekarzy, jak doktor Bodnar, chcą zniszczyć wysokimi karami.
• Prawie 60% ludzkiej populacji świata, nawet tych którzy nie mieli kontaktu z wirusami corona
SARS-Cov-2, ma przeciwciała przeciw tym wirusom, co potwierdzają liczne badania,
Dlaczego taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Dlatego, że jeśli nie wiadomo o co chodzi to
najpewniej chodzi o pieniądze. Żeby przede wszystkim jak najwięcej zarobić na takim przekręcie. Pal
sześć zdrowie milionów ludzi. Zdrowie narodów świata to ostatnia rzecz o którą troszczą się takie
korporacje jak Pfizer.
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 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 w domach – dla pewności wprowadzono przymus aresztu domowego i
zatrzymano całą gospodarkę i działalność wielu krajów na wszystkich poziomach: ekonomicznym,
socjalnym, społecznym i duchowym. I żeby nie zbliżali się do siebie na bliżej niż dwa metry – nawet w
swoich rodzinach. I żeby dzieci w ogóle nie odwiedzały dziadków. A już najlepiej, żeby dziadków w
ogóle odstawić na boczny tor.
I cały czas pomowano w mediach informacje, o ciągle zmienianej i wzajemnie wykluczającej się
treści: najpierw dorośli mieli zakażać dzieci (bezobjawowo, oczywiście), potem dzieci dorosłych,
przynosząc wirusy ze szkoły (też bezobjawowo) – więc szkoły zamknięto. A jeżeli ktoś zachorował w
jakiejś rodzinie to na pewno na covida, bo wszystkie inne choroby zniknęły z przestrzeni medialnej jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I tak to trwało miesiącami, aż ludzie zostali zupełnie skołowani
i zaczęli się kłócić między sobą i wzajemnie na siebie napadać, bojąc się choroby, na którą w
normalnych warunkach nawet by nie zwrócili uwagi. Atomizacja i strach. Dwie podstawy efektywnego
rządzenia masami bezwolnych owiec. 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 cieni i kto pociąga za niewidoczne
sznurki? I czy te sznurki jeszcze można zerwać?
Z perspektywy już prawie dwóch lat wyraźnie widać, że ogólno-światowa kampania straszenia ludzi
we wszystkich mediach przyniosła efekty. Ale trzeba było jakoś sprawdzić te efekty. A jak sprawdzić?
Ano, najlepiej przez zmuszenie ludzi do noszenia „namordników”. Bo namordniki wcale nie chronią
przed wirusami. Zwłaszcza zdrowych ludzi. Nawet pan minister Szumowski, na wizji, śmiał się z
namordników. „Namordniki”, których pory są wielokrotnie większe od średnicy wirusów corona w
żaden sposób ich 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 ludu. 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. Nawet wtedy gdy doprowadza lud do całkowitego
załamania ekonomicznego, socjalnego, zdrowotnego i psychicznego.
„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,
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zgadzamy się zamaskować, a ten tam, kutas, nie? (i kutaska – żeby było politycznie poprawnie). No to
dalej mu (i ♀) 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 kutas, (i ♀), nie stosujący się
do ogólnie przyjętej lini partyjnej wie, że wszyscy jesteśmy równi. Wobec prawa.
W tym miejscu trzeba napisać kilka słów o skuteczności „namordników” czyli masek
chirurgicznych. Wielu zwykłych ludzi kieruje się prostą logiką: jeżeli chirurdzy noszą maski na twarzy
to na pewno maski muszą być skuteczne w ochronie przed zakażeniem wirusami. Dlatego ja też będę
nosił maskę, żeby nie złapać wirusa. Tylko taka logika nie ma w ogóle sensu. Bo jeżeli coś działa w
jedną stronę, to wcale nie znaczy, że będzie działać w drugą. Dla przykładu: jeżeli samochód odpycha
się kołami od asfaltu i jedzie do przodu to w normalnym świecie (ale nie w świecie teorii względności)
wcale nie znaczy, że to asfalt jedzie do tyłu, a samochód stoi w miejscu.
Dlaczego więc chirurdzy noszą maski? Z bardzo prostego powodu. Chodzi o to by nie pluli do rany
pacjenta podczas operacji. Bo drobna grudka śliny chirurga, która zawiera miliardy bakteri, wirusów,
grzybów i Bóg wie czego jeszcze, gdy dostanie się do zamkniętej przestrzeni ciała pacjenta, gdzie nie
ma prawidłowego przepływu krwi, stanie się zaczątkiem potężnej infekcji, której w efekcie nie da się
powstrzymać, nawet antybiotykami. Więc to wcale nie chirurg chroni siebie przed pacjentem. On
chroni swojego pacjenta przed sobą.
Tu mała dygresja i pytanie: dlaczego w tej chwili nie ma już takiego nacisku na „namordniki” jak na
początku tej intrygi? Bo one nie są już teraz potrzebne. Bo teraz „namordniki” zostały zastąpione przez
telefony komórkowe, appki zdrowotne i QR Cody. Czyli przez technologię najwyższego lotu.
Technologię bardzo przydatną dla tych co pociągają za sznurki. Bo zrozumiałą przede wszystkim przez
dzieci, młodzież i ludzi w średnim wieku, którzy bez tej technologii nie wyobrażają już sobie życia w
obecnym świecie. A o których dusze i życie toczy się teraz największy bój. I ja uważam, że oni ten bój
przegrają, jeśli w porę nie zorientują się, że to właśnie oni są celem największego i najbardziej
zmasowanego ataku Szatana na ich życie i dusze. To nie jest atak gorący, armią, czołgami, krabinami
maszynowymi, samolotami. To jest atak medialny, za pomocą telefonii komórkowej. Ale na pewno
bardziej krwawy. Bo jego efektem będzie ich śmierć i depopulacja świata.
I tu pytanie: czy jest w ogóle 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 promowano jeszcze rok temu, wcale nie przyniosły normalności, która przeminęła jak
sen jaki złoty i nigdy już nie powróci?
Bo wielkimi krokami nadchodzi już zupełnie inna normalność.
Normalność genetycznie i psychicznie zmodyfikowanego człowieka. Zdalnie sterowanego przez
latające nad nim drony. I zdalnie traktowanego preparatami inżynierii genetycznej. Dla jego własnej
wygody rozpylanymi w powietrzu z dronów. A ty, nowy człowieku, będziesz te preparaty dosłownie
„wciągał nosem”. I jeszcze będziesz się cieszył, że ci to wciąganie tak pięknie wychodzi. I do tego jest
takie zupełnie bezbolesne. I ma ładny zapach najlepszego Febreze. Ożywczy i długotrwały. A jednak ta
technologia. Nie to co barbarzyńskie strzykawki w początkach 21 wieku.
Ale to jeszcze nie wszystko. Bo za kilka lat, (a może nawet i miesięcy) przy każdym przekroczeniu
umownego progu – progu sklepu, urzędu, szkoły, teatru, ba, nawet progu własnego domu, domu
przyjaciół i najbliższej rodziny będziesz musiał, nowy człowieku, nie tylko wciągać nosem co ci
rozpylą w drzwiach, ale jeszcze będziesz musiał legitymować się swoim telefonem komórkowym,
czytającym QR Code. Bo wszystkie progi, nawet próg starej sławojka na posesji wujka-Jurka rolnika,
będą z czasem wyposażone w QR Code. Obowiązkowo. Dlaczego? Żeby ciebie dokładnie
kontrolować. Bo to wcale nie chodzi o twoje zdrowie czy życie. Chodzi o ty byś stał się tylko
zapomnianym i bezimiennym numerem na rzuconej gdzieś w elektroniczny kąt liście komputerowego
zarachowania. Jednym z miliardów innych numerów. Zredukowanym tylko do IMEI twojej komórki.
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Posłusznie stąpającego w kieracie pracy, narzuconej ci przez tych co pociągają za twoje sznurki. A do
tego najlepiej nadaje się właśnie QR Code czytany przez komórkę przypisaną tylko tobie.
QR Code przyszłości to nie będzie jakiś tam świstek papieru z wydrukiem, naklejony scotchem na
deskach sławojki. Bo przecież taki świstek może zamoknąć na deszczu. Można go także ominąć. I
zedrzeć z deski. A może i nawet zużyć w sławojce, po zrobieniu... no... wiadomo czego. Nie. To nie
może być papier. To będzie plastykowa karta ścisłego zarachowania, z chipem, kamerką i
miniaturowym nadajnikiem telefonii komórkowej, który będzie w stałym łączu z najbliższym masztem
przesyłowym telefonii ?G. Ktoś może zapytać – ale skąd energia, do zasilenia takiej karty? Spokojnie.
Jak przyjdzie czas to i energia się znajdzie. Zagłodzony człowiek przyszłości zrobi wszystko za
kawałek chleba. Zgodzi się nawet kręcić pedałami, żeby napędzać dynama, zasilające te karty.
Takiej karty nie użyjesz do tak przyziemnej rzeczy jak... wytarcie sobie pragęby, po oddaniu długu
naturze. I nie będziesz mógł jej zniszczyć. Bo od razu przyjedzie policja obyczajowa. Miniaturowa
kamerka zrobi ci zdjęcie. A strażnicy prawa złapią za wszarz tego niszczyciela mienia publicznego. I
odejmie mu się odpowiednią sumkę z jego konta. Bo gotówki też już nie będzie. Tylko banki będą ją
wydzielały. „Każdemu według jego potrzeb”! A banki też będą pod ścisłą kontrolą tych, co siedzą na
samym szczycie łańcucha pokarmowego. Palą cygara, śmieją się do rozpuku i pociągają za sznurki
owiec, przyczepionych z drugiej strony. Ale te sznurki z czasem przeistoczą się w pętle wisielców.
Poza tym ta karta będzie też sprawdzać, w promieniu około 50 metrów, czy ktoś aby nie zbliża się
do sławojki. Ktoś, kto może zapomniał odczytać QR Code swoją komórką. Zapomniałeś? Nic nie
szkodzi. Twoja komórka zaraz ci o tym przypomni. Cichym, miłym dla ucha sygnałem (melodia tego
sygnału będzie do wyboru, bo przecież mamy pełną wolność wyboru, n’est ce pa?). Takie systemy już
przecież istnieją i są testowane na ludziach. Nie wierzysz? A czy najnowszy model twojego elektryka
już się sam nie otwiera gdy tylko się do niego zbliżysz na kilka metrów? Co za wygoda. Nawet nie
potrzebujesz sięgać po kluczyk do kieszeni. Nie to co kiedyś. Gdy człowiek pierwotny musiał czekać w
deszczu na dorożkę. I musiał wąchać wypięty w jego stronę zad konia, który cały czas rozwiewał
swoim ogonem wydalane przez niego nieczyste powietrze. Teraz wszystko jest czyste. Febreze-czyste i
przyjemne. Pełna kultura 21 wieku. Po to, żeby uprzyjemnić i ułatwić życie. Czy aby na pewno?
A może tu chodzi jeszcze o coś zupełnie innego? Może wielcy tego świata, którzy każdego roku
potajemnie konspirują w Davos jak uwolnić ich świat (ale już nie nasz!) od plag wszelakich, także od
plagi rosnącej populacji ludzi o nieporządanym genomie i od plagi ocieplenia środowiska, pracują nad
sposobem na zatrzymanie starzenia się? Ale nie wszystkich, oczywiście, tylko tych najbogatszych.
Rothchildów, Rockefelerów, Musków, Morganów, Gatesów. Z rodzinami. W sumie może kilku tysięcy
osób. Bo przecież tylko ci mają korzystne genomy. Więc tylko tych trzeba ochronić i rozmnażać za
wszelką cenę. I zapewnić im wieczne życie. No, może nie tak bardzo wieczne. Bo nawet życiem można
się zanudzić na śmierć. Ale powiedzmy, tak z 500-700 lat. W zdrowiu i krzepie. Któż by nie chciał? Co
prawda biblijny Adam żył jeszcze dłużej. Ale po cóż nam spierać się o drobiazgi. 500 lat życia
zupełnie wystarczy. Natomiast ludzki „śmieć”, nadający się tylko na przemiał, trzeba jak najszybciej
wyplenić. Na przykład „szczepionkami” mRNA, które wywołają u niego ciężkie i nieuleczalne
choroby jatrogenne. I bezpłodność. U mężczyzn i u kobiet.
Science fiction? Bujda na resorach? A przypomnij sobie, człowieku, czy jeszcze niecałe dwa lata
temu, będąc zdrowym na ciele i umyśle, spodziewałeś się zamknięcia gospodarki całego świata z
powodu jakiegoś tam wirusa? Czy spodziewałeś się, że zamkną ci wszystkie sklepy, urzędy, teatry,
szkoły, kościoły, cmentarze, nawet twój własny dom? Że zabronią ci pracy i podróży? Że nawet do
lasu zabronią ci iść, nie mówiąc już o odwiedzinach rodziny? Że nawet umierającej matki w szpitalu
nie mógłeś odwiedzić i pocieszyć dobrym słowem i spowiedzią przed przekroczeniem Rubikonu
śmierci? Bo księdzu też zabronili opuścić plebanię? Że po zgonie wrzucili ci matkę i ojca do czarnych
worków na śmiecie i spalili w kotłowni szpitalnej? A tobie oddali kartonowe pudełko z garstką pyłu
zebranego gdzieś z najciemniejszego kąta? Z dwoma skrzyżowanymi piszczelami z napisem „Uwaga!
Odpady zakaźne”? A ty bałeś się zaprotestować przeciwko takiemu bezprawiu? Bo nawet,
zamaskowany, jęku rozpaczy z siebie bałeś się wydać? Przypomniałeś sobie? A więc idźmy dalej tym
tokiem rozumowania.
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Konspiratorzy z Davos mają już pewno dość dobrze opanowaną technikę produkcji konstruktów
genetycznych mRNA. Przecież Pfizer pracuje nad tym już od 1990 roku. Trzydzieści lat to szmat
czasu. Wiele można osiągnąć. Więc pewno Pfizer już jest bliski wykrycia sposobu na pobudzenie
telomerazy, aby wydłużyć skracające się telomery. Żeby pożyć z 500 lat w zdrowiu i w krzepie. Wie
już też jak wyprodukować inne konstrukty mRNA, służące do wyniszczenia ludzkiego „śmiecia”. Ale
przed użyciem na sobie, konspiratorzy z Davos muszą te konstrukty dokładnie sprawdzić. A jak to
zrobić? Ano, na jak największej populacji ludzkiego „śmiecia”. Także na dzieciach, noworodkach i
kobietach w ciąży. Bo przecież badania na szczurach i świnkach morskich nie dają całkowitej
pewności. Nie ma to jak ludzka „świnka morska”. To już ćwiczyli niemieccy lekarze w niemieckich
koncentracyjnych obozach śmierci, niegdyś setkami zalegającymi Großreichdeutschland. A wyniki
tych badań okazały się bardzo przydatne dla nauki. Dlatego teraz niemieccy potomkowie, niemieckich
lekarzy, z niemieckich obozów śmierci, robią tobie takie przekręty. Takie o-schwabe-ianie ludzkości
całego świata. Ale do tego trzeba było zmusić „dobrowolnie” olbrzymią populację świata. A jak to
zrobić? Najlepiej strachem przed śmiercią w męczarniach. Bo nic tak nie pobudza wyobraźni ludzkiej
jak strach przed śmiercią. A jeżeli jeszcze odpowiednio użyje się metody kija i marchewki, to już tylko
nieliczni będą mieli na tyle odwagi, żeby się nie poddać takiej psychicznej manipulacji.
Czy ludzie jeszcze o tym nie wiedzą? Oczywiście, że prawie wszyscy i tak już się domyślają o co
„się rozchodzi”. Ale wcale nie protestują. Przeciwnie, dalej podają ramiona pod igły. Już trzy razy.
Widać im z tym dobrze. Bo zamiast siedzieć we Włocławku, lepiej zabawić się za granicą. Zapakować
manele do waliz, do kabzy pieniądze zarobione na ceramicie, „wyszczepić” się i pojechać na Korfu
skąd można epatować znajomych czerwoną sukienką i szklanką brandy z koką. I miłym uśmiechem do
kamery komórki. Via media społecznościowe, oczywiście. Żeby wszyscy zazdrościli jak nam tam
ciepło i jak dobrze. Ale do czasu...
A wszystko zaczęło się tak niewinnie. Pierwszym tranzystorem, który wyprodukowano w
laboratoriach Bell Telphones niespełna wiek temu. Ten tranzystor ostrzowy był wielkości dużej paczki
papierosów. A teraz, przy zagęszczeniu wielu miliardów bramek logicznych na jednym milimetrze
kwadratowym silicium, można robić takie cuda. Za kilka lat z satelitów, przy użyciu technologii 5G
(która na pewno wkrótce przeistoczy się w 6, 7, a może nawet i 10G), można będzie zdalnie kierować
miliardami kijów i marchewek, które nagonią wszystkich do całkowitego posłuszeństwa. A jak
przyjdzie czas, gdy pan Elon Musk, z 5G przeistoczy telefonię bezprzewodową w 10G i siłę sygnałów
swoich satelitów w miliony kJ, tak że będzie mógł porazić wszystkie zduraczone mózgi ludzkiego
robactwa na Ziemi... Wtedy da jeden, krótki sygnał elektromagnetyczny z Kosmosu i....
Ech, ty głupi ludzki śmieciu. Ty półinteligencie, w dzień i w nocy wpatrzony w ekrany swoich
komórek! Przejrzyj wreszcie na oczy i odrzuć to świństwo daleko od siebie. Bo patrzysz w te ekrany,
nawet gadasz już do nich, wystukujesz świństwa i głupoty na klawiaturze, zatykasz sobie uszy
słuchawkami, żeby nie słuchać głosu rozsądku, zupełnie odgrodzasz się od otaczającego ciebie świata i
nawet nie domyślasz się co ciebie czeka w niedalekiej przyszłości. Ech, nie domyślasz się nawet...
Więc kto teraz steruje tymi kijami i marchewkami, strachem i QR-Codami? Kto steruje satelitami w
przestrzeni okołoziemskiej? Kto będzie sterował milionami dronów, które wkrótce pojawią się nad
wszystkimi skupiskami ludności? Kto będzie uzupełniał w nich specjalnie przygotowane konkokty
inżynierii genetycznej do „wciągania nosem”, przeznaczone do wyplenienia ludzkiego „śmiecia”? I kto
da ten jeden, krótki sygnał, który spowoduje hekatombę?
A, to się dopiero okaże.
In a due course.
Jedno jest pewne. Każdy nadaje się do roli obozowego capo. Wszystko zależy tylko od zapłaty.
Póki co takie obozowe metody sprawdza się już teraz na zamkniętej populacji ludzkiej w dalekiej
Australii. Podobno nawet założyli już odpowiednie obozy przymusowego odosobnienia. Dla tego
opornego robactwa. Które jeszcze wierzy w demokrację i w wolność osobistą. Bo tam już znalazło się
bardzo dużo capo. Dlaczego właśnie tam? Bo tamta populacja już od wielu lat jest szczelnie zamknięta
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przed światem zewnętrznym. Bo jest jednorodna. Więc znakomicie nadaje się do testów biologicznych
i statystycznego opisu wyników. Poza tym tamta populacja już od lat jest tresowana do bezwzględnego
posłuszeństwa. Temu celowi slużyły programy Border Security. Australia’s front line. Transmitowane
na cały świat. Więc świat też się do tego przyzwyczaił. Polubił i zaczął produkować swoje własne
programy w podobnym stylu. I jakoś przypadło to wszystkim do gustu. Bo protestuje tylko niewielu.

Telomeraza
Moją żonę bardzo zaintrygowała historia o telomerach i możliwości znacznego przedłużenia życia
przez enzym telomerazę. Gdy wytłumaczyłem jej dokładnie, że w organiźmie ludzkim telomeraza jest
bardzo aktywna, ale tylko w rozwijającym się płodzie – bo przecież komórki płodu dzielą się z wielką
szybkością – i z jednego jaja musi powstać biliony bilionów komórek całego organizmu, zadała mi
ciekawe pytanie:
– No dobrze. Powiedziałeś mi, że ta telomeraza przestaje działać po urodzeniu się dziecka.
Powiedziałeś też, że brak telomerazy prowadzi do starzenia się. I że bardzo dużo jest jej w ludzkim
płodzie. Czy więc genetycy, którzy pracują nad pokonaniem problemu starzenia, nie muszą teraz
pobierać tej telomerazy właśnie od abortowanych płodów ludzkich? Czy to nie dlatego w obecnym
świecie jest takie przemożne nawoływanie do aborcji? Może to właśnie z abortowanych płodów
ludzkich otrzymuje się tą telomerazę najlepszej jakości? Może tylko w ten sposób najwięksi bogacze
tego świata mogą liczyć na życie wieczne?
Zastanowiło mnie to. Być może miała rację. Przecież teraz, w naszym świecie, nauka opłacana jest
tylko z funduszów prywatnych. A kto płaci ten wymaga. A kto płaci?
A to już zostawię tobie, młody człowieku nowego świata, do oceny.
Gdy zrozumiesz – wtedy nie zginiesz.
Ale jak nie zrozumiesz?...

Przesłanie do posłów RP w Sejmie
Drodzy posłowie! Głosujcie tak, żebyście później nie żałowali waszej decyzji. Przemyślcie sobie w
duszy pytanie 12 z 6 strony. Nie myślcie o dobrach doczesnych. O waszych długach i mieszkaniach. O
niespłaconych kredytach. Pomyślcie o tym co czeka wasze potomstwo w świecie, które dla niego
szykujecie. Bo to, co zrobicie teraz, odbije się z nawiązką na waszych dzieciach.

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.
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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 ponad 50 różnych białek w surowicy krwi, które
pomagają w zwalczaniu antygenów. Białka dopełniacza przyłączają się do już powstałego kompleksu
antygen/przeciwciało, co w efekcie prowadzi do zniszczenia tego antygenu.
Epitopy – to 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 T4 lub T-8. Ten mechanizm przedstawia rycina w tekście. 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 migracji (diapedeza) fagocytów i limfocytów z krwi do
ogniska zapalnego i zwalczanie infekcji. Wywołują temperaturę, rozszerzenie 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
72

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 – w immunologii są to 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. W
przypadku SARS-Cov-2 białko S „kolca” jest ligandą, która łączy się z receptorem ACE2 komórki.
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. Poza
rozpoznaniem swój/wróg MHC służą także 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. Z najważniejszych z nich: mitochondria re-syntetyzują ATP,
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 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 i jednocześnie transporter 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, nie mają zdolności przemian biochemicznych, a przez to nie mogą
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syntetyzować ATP oraz nie wytwarzają zarodników. Po wydaleniu z organizmu żywiciela z reguły
bardzo szybko giną. 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, bo
komórki organizmów żywych posiadają maszynerię biologiczną i drogi przemian biochemicznych do
budowy wszystkich swoich części składowych, które wirusy przejmują do replikacji swojego własnego
potomstwa.
Wirion – pojedyńcza cząsteczka wirusa, pojedyńczy wirus
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