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Ve Spojených státech a po celém světě se dělají dramatická politická a sociální 

rozhodnutí o tom, jaká nouzová karanténní opatření a další kroky je třeba 

podniknout. V mnoha případech jsou radikální a přísná opatření, jako je zastavení 

chodu světové ekonomiky, odůvodněna prognózami dopadů nemoci Covid-19 v 

budoucnosti. Pokud existuje jedna osoba, která je ve Washingtonu tváří současné 

strategie, zabývající se koronavirem, pak je to ředitel amerického Národního 

institutu pro alergie a infekční choroby (NIAID) Národního institutu zdraví (NIH), dr. 

Tony Fauci. Co hlavní média příhodně opomíjejí při diskuzi o Fauciho roli, je jeho 

velmi kontroverzní a konfliktní historie od doby, kdy se poprvé připojil k NIAID v 

roce 1984, během začátků paniky kolem AIDS. Jeho tehdejší role vrhá cenné světlo 

na jeho pozoruhodné a vysoce kontroverzní akce v dnešní době.

Tony Fauci, přední člen pracovní skupiny The White House Coronavirus Task Force, je 

propagován hlavními americkými médii, jako jsou CNN, MSNBC nebo New York Times, 

jako velký odborník na vše související s epidemií Covid-19. Prezidentovy snahy o 

propagaci známého léku na malárii jako léčbu závažných případů pacientů s koronavirem 

odmítl jako „neověřenou“, i když sedm let předtím stejný lék podpořil. Zveřejnil projekce z 

institutu vytvořeného ve státě Washington nadací Gates Foundation, stejnou nadací, která 

v podstatě vlastní Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a vlastní hlavní podíly 

předních výrobců vakcín. Tyto odhady tvrdí, že až 200 000 Američanů by mohlo zemřít na 
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Covid-19. Fauci uvedl, že Covid-19 je „pravděpodobně asi 10krát smrtelnější než sezónní 

chřipka“, což by pro letošek znamenalo 300-600 000 úmrtí na koronavirus, a přitom ve 

stejné době v uznávaném lékařském časopise srovnával nemocnost Covid-19 jako 

podobnou nemocnosti při sezónní chřipce. Na otázku, jak dlouho musí trvat zastavení 

velké části americké ekonomiky, Fauci odpověděl, že do doby, kdy nebudou žádné nové 

pozitivně testované případy Covid-19, což je vzhledem k defektnímu testování   nemožné. 

Rovněž podpořil přímé testování nových vakcín na lidech, bez předchozích testů na 

zvířatech, včetně radikálních netestovaných genově upravených mRNA vakcín. Fauci má 

větší vliv na americkou národní strategii proti bezprecedentní pandemii Covid-19 než 

kdokoli jiný, včetně prezidenta. Velká část médií s ním jedná s posvátnou úctou, jako s 

nepřekonatelným vědcem, jedním z nejlepších na světě. Bližší pohled na kariéru 

Anthonyho Fauciho dává naprosto odlišný obrázek, ve skutečnosti velmi alarmující.

Americký pověřenec pro boj s AIDS

Tony Fauci zastával nejvyšší pozici v NIAID ve Washingtonu po dobu ohromujících 36 let. 

Již dávno dosáhl důchodového věku, je mu 79 let a rozhoduje, které farmaceutické 

společnosti nebo univerzitní vědci získají, nebo nezískají drahocenné vládní finanční 

prostředky z ročního rozpočtu NIAID ve výši 5 miliard amerických dolarů.

Vraťme se do roku 1984, kdy byl Fauci během Reaganova období jmenován ředitelem 

NIAID. V tom roce Robert Gallo, výzkumník AIDS, pracující pod Faucim, uspořádal 

tiskovou konferenci, aby oznámil, že „objevil“ virus AIDS. Řekl, že se jedná o virus HIV - 

virus lidské imunodeficience. Šokující oznámení, které se rozšířilo do celého světa, zcela 

ignorovalo vědecké postupy, zahrnující předchozí odborné posouzení publikovaných 

vědeckých důkazů, včetně požadovaných analýz elektronovým mikroskopem. Byl to 

případ „vědy dělané na tiskové konferenci“, jak to kriticky popsal vědec prof. Peter H. 

Duesberg. Duesberg byl oceněný vědecký pracovník v Berkeley, který izoloval první 

rakovinový gen v rámci jeho práce na retrovirech v roce 1970 a zmapoval genetickou 

strukturu těchto virů.

Pro Galla a Fauciho to nebylo důležité, protože z peněz na výzkum proudily miliony do 

NIAID na výzkum nového viru, viru HIV. Fauci a Gallo tvrdili, že AIDS je vysoce nakažlivý, 

také pohlavním přenosem, zejména mezi homosexuálními muži. Stojí za zmínku, že před 

tím, než Gallo prohlásil, že našel virus HIV/AIDS, prováděla NIAID výzkum role drog, 

„poppers“ (chem. látky nitritové povahy, používané jako afrodiziakum, pozn. překl.) nebo 
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nitrátů, prokazatelně potlačujících imunitu, při úmrtích prvních pacientů s AIDS. Od toho 

bylo rychle upuštěno a přednost byla dána výzkumu „léku“ na AIDS. Médiím bylo řečeno, 

že AIDS je „hrozbou století pro veřejné zdraví“. Gallo poté vydělal miliony na jeho 

patentovaném krevním testu na HIV, i přesto, že test dával často falešně pozitivní výsledky

a netestoval přímo na domnělý virus, ale na aktivní protilátky, což podle imunologické 

praxe není platné, protože protilátky pouze svědčí o reakci na infekci v minulosti, a ne 

nutně přítomnost HIV. V 80. letech byl Fauci zodpovědný za výzkum AIDS v NIAID, což je 

pozice, kterou zastává doposud.

Vadné testy?

Ústřední je otázka testů na HIV/AIDS. Zatímco se vyděšený svět dožadoval testu, Gallo a 

Fauci propagovali své extrémně chybné testy na protilátky. V roce 2006 Gallo prohlásil: 

„Testy na HIV byly vysoce přesné od doby, kdy byly vyvinuty v roce 1984, a postupem 

času se staly mnohem přesnější...“ Vysoce přesné v roce 1984, ale přesnější než vysoce 

přesné v průběhu času? Gallo dodal v reakci na kritiku: „Test PCR na přítomnost viru sám 

o sobě dokáže přesně určit HIV status dítěte.“ Proti tvrzením Galla, podporovaným Faucim

a NIAID, jakož i Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), stojí ostré protiargumenty

lékaře Roberta A. Giralda a lékaře Etienna de Harvena, vědce, který vytvořil první 

elektronovou mikrofotografii retroviru, kteří poukázali na to, že oba testy, ELISA a Western 

Blot a genetický test, test PCR neboli test „virové nálože“, hlavní testy používané k určení, 

zda má někdo AIDS, jsou neplatné. „Žádný z těchto testů nezjistí ani samotný virus HIV, 

ani částice viru HIV.“ Dodávají, že „existuje více než 70 různých zdokumentovaných 

onemocnění, která mohou způsobit, že testy na protilátky budou reagovat pozitivně, a to 

bez infekce virem HIV“. Falešně pozitivní výsledky vyvolává i chřipka, běžné nachlazení, 

malomocenství nebo těhotenství. Stejné testy se dnes používají ke stanovení přítomnosti 

SARS-CoV-2. 

Došli k závěru, že: „Skutečnost, že po 25 letech intenzivního výzkumu nebyl virus HIV 

izolován ani purifikován (vyčištěn), nám z hlediska klasické virologie naznačuje, že 

infekční pohled na AIDS jako na nakažlivé virové onemocnění, je založen na zjevně 

neexistujícím mikroorganismu!“

Giraldo a de Harven prohlásili: „Údajná existence viru HIV byla potvrzena studiem 

proteinů, aktivity reverzní transkriptázy (RT) a fragmentů RNA, které byly nalezeny v 

supernatantech kultury, nikoli přímou analýzou vyčištěných virových částic.“ Ke stanovení 
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diagnózy AIDS v USA vyžaduje CDC pozitivní test na HIV protilátky. Zato v Africe od roku 

1985 Světová zdravotnická organizace nevyžaduje žádný test na HIV ani žádný jiný 

laboratorní test. Pouze příznaky pacienta, které mohou zahrnovat hubnutí, chronický 

průjem, dlouhodobou horečku, přetrvávající kašel a podobně, příznaky endemické pro 

chronickou chudobu, podvýživu a nedostatečnou hygienu.

Přesto tento podvod formoval kariéru Tony Fauciho více než 35 let. Fauci jako vedoucí

NIAID dostal na tento falešný výzkum miliony od nadace Bill & Melinda Gates Foundation,

stejně tak jako od Clinton Foundation, spolu s desítkami miliard od amerických daňových

poplatníků. Je podezřelé, že článek Giralda a de Harvena z roku 2006 byl  časopisem

náhle stažen v roce 2019, těsně před vypuknutím koronaviru ve Wuhanu.

Navzdory skutečnosti, že znal zavedená pravidla virologie, Fauci jako vedoucí NIAID 

doporučil chemoterapeutikum AZT, vyvinuté firmou Burroughs Wellcome, jako „preventivní 

lék“ pro pacienty s diagnostikovaným HIV, a to i pokud neměli příznaky! Burroughs 

Wellcome poskytla NIAID studii, která byla neobjektivní a záměrně upřednostňovala AZT. 

Fauci dokonce podpořil AZT pro těhotné ženy, a to i přes vážné riziko pro plod. Jednou 

známkou těhotenství u všech žen je vyšší hladina antigenů, protože normální imunitní 

systém bojuje s jakoukoli infekcí, aby ochránil plod. Ukázalo se, že AZT/Retrovir, 

neúspěšný lék proti leukémii, je vysoce toxický. Fauci a americká vláda jej v roce 1987 

schválili pro testování AIDS v rekordních 5 dnech. Dnes, i přes více než 30 let financovaný

výzkum a miliardy dolarů, neexistuje účinná vakcína proti HIV/AIDS.

Fauci a Gilead

Podle lidí, kteří studovali roli Tony Fauciho jako vedoucího NIAID, je jeho zaměřením tzv. 

vědecký redukcionismus, popisovaný jako „teorie jediného patogenního zárodku pro 

komplexní síť faktorů, který způsobil kolaps imunitního systému skupiny homosexuálů na 

začátku 80. let 20. století.“ Odmítl prozkoumat dokumenty, podle kterých mohou hrát roli 

různé smrtelné drogy a další toxiny, jako jsou nitráty. V důsledku toho promrhal od roku 

1984 desítky miliard dolarů daňových poplatníků na experimentech, které nikam nevedou. 

Jednou z jeho největších hanebností byla spolupráce s Gilead Sciences.

Fauci nebyl spokojen s tím, že vyvinul falešně pozitivní test na AIDS a získal zrychlené 

schválení FDA pro AZT k léčbě HIV pozitivních pacientů se závažnými příznaky nemoci, 

ale Fauci se rozhodl spolupracovat s firmou Gilead (z biblického „balzám z Gileadu“) na 
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tom, čemu se začalo říkat experimenty PrEP.

Fauci začal v roce 2007 financovat klinické zkoušky léku AZT u lidí HIV „negativních“, 

podle teorie, že chemoterapie by „chránila“ před tím, aby se stali „pozitivními“. To znamená

testování toxických HIV léků na jinak zdravých lidech, aby „se pojistili“, že nikdy 

nedostanou AIDS. Pokud to zní šíleně, tak to šílené doopravdy je. Gilead dodal do NIAID 

lék Truvada, mezi lety 2007-2012, pro lidské testy fáze III na HIV negativních subjektech. 

Byly provedeny čtyři testy po nejméně 2 000 a až 5 000 testovaných subjektech. Projekt 

byl nazván „předexpoziční profylaxe“ neboli „PrEP“. Zdravým subjektům byly dány dávky 

léku na chemoterapii Truvada na základě teze, že by to mohlo zabránit tomu, aby se 

jednoho dne staly HIV pozitivními. CDC ve svém doporučení z května 2014 naléhalo na 

lékaře, aby předepisovali Truvadu negativním lidem v tzv. „rizikových skupinách“, což 

znamená oficiální vládní schválení   pro extrémně ziskový lék.

FDA ignorovala dva ze čtyř testů Truvada, které dopadly špatně a byly ukončeny. 

Navzdory tomu a kvůli manipulaci s údaji Fauciho NIAID a Giladem, schválila FDA 

nebezpečnou Truvadu pro PrEP. Gilead dnes uvádí nežádoucí účinky přípravku Truvada: 

problémy s ledvinami, včetně selhání ledvin; zhoršení hepatitidy B; nadměrné množství 

kyseliny mléčné v krvi (laktátová acidóza), což může vést ke smrti; vážné jaterní problémy,

což může vést ke smrti; problémy s kostmi. Uvádějí, že Truvada „může pomoci snížit riziko

nákazy HIV-1 prostřednictvím sexu, když se užívá každý den a používá se společně s 

bezpečnějšími sexuálními praktikami“.

Fauci-Gileadův podvod propagace Truvady pro zdravé lidi s cílem „snížit riziko“ HIV je 

ukazatelem stupně lékařského pochybení a v některých případech zjevného trestného 

zneužívání lidského zdraví, které současný guru na koronavirus z Bílého domu A. Fauci, 

představuje.

Fauci a Covid-19

V říjnu roku 2019 získal Fauci a jeho NIAID z Gatesovy nadace 100 milionů dolarů na 

vývoj „genové“ terapie HIV a srpkovité anémie. To znamená, že Fauci, ještě v době 

prvních tvrzení o novém koronaviru v čínském Wuhanu, podporoval   35letý podvod kolem 

HIV. Fauci je také součástí spolku Gates Foundation. V roce 2012 byl Fauci jmenován   

jedním z pěti čelních představitelů Globálního očkovacího akčního plánu (Global Vaccine 

Action Plan), vytvořeného Gatesovou nadací.
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To je velmi důležité pro jeho současnou roli „papeže“ koronaviru Trumpovy administrativy. 

Izolovala a purifikovala NIAID nebo jakákoli jiná laboratoř na světě, důsledně, s pomocí 

elektronové mikroskopie, vzorky pacientů Covid-19 testovaných pozitivně na SARS-CoV-

2? Nebo jsou důkazy viru stejně vadné jako důkazy pro HIV, vytvořené Faucim a partou 

okolo AIDS?

Kromě toho NIAID spolupracuje s Gileadem na provádění humánních studií fáze II s lékem

Gileadu, remdesivirem, jako potenciální léčby hospitalizovaných dospělých pacientů s 

diagnózou Covid-19.

Shoda okolností?

Relevantní je také skutečnost, že přední vědečtí poradci pracovní skupiny prezidenta USA 

pro Covid-19 mají po desetiletí vazby na podvodný a destruktivní výzkum HIV/AIDS a 

šíření falešných teorií. Spolu s Tony Faucim z NIAID stojí lékařka Deborah L. Birxová, 

jmenovaná Obamou do funkce americké globální koordinátorky AIDS, která pracovala   pod

Faucim v NIAIDu v letech 1983-1986.

Robert Redfield je současným ředitelem Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), 

centra nedávného skandálu s testováním na koronavirus. Redfield spoluzakládal Institut 

lidské virologie se sídlem na University of Maryland, spolu s diskreditovaným Robertem 

Gallem, bývalým kolegou Fauciho ve skandálech s AIDS na počátku 80. let v NIH. 

Redfield a Birxová byli také spoluautory četných vědeckých článků o údajných vakcínách 

proti HIV, z nichž žádná nebyla účinná.

Fauci, Birxová a Redfield, všichni těsně propojeni a spoluúčastni na podvodech a 

nezákonných praktikách HIV/AIDS, dnes drží v rukou budoucnost nejen amerického 

veřejného zdraví, ale také celé světové ekonomiky. To není dobrá situace. Jak ukazuje 

jejich účast na prokázaných podvodech HIV=AIDS, testy na koronaviry vůbec neprokazují 

přítomnost smrtícího viru u žádného pacienta. Pokud je tomu tak, pak je to pravděpodobně

největší trestný podvod v historii medicíny.
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