
    Autismus je příčinou očkování
Zastánci očkování tvrdí, že již bylo spolehlivě vědecky 
prokázáno, že očkování není příčinou autismu. Klíčová 
metaanalýza, aby dosáhla tohoto toužebného závěru, musela 
z  1119 dostupných vědeckých prací o očkování a autismu 
selektivně vybrat a zahrnout pouhých 10 studií (!).1) Přesto 
se i kritici očkování shodli, že to tak je. Existuje již takové 
množství důkazů o kauzální souvislosti očkování a autismu, 
že neuvědomovat si a nepřipouštět jejich existenci mohou 
podle kritiků již pouze autisté samotní. A právě tím 
se kauzální souvislost obrací. Autismus je dnes už jednou
z kauzálních příčin očkování a radosti z jeho provedení.   
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    Pediatři 100% uspěli u znalostních testů
Desítky vysoce kritických analýz již zaslali zástupci 
angažované veřejnosti na adresu zcela minimální 
informovanosti a odborné orientace praktických lékařů pro 
děti a dorost v klíčových otázkách očkování. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR se rozhodlo umlčet tyto kritiky výjimečně 
férovým způsobem. Bylo vybráno 348 českých pediatrů
ze všech věkových kategorií a různých regionů. Těm poté 
byly formou testu položeny tři důležité odborné otázky:

1.) Jaká je aktuální hodnota kolektivní imunity proti 
devíti povinně očkovaným onemocněním v ČR a v jaké 
jednotce se správně udává?
2.) U kterých ze současných vakcín byl již vědecky 
prokázán ochranný účinek přetrvávající déle než 10 let 
alespoň u 75% očkovaných?
3.) Kolik stovek tisíc osob musí být naočkováno proti 
dané nemoci, aby bylo v průměru zabráněno a) jednomu 
případu klinického onemocnění a b) jednomu úmrtí
na danou nemoc? (Odpovězte pro všech devět povinně 
očkovaných nemocí zvlášť.)

Kritici nevzdělanosti pediatrů byli podle MZ ČR výsledky 
testů umlčeni. Všech 348 pediatrů totiž zaškrtlo vždy 
správnou odpověd. Zástupce kritiků Aleš Nelžich
se domáhal opakování těchto testů marně. Argumentoval 
tím, že testy MZ ČR obsahovaly na každou otázku pouze 
jednu jedinou variantu odpovědi, která ještě navíc zněla: „To 
opravdu vůbec netuším.”, a proto byla samozřejmě správná. 

    Mayové preventivně kurarizovali
Další analýzy slavného mayského textu, známého jako 
Drážďanský kodex, odhalily základy očkování také v mayské 
civilizaci. Podle Kodexu se kněz Sluneční pyramidy Ucpala 
Mozkaz pokoušel svařit tělní tekutiny nemocných, aby jejich 
vetřením do ran zdravých osob tyto získaly odolnost proti 
danému onemocnění. Varem inaktivované choroboplodné 
zárodky však imunitní systém nestimulovaly. Tak jako 
výrobci vakcín ve 20. století přidali na zvýšení tkáňové 
toxicity vakcín rtuť či hliník - Ucpala Mozkaz použil 
dovážené kurare. Tzv. preventivní kurarizace však splnila 
očekávání pouze částečně. Poskytovala sice určitou míru 
imunologické ochrany některým kurarizovaným, avšak poté, 
co se po první plošné kurarizaci mrtvými zaplnila celá 
Sluneční pyramida, byl ve veřejném zájmu Ucpala Mozkaz 
rituálně obětován. Dnes by praveděpodobně byl již zvolen 
předsedou odborného spolku pro kurarizaci.  

Připravuje a vydává neformální volné sdružení fyzických osob © Anonyhouse,
které spojuje zájem o problematiku kuriozit v oblasti očkování, jeho odborného odůvodnění a politického krytí.  

Krátké měsíční zpravodajství z české i zahraniční očkovací 
scény pro ty, kteří umí hledat a nalézat informace

    Všichni znalci potvrdili, že očkování je 
celosvětová konspirace 
Zastánci konspiračních teorií jsou obvykle vysmíváni. 
Zastánci názoru, že očkování je celosvětovou konspirací, 
si proto vyžádali 10 znaleckých posudků. Všech 10 znalců 
potvrdilo, že očkování je konspirací. Znalci totiž vyšli
z definice pojmu konspirace: „Spiknutí či konspirace je tajné 
spolčení, obvykle s politickým či ekonomickým cílem. Tento 
cíl zpravidla bývá nezákonný, nemusí však být v očích 
spiklenců nutně nemorální, např. pokud je cílem spiknutí 
odstranit nelegitimní vládu.”2) Všichni znalci poté uznali, 
že veškerá očkovací politika je dnes založena na skrytých 
dohodách výrobců vakcín, politiků, úředníků státní správy
a představitelů orgánů ochrany veřejného zdraví. Korupční 
skandály výrobců vakcín3) a skandály státních orgánů4) jsou 
ve farmacii již desítky let jevem naprosto pravidelným. To, 
že cíle jsou v tomto případě ekonomické, o tom také nikdo 
ze znalců nezapochyboval. Poté otázka, zda skrytá ujednání 
kolem očkování nejsou přeci jen legální, má jednoznačně 
negativní odpověď. Znalcům proto nezbylo než uzavřít, 
že definice konspirace je v případě očkování naplněná zcela 
jednoznačně. Vakcinační lobby se takovému závěru brání. 
Podle její verze jsou korupční propojení a nezákonné 
dohody mezi výrobci vakcín, politiky, státními úřady i lékaři 
tak rozšířené a všeobecně známé, že se vlastně nejedná o nic 
tajného. A právě proto podmínky definice konspirace 
naplněny nejsou.      

1) http://www.ufrgs.br/boletimcimrs/vacinasfinal.pdf
2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Spiknut%C3%AD
3) https://bit.ly/2bYfLnv
4) https://bit.ly/2brJyIF



    Kočkodan musí podle soudu zaplatit
V rámci vyšší atraktivity obšťastníku KOČKODAN jsme 
chtěli více zapojit čtenáře do tvorby jeho obsahu. Jedním 
ze záměrů bylo vyzvat čtenáře k dokončení námi pouze 
započatého vtipu. Tento nápad se nám bohužel nevyplatil. 
Vyzvali jsme totiž veřejnost, aby dokončila touto větou 
začínající vtip: „Víte, jaký je hlavní rozdíl mezi ministrem 
zdravotnictví a opicí?” Aniž bychom předjímali jakoukoliv 
odpověď, budeme muset nyní zaplatit ministrovi újmu 
vzniklou na dobré pověsti. Přestože náš právní zástupce 
namítal, že jsme otázkou nemohli nijak poškodit dobré 
jméno a pověst ministra, podle Městského soudu v Praze to 
není pravda. Soud argumentoval tím, že jsme úmyslně 
vmanipulovali několik desítek tisíc lidí do situace, ve které
si mohli snadno uvědomit, že námi požadovaný rozdíl se jim 
zkrátka hledá těžko. A právě tím jsme údajně pana ministra 
poškodili. Rozhodli jsme se pod tíhou tohoto argumentu 
náhradu škody raději zaplatit. A protože nám ještě nějaké 
prostředky zbyly, rozhodli jsme se vyzvat naše čtenáře
k dokončení jiného námi pouze započatého vtipu: „Víte, 
jaký je hlavní rozdíl mezi Národní imunizační komisí 
(NIKO) a organizovanou zločineckou skupinou?”   

„Humor je děvkou literatury. Udělá vám dobře, nakazí a zmizí. Ani nepostřehnete, jak jste přišli o dobré jméno i o peníze.”
                                                                                                                                                                    Douglas of Addams

    HPV vakcíny proti vrakovině míří na trh
Snad vůbec nejvíce upadla po mnoha skandálech3) důvěra 
veřejnosti právě ve vakcíny proti HPV virům. (Tzv. očkování 
proti rakovině děložního čípku.) Analytici upozornili 
výrobce vakcín Sigard, Cervarix a Gardasil 13, že tyto 
vakcíny budou pravděpodobně neprodejné u chlapců, a to 
i když případnou investicí zajistí jejich schválení.4) S tím 
se výrobci příslušných vakcín samozřejmě nesmířili. 
Rozhodli se oslovit kreativní návrháře s otázkou, jak přimět 
lidi k naprosto iracionálnímu používání HPV vakcín 
u mužské části populace. Návrháři doporučili výrobcům dvě 
zajímavá řešení: V prvé řadě je nezbytné opustit již dlouho 
uvažovanou a stejně tak dlouho zcela nesmyslnou indikaci 
proti rakovině penisu a vsadit na prevenci HPV-viry 
zapříčiněných nádorů konečníku (análních karcinomů). 
Současně je ale potřeba v médiích potlačit správné názory 
a komentáře lidí k tomu, že u chlapců se tímto v podstatě 
jedná  o HPV očkování na ochranu budoucích buzerantů. 
Tato realita by totiž působila na rodiče velmi odpudivým 
dojmem. (Kdo ostatně předpokládá, že právě jeho 
chlapeček bude mít sladký zadeček?) Druhým vhodným 
opatřením je poté zaměnit původní uvažovanou indikaci
za podobnou. Očkování proti vrakovině penisu by údajně 
mohlo být hledaným komerčním hitem. V průzkumu totiž 
celých 75% žen starších 45 let uvedlo, že by vakcíny
s takovým účinkem považovaly za skvělý vánoční dárek. 
Dokonce by ani nerozhodovala cena. Téměř všechny ženy je 
v dotazníku označily za „výrobek k nezaplacení”.

    Očkování těhotných plodí homosexuály !
Velká tahanice, kterou v tomto roce svedli kritici očkování 
žen v těhotenství se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, 
České vakcinologické společnosti i jiných odborných 
spolků,1) má nečekanou dohru. Přestože kritici byli umlčeni 
a očkování žen v těhotenství i přes desítky výstražných 
výsledků na zvířatech bylo prohlášeno za zcela bezpečné, 
přišla nakonec rána do zad vakcinační lobby z úplně jiné 
strany. Již dříve vědecké pokusy prokázaly, že zevní 
imunologické zásahy do těla matky v době těhotenství 
mohou mít vliv na vyjádření různého fenotypu u plodu.2) 
Jednoduše řečeno, například očkování provedené
v těhotenství může pozměnit vyjádření některých tělesných 
znaků u potomka. Neexistuje dosud žádná vědecká práce, 
která by imunologicky zapříčiněné změny fenotypu 
sledovala a studovala u lidí. O těchto možných vlivech 
očkování dosud vůbec nikdo nic neví. Ve Velké Británii a 
v USA, kde se  již několik let očkují ženy v těhotenství proti 
černému kašli, byl proto s velkým šokem pozorován výrazně 
se zvyšující počet gayů a lesbiček. Investigativní novináři 
zjistili, že lékaře a odborníky prosazující očkování žen 
v těhotenství překvapivě skrytě nefinancují  výrobci vakcín. 
Platí je totiž světová asociace majitelů homosexuálních 
klubů - ASOMHOMO. Na přímý dotaz médií odpověděl její 
předseda vyhýbavě. Podle něj má každé odvětví průmyslu 
a služeb právo řešit otázky efektivních dlouhodobých 
investic a svého udržitelného rozvoje.

    Boom odborníků na výživu
Poté, co se hlavní hygieničkou ČR stala odbornice na výživu 
člověka,5) začali i mnozí další „lajfstajloví” odborníci 
pomýšlet na vysoká společenská postavení a funkce. 
Analytici tak předpokládají, že budoucím generálním 
ředitelem ČEZ by se mohl stát odborník na plynatost.  
Ministerstvo pro místní rozvoj se již připravuje na příval 
specialistů na erekci. A celý národ údajně může v přístích 
prezidentských volbách očekávat kandidaturu nějakého 
kočovného léčitele kocoviny. Tato skutečnost má jeden 
zajímavý aspekt. Je nyní otázkou, zda proti odpůrcům 
očkování ještě někdy někdo použije argument, že to nejsou 
odborníci. Mnozí jsou totiž přinejmenším právě takoví 
„odborníci” na očkování, jako hlavní hygienička ČR. 

    Hřebejk zatluče hřebejk
V zoufalství z rychle narůstající informovanosti rodičů
a souvisejícího veřejného odporu k očkování v ČR, zapojila 
komerční lobby do stabilizace prodejů vakcín i přední české 
umělce. Hlavní trumf  lobbistické kampaně má vytvořit 
režisér Jan Hřebejk. Ten slíbil natočit nový celovečerní 
proočkovací film: Musíme si pomáhat 2. Hrdina filmu Boleš 
(Boleslav Polívka) bude bojovat za kolektivní imunitu ve vsi 
Obrnice proti místnímu antivaxerskému padouchovi
s tatarskými kořeny - Jedušeji (Jaroslav Dušek). Boleš 
nakonec za cenu vlastního života kolektivní imunitu 
v Obrnicích nastolí. Tím zachrání život Jedušeje i otemnisty 
Nepíchala. V závěrečné scéně Jedušej upřímně pláče 
nad hrobem Boleše. Nad rakví brečí i tři plačky (Simona 
Stašová, Anna Šišková, Anička Jarchovská.) Tímto 
uměleckým počinem má Hřebejk zatlouct další hřebík 
do rakve antivaxerského hnutí v ČR.  

1) https://bit.ly/2cjStMc
2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26645351
3) https://www.youtube.com/watch?v=cjhTTiYePKw
4) https://bit.ly/2cjUzfj
5) https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Gottvaldov%C3%A1



„Robert Koch nebyl objevem původce tuberkulózy vůbec zděšen. Přímo se jím kochal...”

    Vakcína lásky bude
Přestože všichni máme nápoj lásky jen za pohádkovou 
smyšlenku, moderní vědecký výzkum nezná hranic. 
Společnosti Pfizer, Sanofi Pasteur a GlaxoSmithKlein 
údajně svádí tvrdý souboj o vývoj vakcíny lásky. Princip 
účinku vakcíny je přitom jednoduchý. Fáze akutní 
zamilovanosti se vyznačuje produkcí jedné z nejsilnějších 
endogenních drog - fenylmethylaminu. Jeho účinek však 
po čase (cca po 4 letech) vyprchá. Zamilovanost poté mizí. 
Je to dáno především snížením produkce fenylmethylaminu, 
když citlivost receptorů pro něj zůstává stále zachována. 
(Nové zamilování se je možné záhy, pouze do jiné osoby.) 
Účinná vakcína proto musí stimulovat pro fenylmethylamin 
určené receptory. Tohoto účinku se výrobci vakcín snaží 
dosáhnout tak, že izolovaně vyrábí právě tyto bílkovinné 
receptory pro fenylmethylamin (technologií syntézy 
bakteriemi s cíleně upraveným genomem) a vhodnou frakci 
jejich fragmentů používají jako antigen ve vakcíně. 
Vzniknou tak protilátky vážící se právě na tento receptor, 
které by jej mohly aktivovat místo fenylmethylaminu. A jak 
už to u všech vakcín bývá, komerce založená na pozitivním 
účinku nesmí být zpochybňována kritikou účinků 
nežádoucích, které by mohly i velmi snadno převážit. Tak
i v tomto případě již o svá místa přišlo několik desítek lékařů 
a výzkumníků, kteří upozornili, že navázání protilátky na receptor 
může vést k následnému útoku imunitního systému
a zničení tohoto receptoru i celé buňky s ním. Vakcína by tak 
po vyvolání přechodné šílené ataky lásky mohla zapříčinit 
„vymlácení” všech mozkových buněk odpovědných
za zamilovanost. Statisíce bezcitných očkovanců by se 
mohly začít potloukat světem. Výrobci vakcín tomuto riziku 
čelí již klasickým trikem. Protokoly všech studií účinnosti 
a bezpečnosti vakcíny lásky jsou omezeny na sledování osob 
jen po dobu 6ti týdnů. Další sledování testovaných 
očkovanců je zakázáno a bude patřičně trestáno, jak je 
dobrým zvykem v oblasti výzkumu a vývoje vakcín.          

Střípky z hi-historie
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    Vakcinologové brojí pro zavedení 
povinné vojenské služby
Vedení České vakcinologické společnosti (ČVS) vyzvalo 
Vládu ČR, aby navrhla opětovné zavedení všeobecné 
povinné vojenské služby. Zděšená veřejnost se domnívá, že 
za tímto návrhem stojí český „armyvax” čili tzv. zelené 
mozky z vedení ČVS. Tedy vakcinologové, kteří vystudovali 
Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 
v Hradci Králové a kteří se pyšní vojenskými hodnostmi 
a sbírají samolepky NATO. Tento převládající veřejný názor 
je však nesprávný. Přesto nebyl dotčenými členy ČVS 
zpochybněn. Realita je totiž ještě horší. Vazalové v řadách 
ČVS vyzvali k zavedení povinné vojenské služby pouze 
proto, že vojákům lze očkování nařídit rozkazem a vynutit 
jej tedy snadno dostupnou nedemokratickou silou 
demokratické armády. Skrytý investor této výzvy si spočítal, 
že si bude moci na polovině populace vynutit v době její 
povinné vojenské služby de facto úplně jakékoliv očkování, 
pro které jeho věrní lékaři naleznou nějakou záminku. 
S tvrzením, že důstojnický sbor armády ČR je plný 
homosexuálů, by například bylo možné nařídit rozkazem 
všem brancům povinné očkování proti HPV virům 
vakcínou Cervarix jako nutnou prevenci análních karcinomů 
(viz již dříve v tomto čísle). Zasvěcení odpůrci české 
vakcinologické hydry předvídají, že tuto výzvu bude 
ze stejného důvodu následovat do roka další výzva 
k zavedení povinné vojenské služby i pro všechny ženy 
a dívky. Oficiálně bude však uvedeno, že je potřeba 
všeobecné vojenské připravenosti proti invazi islamistů 
po vzoru organizace armády Izraele.      


