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Na konci listopadu vydalo brazilské ministerstva zdravotnictví varování (zejména pro těhotné 
ženy) před nákazou virem „zika“, který má pravděpodobně souvislost s výrazným nárůstem 
případů mikrocefalie u novorozenců. 

  
Podle ministerstva zdravotnictví virus přenášený komárem Aedes aegypti dokáže překonat 
placentu a narušit správný vývoj mozku embrya. Virus je podobný viru denque. 

Malformace plodu pravděpodobně způsobené virem byly k dnešnímu dny registrovány již ve 
14 brazilských státech. 
 
Rapidní rozvoj nákazy a nárůst postižených novorozenců údajně zaskočil i zdravotnické 
autority, které minulý týden vyhlásily v Brazílii mimořádný stav. Podle šéfa divize přenosných 
chorob není zatím možné zabránit množení inkriminovaného druhu komára a nemocí, které 
přenáší. 
 
Brazilský ministr zdravotnictví M. Castro nicméně nevidí důvod vyhýbat se otěhotnění, 
důrazně ale doporučuje těhotným ženám maximální prevenci proti bodnutí hmyzem (např. 
dlouhý oděv). 
 
Prohlášení, že to náhle způsobil „virus zika“, však popírá veškerou logiku.  
 
Stav zřejmě způsobila nová verze vakcíny Tdap proti tetanu, záškrtu a černému kašli, a 
nikoliv virus zika.  
 
Bill Gates či jiný podobný elitní slizoun zřejmě v reakci na raketový vzestup autismu 
vypustil novou vakcínu, a tato vakcína má být aplikována těhotným ženám, aby plod byl 
zničen již in utero, takže vakcíny mu aplikované po narození již nemohou být obviňovány z 
poškozování mozku. Je jejich záměrem způsobit toto poškození všem dětem, aby byly 
poddajnější vůči jejich tyranii.  
 
Nový „autismus“ zvaný „mikrocefalie“ postihl v minulých 2 měsících in utero již 2 400 
brazilských novorozenců, i když nikdy předtím k ničemu takovému nedošlo. Tvrdí se, že 
mikrocefalie je způsobována tím, že těhotná žena byla štípnuta komárem nesoucím africký 
zika virus, který se do Brazílie dostal v roce 2015. Avšak brazilské příznaky neodpovídají těm, 
které jsou známy již od roku 1954, a tento virus nebyl nikdy nikde na světě spjat se 
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zakrněním mozku novorozenců. Ani geografické šíření nedopovídá přírodnímu modelu viru 
roznášeného moskyty, pokud tento virus vůbec existuje.  
 
Toto „zakrnění mozku“ novorozenců se v Brazílii objevilo náhle, jako švihnutím kouzelné 
hůlky, a jediný způsob, jak k němu mohlo tak náhle dojít, je, že do Brazílie došla nová vakcína 
proti Tdap, a brazilské ženy jsou naléhavě vyzývány, aby se jí daly očkovat před 22. týdnem 
těhotenství. To perfektně odpovídá vstupu reálného viníka – nakažené vakcíny Tdap, která, 
aplikována na jaře (kdy údajně dorazil virus),  mohla způsobit přesně ty problémy se 
zakrněním mozku novorozenců, které jsou v Brazílii v těchto měsících, přesně podle plánu.  
 
Prohlašuje se, že tuto nemoc přirozeně roznesli komáři po celé jižní a střední Americe, 
během pouhých 6 měsíců. To popírá veškerou logiku, protože komáři mají životní cyklus, 
který je příliš dlouhý na okamžité šíření, a nelétají dále než míli od místa, kde kladou vajíčka, 
což omezuje pohyb této zcela nové nemoci na jednu míli za měsíc, a nemůže to být 30 mil za 
den. Rozšíření nového viru po celém kontinentě není totéž jako propuknutí malárie, jejíž 
původce je rozšířen již všude a potřebuje jenom správné podmínky, aby nemoc propukla.  
 
Další důkaz nemožnosti tohoto šíření je, že kdyby se virus zika dokázal tak rychle šířit, v 
dnešní době leteckého provozu by se byl dostal do Brazílie z Afriky v minulých 50 letech už 
dávno, přes infikované pasažéry, kteří by ho předali brazilským komárům. Kdyby byl tak 
nakažlivý jak se uvádí, a skutečně způsoboval zakrnění mozků lidských plodů, bylo by to už 
dávno známo.  
 
První novorozenci s nedovyvinutým mozkem z důvodu této nemoci se objevili v Brazílii v 
listopadu 2015. Neexistuje žádné vysvětlení, proč se tam od listopadu 2015 náhle narodilo 
2400 dětí s takto poškozeným mozkem, když tento virus nikdy nikde podobné poškození 
nevyvolal. Poškozené děti se nyní objevily i v daleko vzdáleném Mexiku. Není žádná jiná 
cesta, jak by se virus dostal z Brazílie do Peru, Mexika, přes Karibik, za pouhých 6 měsíců, než 
ta, že ho někdo rozšířil záměrně. Anebo nemoc z viru zika vůbec neexistuje, a to vše je jenom 
krycí lež pro očkování. 
 
Pokud je nemoc opravdu vyvolávána virem zika, je to nemoc typu hostitel/přenašeč, k 
jejímuž šíření je třeba, aby se rodili noví komáři. Takže je absolutně nemožné, aby se sama 
rozšířila po celé Latinské Americe, od Chile po Brazílii a Mexiko za pouhých 6 měsíců. Trvalo 
by to několik desítek let, kdyby tento proces měl přirozeně proběhnout. Ale takových 20 
Boeingů může roznést příčinu zakrnění mozků dětí prostřednictvím vakcíny do všech koutů 
Latinské Ameriky za pouhých 12 hodin, a vina za následnou devastaci se vhodně svalí na 
komáry zika. 
 
Shrnutí: 

1. Do roku 2015 nebyl virus zika nikdy spojován s mikrocefalií novorozenců. 
2, Uváděný model šíření je nemožný, žádná komáry přenášená nemoc vyžadující 
bezprostředního hostitele se vzhledem k reprodukčnímu cyklu komárů nemůže dostat do 
všech koutů kontinentu, do částí oddělených oceánem, za pouhých 6 měsíců. 
 



3. Virus zika je znám od 50. let. Pokud by byl tak nakažlivý, jak se nyní uvádí, byl by se rozšířil 
prostřednictvím letového provozu již dávno. 
4. Spojení mezi vakcínou MMR a dětským autismem bylo již bezpečně prokázáno. Vakcinační 
lháři, dříve nežli budou zcela odhaleni, potřebují nyní novou metodu, a tou jsou prenatální 
vakcíny. Záměrem je způsobit nové generaci poškození intelektu, aby si elity udržely i v 
budoucnu svou tyranii. Bezpečný způsob, jak provést svůj záměr, je svést vinu na přírodního 
viníka – virus zika.  
 

Varování ženám celého světa: 

 

Vyhněte se veškerým vakcínám během těhotenství, a 
informujte i ostatní, i když si budou myslet, že jste blázni. 
Neexistuje žádná komáry přenášená nemoc, která by 
způsobovala zakrnění mozků, toto poškození je záměrně 
způsobováno vakcínou.  
 


