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Jo Conrad se v druhé knize zabývá novějšími poznatky 
o souvislostech mezi vesmírnými zájmy a náboženstvími, mezi 
sdělovacími prostředky a politikou, mezi lékařstvím a tajnými 
lóžemi.  
Táže se, jak to, že naše západní křesťanství po téměř 2000 let 
s sebou přinášelo vraždy a zabíjení, válku a neúctu k životu, 
táže se, co v dějinách křesťanství probíhalo nesprávně.  
Poukazuje na to, že jsme manipulováni mimozemskými 
skupinami, které se snaží ze všech sil, abychom se vzdali své 
svobodné vůle.  
Vysvětluje, jak zacházet s nemocemi a poskytuje pohled na 
náš zdravotnický systém.  
To, o co u Conrada jde, je vlastní zodpovědnost a potenciál, 
který tkví ve vývoji každého jednotlivce – nepropadat závislosti 
na cizích míněních, drogách, falešných bozích a evakuaci 
ufouny. 
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Z obsahu: 
 
 
Máme pro strach uděláno – Dojde k přesunu pólů? A proč o něm tato kniha nepojednává? 
 
V co věříte? – Jaký Bůh činí závislým, jaký osvobozuje? Co se dělo ve znamení kříže?  
 
Krátký popis Boha – poznávejte lépe Vše- co- jest, abyste pochopili vesmír a všechno ostatní 
 
Parket nebo lóže? – Pestrý svět teorií spiknutí  
 
Politbyro vysokých finančníků – O Bilderbergerech, které nikdo nezvolil, aby rozhodovali o osudu 
světa 
 
Vše co je prav(div)é – Proč se některé otázky dostanou do přihrádky „pravicový extremismus“? 
 
Zdravíčko! – Jak mohou nemoci sloužit vám a ne farmaceutickému průmyslu  
 
Energetická krize – Jaderná apokalypsa, nebo levná energie pro všechny 
 
Odmalička – Jak učinit lidi závislými jakož i pomůcka, jak přestat kouřit  

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/souvislosti/
https://paprsky1.com/obchod/nase-knihy/souvislosti.html


 
  

 
 

 
https://paprsky1.com/souvislosti/   

(ISBN 978- 80- 903553- 1- 6. Ilustrováno, 240 stran, Kč 249,- ) 
https://paprsky1.com/obchod/nase- knihy/souvislosti.html 

 

Atmosféra konce – Jak hledět s důvěrou a beze strachu do budoucna?  
 
 
 

Ukázka z kapitoly Zdravíčko! 
 
 

Na očkování pohlíží mezitím kriticky dokonce mnoho lékařů. Statistiky ukazují, že velké epide-
mie se objevily právě po velkoplošných masových očkováních a neočkované obyvatelstvo nebylo 
více nemocné. O počtu poškozených očkováním se veřejně málokdy mluví, ačkoliv je strašlivý. 
Jde i u očkování jen o dobrý obchod pro farmaceutický průmysl?  

 
Dětské nemoci slouží k posílení imunitního systému dětí a nemělo by se jim očkováním 

zabraňovat. Mnoho rodičů pozorovalo, jak byly jejich děti po přestáté dětské nemoci vyzrálejší. 
Sebeléčivé síly člověka jsou běžně značně výkonné. Většina chemických medikamentů oslabuje 
imunitní obranu právě tehdy, když je jí nejvíce zapotřebí, totiž v případě onemocnění. 

 
V roce 1905 byla úmrtnost na neštovice na Filipínách 10%. Po rozsáhlém očkovacím programu 

zemřelo 25% mezitím očkovaného obyvatelstva. Navzdory tomu zvýšily úřady počet očkování. 
1918 podlehlo 54% lidí nejhorší epidemii, a to v době, kdy 95% obyvatelstva bylo očkováno. 
V hlavním městě Manile bylo 65% mrtvých, ačkoliv tam byl očkován každý. Ostrov Mindanao, 
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jehož obyvatelstvo očkování odmítlo, byl s 11 % úmrtnosti zasažen nejméně. Navzdory těmto 
zjištěním se očkování proti neštovicím prováděla dále, a v roce 1966 začala WHO 10 let trvající 
celosvětový program očkování proti neštovicím. 

 
Určité očkovací látky jsou očividně zbytečné, obzvlášť u: 
 
– tuberkulózy a tetanu, nemocí, jejichž prodělání nevyvolává odolnost. Když někdo prodělal 

tuberkulózu, nezabraňuje to novému onemocnění touto nemocí. Naopak, první onemocnění 
tuberkulózou, někdy způsobené samotným očkováním, činí postiženého mnohem náchylnějším 
pro další onemocnění.  

 
– zarděnek, proti nimž má 90% obyvatelstva ženského pohlaví přirozenou obranyschopnost 

a kde je riziko škod omezeno na první tři měsíce těhotenství. Přesto se každý očkuje. 
 
– záškrtu, kterým během velkých epidemií onemocnělo pouze 7% dětí. Zase se proti němu 

očkuje každý. Děti a dospělí jsou očkováni opakovaně, přestože se nám propagátoři snaží namlu-
vit, že už jediné očkování v dětství zaručuje celoživotní imunitu.  

 
– chřipky a hepatitis B, u kterých se viry stávají vůči protilátkám očkovacího séra během krátké 

doby krajně odolnými. Tato obě očkovací séra jsou proto zcela bez užitku a navíc krajně nebez-
pečná. (Z „The Medical Mafia“ – „Lékařská mafie“)  
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Odpůrce očkování Joachim F. Grätz popisuje další šokující věci: 
 
I dnes podávají bývalí GI's a vojenští lékaři souhlasné zprávy o tom, že meningitida (zánět 

mozkových blan) a ochrnutí se po očkování vyskytovaly velmi často, ba dokonce, že mnoho mužů 
v očkovací ordinaci zemřelo nebo se venku zhroutilo! [...]  

 
Nakonec obsahují očkovací séra řadu tzv. stabilizátorů, neutralizátorů, nosných 

a konzervačních látek, které bychom s potravinami do těla nikdy nepřijali dobrovolně. K těmto 
látkám patří mimo jiné formaldehyd, rtuť, síran hlinitý, aceton (ředidlo) a fenol (žíravý a krajně 
jedovatý).  

 
Dokonce většina lékařů neví, že se za přísadami očkovacích sér skrývají nebezpečné 

substance, že např. thiomersal znamená sloučeninu rtuti.  
 
Navíc se „očkovací koktejly“ dostávají většinou přímo do krevního oběhu, což je nepřirozené. 

Za obejití veškerých fyzických obranných bariér – jako např. kůže, sliznic, mandlí, žaludečního 
a střevního traktu, jater – se cizorodé bílkoviny vstřikují přímo do svalu (a tudíž do krve)!  

 
Dokonce otec očkování, Edward Jenner, který ztratil díky očkování proti neštovicím nejen 

vlastního syna – zemřel v 21 letech jako duchovně postižené dítě – nýbrž jehož těhotná žena 

https://paprsky1.com/
https://paprsky1.com/souvislosti/
https://paprsky1.com/obchod/nase-knihy/souvislosti.html


 
  

 
 

 
https://paprsky1.com/souvislosti/   

(ISBN 978- 80- 903553- 1- 6. Ilustrováno, 240 stran, Kč 249,- ) 
https://paprsky1.com/obchod/nase- knihy/souvislosti.html 

 

musela za to draze zaplatit i potratem vlastního miminka, později zjistil, že jeho postup 
nezanechává ochranu, neboť očkované osoby přesto onemocněly na neštovice.  

 
Učitelky v mateřských školkách a rodiče často zjišťují, že očkování je u dětí na újmu celkového 

stavu. Jsou náchylnější k infekčním nemocem než neočkované děti. 
 
Reakce na očkování mohou být rozličného charakteru. Škála sahá od „vůbec žádných“ až po 

nejtěžší encefalitidu (zánět mozku) s následnou demencí (ztráta intelektuálních schopností 
a osobní úrovně v důsledku mozkového poškození. 
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