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Tady je něco, co ve zprávách nikdy neuvidíte. Během španělské chřipky v roce 1918, kterou údajně 
způsobil nejnakažlivější „virus“ ze všech, se vědci z veřejné zdravotnické služby (Public Health 
Service) a amerického námořnictva pokusili zjistit, co chřipku způsobilo a jak nakažlivá byla. 
Výsledky jejich experimentů prokázaly, že chřipka není vůbec infekční: 

„Snad nejzajímavějšími epidemiologickými studiemi, provedenými během pandemie v letech 
1918–1919, byly experimenty na lidech prováděné Public Health Service a americkým 
námořnictvem pod dohledem Miltona Rosenaua na ostrovech Gallops Island, karanténní stanici v 
bostonském přístavu, a na Angel Island, jeho protějšku v San Francisku. Experiment začal se 100 
DOBROVOLNÍKY z námořnictva, KTEŘÍ CHŘIPKOU NIKDY PŘEDTÍM NEONEMOCNĚLI. 
První, kdo o experimentech prováděných na Gallops Island v listopadu a prosinci 1918 podal 
zprávu, byl Rosenau. Jeho první dobrovolníci dostali NEJPRVE JEDEN KMEN a POTÉ 
NĚKOLIK KMENŮ Pfeifferova bacilu APLIKOVANÉ SPREJEM A TAMPONY DO NOSU A 
HRDLA A POTÉ DO OČÍ. 
Když tento postup ŽÁDNÉ ONEMOCNĚNÍ NEVYVOLAL, OSTATNÍM DOBROVOLNÍKŮM 
BYLY APLIKOVÁNY SMĚSI DALŠÍCH ORGANISMŮ IZOLOVANÝCH Z HRDLA A NOSU 
PACIENTŮ S CHŘIPKOU. Dále někteří dobrovolníci DOSTALI INJEKCI KRVE OD PACIENTŮ
S CHŘIPKOU. Nakonec bylo 13 dobrovolníků vzato na chřipkové oddělení a každý z nich byl 
vystaven 10 pacientům s chřipkou. KAŽDÝ DOBROVOLNÍK SI S KAŽDÝM PACIENTEM 
POTŘÁSL RUKOU, NA BLÍZKO S NÍM HOVOŘIL A NECHAL SI OD PACIENTA 
NAKAŠLAT PŘÍMO DO TVÁŘE. ŽÁDNÝ Z DOBROVOLNÍKŮ PŘI TĚCHTO 
EXPERIMENTECH CHŘIPKOU NEONEMOCNĚL. Rosenau z toho byl očividně zmatený a před 
vyvozováním závěrů z negativních výsledků varoval. Svůj článek v The Journal of the American 
Medical Association (JAMA) zakončil výmluvným přiznáním: „Do ohniska jsme vstupovali s 
představou, že známe příčinu onemocnění a byli jsme si docela jisti, že víme, jak se z člověka na 
člověka přenáší. ZJISTILI JSME VŠAK JEN TO, ŽE S JISTOTOU O TÉTO CHOROBĚ NEVÍME
V PODSTATĚ NIC.“ 

Výzkum provedený na Angel Island, který pokračoval počátkem roku 1919 v Bostonu, rozšířil tento
výzkum o INOKULACI STREPTOKOKEM A ZAHRNUTÍM HLEDÁNÍ INFEKČNÍCH AGENS 
PROCHÁZEJÍCÍCH FILTREM, ALE PŘINESL PODOBNÉ NEGATIVNÍ VÝSLEDKY. ZDÁ SE, 
ŽE TO, CO BYLO POVAŽOVÁNO ZA JEDNU Z NEJVÍCE NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ, 
NEBYLO MOŽNÉ ZA EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK PŘENÉST.“ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/...

A pak je tady toto: 

Studie chřipky 

III. Pokusy o kultivaci filtrovatelných virů z případů chřipky a nachlazení 
Sara E Branham, Ivan C. Hall 

The Journal of Infectious Diseases, 1921, str. 143-149 
„TYTO EXPERIMENTY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÝ DŮKAZ NA PODPORU TEORIE, ŽE 
FILTROVATELNÝ VIRUS JE PŘÍČINOU BĚŽNÉHO NACHLAZENÍ NEBO CHŘIPKY. Při 
pokusu o kultivaci filtrovatelných virů z nasofaryngeálních sekretů z případů nachlazení a chřipky 
NEBYLA V „KULTURÁCH“ NALEZENA ŽÁDNÁ TĚLÍSKA, KTERÁ BY NEMOHLA BÝT 

https://www.facebook.com/mike.stone.54/posts/10157220310228576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/?fbclid=IwAR0pIMv5cvIXGkAsDkf8EVltJTar-oHyc3TlHCeLiAS7yYAyPKSMHo-Qfl0#!po=60.7527


NALEZENA ANI U VZORKŮ OD NORMÁLNÍCH OSOB, V KONTROLNÍCH VZORCÍCH 
VŠECH ZKOUMANÝCH MÉDIÍ A NA PRÁZDNÝCH SKLÍČKÁCH. 

Je známo, že negativní experimenty omezené na pokus o kultivaci filtrovatelného viru, které 
nezahrnují žádné pokusy reprodukovat nemoc u zvířat, neposkytují přesvědčivé důkazy o tom, že 
takový virus není zapojen. Vzhledem k několika málo zkoumaným případům a skutečnosti, že 
vzorky nebyly odebrány v nejranějších stádiích onemocnění, žádné závěry ohledně chřipky nelze 
vyvodit. STEJNÉ NEGATIVNÍ VÝSLEDKY ZÍSKANÉ U TAKTO VELKÉHO A 
REPREZENTATIVNÍHO POČTU PŘÍPADŮ NACHLAZENÍ VŠAK NEJSOU 
BEZVÝZNAMNÉ.“ 
https://scholar.google.com/scholar?
cluster=15073126220601141127&hl=en&as_sdt=0,28#d=gs_qabs&u=%23p%3Dh6eO0W-ALtEJ

Důkazy čím dál víc ukazují, že sociální distancování a kolektivní imunita jsou ve skutečnosti ničím 
nepodložené, zbytečné agendy založené na mýtu o nakažlivosti „virů“. 
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Zde je několik zajímavostí o chřipce a o tom, že po celá desetiletí nebyl nikdo schopen prokázat 
přenos tzv. „viru chřipky“ z člověka na člověka: 

„Osmou záhadou, kterou se však Hope-Simpson nezabýval, je PŘEKVAPIVÉ PROCENTO 
SÉRONEGATIVNÍCH DOBROVOLNÍKŮ, KTEŘÍ INFEKCI BUĎ UNIKLI NEBO SE U NICH 
PO EXPERIMENTÁLNÍ APLIKACI NOVÉHO CHŘIPKOVÉHO VIRU OBJEVILY JEN MÍRNÉ
PŘÍZNAKY. Procento subjektů postižených iatrogenní inokulací viru chřipky pomocí aerosolu je 
menší než 50%, přestože tyto experimenty závisí na dávce použitého viru. Po inhalaci aerosolu 
A2/Bethesda/10/63 se onemocnění rozvinulo pouze u tří z osmi subjektů, kteří neměli žádné 
protilátky z dřívější doby. Intranazální podání různých divokých virů séro-negativním 
dobrovolníkům mělo za následek vznik konstitučních symptomů pouze v 60% případů. Inokulace 
viru prasečí chřipky Fort Dix Swine virus (H1N1), o kterém se předpokládá, že je podobný viru z 
roku 1918, u šesti séro-negativních dobrovolníků NEVYVOLALO ŽÁDNÉ ZÁVAŽNÉ 
ONEMOCNĚNÍ, přičemž jeden dobrovolník trpěl středně těžkým onemocněním, tři mírným, jeden 
velmi lehkým onemocněním a jeden dobrovolník neonemocněl vůbec. Podobné studie provedené 
Bearem a kol. s dalšími viry H1N1 zjistily, že u 46 z 55 přímo inokulovaných dobrovolníků se 
nerozvinuly žádné konstituční příznaky. POKUD JE CHŘIPKA VYSOCE INFEKČNÍ, PROČ 
PŘÍMÁ INOKULACE NOVÉHO VIRU NEZPŮSOBUJE U VŠECH SÉRONEGATIVNÍCH 
DOBROVOLNÍKŮ STEJNÉ ONEMOCNĚNÍ?“ 
„Po zhodnocení nesrovnalostí spojených s chřipkou dospěl Hope-Simpson k ZÁVĚRU, ŽE 
EPIDEMIOLOGIE CHŘIPKY NEODPOVÍDÁ VYSOCE INFEKČNÍMU ONEMOCNĚNÍ, 
KTERÉ PŘETRVÁVÁ DÍKY NEKONEČNÉMU ŘETĚZCI PŘENOSŮ Z NEMOCNÝCH LIDÍ 
NA ZDRAVÉ. Dvě ze tří nejnovějších přehledových prací o epidemiologii chřipky uvádějí, že SE 
„VŠEOBECNĚ AKCEPTUJE“, že chřipka je vysoce infekční a opakovaně se přenáší z nemocných 
na zdravé, ALE ŽÁDNÁ NEPOSKYTUJE REFERENCE DOKUMENTUJÍCÍ TAKOVÝ 
PŘENOS. Gregg v dřívější přehledové práci tuto „všeobecně akceptovanou“ teorii také zopakoval, 
ale přitom varoval, že: 

https://www.facebook.com/mike.stone.54/posts/10157602663013576
https://scholar.google.com/scholar?cluster=15073126220601141127&hl=en&as_sdt=0,28#d=gs_qabs&u=%23p%3Dh6eO0W-ALtEJ
https://scholar.google.com/scholar?cluster=15073126220601141127&hl=en&as_sdt=0,28#d=gs_qabs&u=%23p%3Dh6eO0W-ALtEJ


„NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ ASPEKTY EPIDEMIOLOGIE CHŘIPKY ZŮSTÁVAJÍ NEJASNÉ A 
KONTROVERZNÍ. Tak základní otázky, jako jaké konkrétní síly řídí vznik a zánik epidemií, jsou 
pro virology i epidemiology stále ještě problematické. Navíc na nejzákladnějších úrovních 
pozorování v rámci komunit, škol nebo rodin se i prostá dynamika zavlečení viru, jeho výskytu, 
šíření a zejména přenosu viru liší od epidemie k epidemii, od místa k místu A ZDÁ SE, ŽE NEDBÁ
NA TRADIČNÍ VZORCE CHOVÁNÍ INFEKČNÍCH CHOROB.“ 

Zpochybnit obecně přijímaný předpoklad znamená znovu se zeptat: „CO VLASTNĚ DŮKAZY 
UKAZUJÍ?“  
V roce 2003 Bridges a kol. PŘEZKOUMALI PŘENOS CHŘIPKY A ZJISTILI, ŽE „V 
ANGLICKY PSANÉ LITERATUŘE NEJSOU PUBLIKOVÁNY ŽÁDNÉ EXPERIMENTÁLNÍ 
STUDIE NA LIDECH POPISUJÍCÍ PŘENOS CHŘIPKY Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA.“ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2279112/

 

„Lékaři pracují na teorii choroboplodných zárodků... Ale teorie
choroboplodných zárodků již oslabuje a je načase ji zavrhnout. Dr.

Fraser z Kanady a dr. Powell z Kalifornie provedli experimenty s
miliardami zárodků všech druhů, ale po aplikaci choroboplodných

zárodků lidským subjektům nebyli schopni vyvolat ani jedno
onemocnění. Dr. Waite se roky snažil teorii choroboplodných zárodků

prokázat, ale nepodařilo se mu to. 

Během první světové války byl na ostrově Gallops Island v
Massachusetts proveden experiment, při kterém byly ve vládní

nemocnici více než stovce mužů injikovány miliony zárodků chřipky, ale
nikdo z nich chřipku nedostal. Zárodky se živí biologickým odpadem.“

Principy a praxe naturopatie. Dr. E. W. Cordingley
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Ti z vás, kteří věří, že HIV je vysoce infekční „virus“, jste pravděpodobně nikdy neviděli studii 
Nancy Padianové, která 10 let sledovala 176 párů (v nichž byl jeden partner HIV pozitivní a druhý 
negativní). Tyto páry spolu pravidelně spaly a měly nechráněný sex. Žádný přenos viru HIV z 
pozitivních partnerů na partnery negativní nebyl zaznamenán: 

„Obecně odhadujeme, že infekčnost přenosu z muže na ženu je nízká, PŘIBLIŽNĚ 0,0009 NA 
KONTAKT A INFEKČNOST PŘENOSU Z ŽENY NA MUŽE JE JEŠTĚ NIŽŠÍ.“ 
„Autoři časem zaznamenali zvýšené používání kondomů (p <0,001) a ŽÁDNÉ NOVÉ INFEKCE.“ 
„Po vstupu do studie jsme nepozorovali ŽÁDNOU SÉROKONVERZI.“ 

https://www.facebook.com/mike.stone.54/posts/10158028950448576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2279112/


„Čtyřicet sedm párů, které ve studii pokračovaly 3 měsíce až 6 let, používaly kondom přerušovaně a
MEZI NECHRÁNĚNÝMI PARTNERY NEDOŠLO K ŽÁDNÉ SÉROKONVERZI.“ 

„I když CHYBĚJÍCÍ PŘENOS v naší prospektivní studii může být částečně způsoben 
neidentifikovanými ochrannými faktory, v průběhu času jsme pozorovali také významnou změnu 
chování. V předchozích zprávách byl podíl párů, které při posledním sledování před analýzou 
používaly kondom, 100 procent; zde uváděných 75 procent je nejnižší podíl, který jsme pozorovali. 
Podíl párů, které by kondom používaly, pokud by studie pokračovala déle než 10 let, zůstává 
neznámý. ABSENCI SÉROINCIDENCE V PRŮBĚHU STUDIE VŠAK NELZE ZCELA PŘIPSAT
VÝZNAMNÉ ZMĚNĚ CHOVÁNÍ. K PŘENOSU NEDOŠLO MEZI 25 PROCENTY PÁRŮ, 
KTERÉ PŘI POSLEDNÍM SLEDOVÁNÍ DŮSLEDNĚ KONDOM NEPOUŽÍVALY, ANI MEZI 
47 PÁRY, KTERÉ PO CELOU DOBU SLEDOVÁNÍ PŘERUŠOVANĚ PRAKTIKOVALY 
NECHRÁNĚNÝ SEX. To také DOKAZUJE NÍZKOU INFEKČNOST při absenci sdílení jehel 
a/nebo kofaktorů, jako jsou souběžné pohlavně přenosné choroby.“ 
http://documents.aidswiki.net/Padian.pdf

Zdá se tedy, že je extrémně obtížné tuto sexuálně přenosnou nemoc přenášet SEXUÁLNĚ. 

Rovněž není jisté, zda ti, kteří jsou označeni diagnózou HIV, někdy AIDS onemocní: 

„Experti na AIDS z Johns Hopkins tvrdí, že mají přesvědčivé důkazy o tom, že u některých lidí s 
HIV, kteří po léta a dokonce desetiletí vykazují extrémně nízké hladiny viru v krvi, SE AIDS 
NIKDY PLNĚ NEROZVINE A ZŮSTÁVAJÍ BEZ SYMPTOMŮ DOKONCE I BEZ LÉČBY, a to 
pravděpodobně díky síle jejich imunitního systému, a ne  z důvodu nějaké vady kmene viru HIV, 
kterým se nakazili.“ 
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080812064347.htm?
fbclid=IwAR1QJj5oivQyRZPPOEpK2T_rHx8HakGRTV5ZS7CbNmTsoEh2MQVv-4CJcGk  

Nesmíme zapomenout na přiznání objevitele viru HIV Luca Montagniera:  

„V teorii, že virus HIV způsobuje všechny příznaky AIDS, existuje příliš mnoho nedostatků. 
Vídáme lidi, kteří jsou infikovaní virem HIV 9, 10, 12 let a více, kteří jsou stále v dobré kondici a 
pořád mají dobrý imunitní systém. Je nepravděpodobné, že by tito lidé později onemocněli AIDS.“
„HIV není nutný ani dostačující k tomu, aby AIDS způsobil.“ 

VI. Mezinárodní konference o AIDS, 24. června 1990

„AIDS nevyhnutelně nevede ke smrti, zvláště pokud potlačíte kofaktory, které nemoc podporují. Je 
velmi důležité to sdělit infikovaným lidem... myslím si, že nyní bychom měli kofaktorům přikládat 
stejnou váhu, jakou jsme dosud přikládali viru HIV.“ 
„Psychologické faktory jsou pro podporu imunitní funkce zásadní. Pokud tuto psychologickou 
podporu potlačíte tím, že někomu řeknete, že je odsouzen k smrti, odsoudíte ho jen prostřednictvím 
vašich slov.“ 

„NEPURIFIKOVALI JSME [NEIZOLOVALI]... Viděli jsme nějaké částice, které ale neměly 
morfologii [tvar] typickou pro retroviry... Byly velmi odlišné... vždy jsem připouštěl, že JSME 
NEMĚLI TO, CO BYLO SKUTEČNOU PŘÍČINOU AIDS.“ 

Dr. Luc Montagnier, virolog, spoluobjevitel HIV, z Pasteurova institutu v Paříži - v rozhovoru s 
Djamelem Tahim z roku 1997
http://aras.ab.ca/aidsquotes.htm

http://aras.ab.ca/aidsquotes.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080812064347.htm?fbclid=IwAR1QJj5oivQyRZPPOEpK2T_rHx8HakGRTV5ZS7CbNmTsoEh2MQVv-4CJcGk
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080812064347.htm?fbclid=IwAR1QJj5oivQyRZPPOEpK2T_rHx8HakGRTV5ZS7CbNmTsoEh2MQVv-4CJcGk
http://documents.aidswiki.net/Padian.pdf


Výroky z níže uvedeného rozhovoru: 

„Existuje mnoho způsobů, jak snížit přenos HIV pomocí jednoduchých opatření, jako je výživa, 
podávání antioxidantů, hygienická opatření a boj proti dalším infekcím, které jsou u pacientů 
přítomny.“ 

„Pokud máte dobrý imunitní systém, vaše tělo se může HIV přirozeně zbavit.“ 
„Měli bychom usilovat o kombinaci opatření, jako jsou antioxidanty, poradenství v oblasti výživy, 
výživa, boj s dalšími infekcemi, které jsou u pacientů přítomny, jako je malárie, tuberkulóza a 
parazitární onemocnění, dále vzdělávání a podpora hygieny genitálií.“ 

„Lidé vždy uvažují o lécích a vakcínách, protože z výživy není žádný zisk.“ 
„Pokud vezmete chudého afrického pacienta, který byl infikován HIV, a posílíte jeho imunitní 
systém, mělo by být také možné, aby se HIV zbavil přirozenou cestou.“ 

„Všechno výše uvedené představuje důležité znalosti, které byly zcela opomíjeny.“ 
https://www.dr-rath-foundation.org/2017/08/hivaids-nobel-laureate-advocates-natural-cure/?
fbclid=IwAR0mYrxw7oPZfCujZlBAL_Jr9frPrsG2gGUo7XSRNFtvR3XSJZBkPQy_pp8 

A pro zajímavost ještě pár výroků od druhého spoluobjevitele viru HIV Roberta Galla:

„Peter Duesberg ví o retrovirech víc než kdokoli jiný na světě.“
Spin, červen 1992 

„...Nevěří, že tu nemoc způsobuje HIV... Tuto debatu nemohu vyhrát. Racionální lidé o takových 
věcech nediskutují.“ 

NYU Medical Center, rozhovor Jamese M. Scutera s Robertem Gallem z 11. listopadu 1993 

„Myslím si, že pokud se HIV neprojevuje, nemění a nereplikuje, tak takový virus je nefunkční a 
nebude způsobovat nemoc...“ 
Spin, říjen 1994, dr. Robert Gallo, spoluobjevitel HIV 

Na obrázku níže si všimněte několika věcí: 

- muži (1 z 2500) a ženy (1 z 1250) mají různou pravděpodobnost, že budou „nakaženi“ (?) 
- pravděpodobnost se liší v závislosti na úrovni příjmů dané země (?) 

- genderová nerovnost a násilí v intimní partnerské oblasti zvyšuje riziko u žen (?) 
- obřízka snižuje riziko u mužů (?)

Vážně?!?! 

https://www.dr-rath-foundation.org/2017/08/hivaids-nobel-laureate-advocates-natural-cure/?fbclid=IwAR0mYrxw7oPZfCujZlBAL_Jr9frPrsG2gGUo7XSRNFtvR3XSJZBkPQy_pp8
https://www.dr-rath-foundation.org/2017/08/hivaids-nobel-laureate-advocates-natural-cure/?fbclid=IwAR0mYrxw7oPZfCujZlBAL_Jr9frPrsG2gGUo7XSRNFtvR3XSJZBkPQy_pp8



