Vyjadrenia svetových špičkových a svetovo uznávaných lekárov, epidemiológov,
virológov, biológov, biochemikov, politológov, psychológov, psychiatrov, sociológov
a právnikov takmer z celého sveta na tému Covid-19
Poskytujú objektívne a pravdivé informácie, preto nedostávajú priestor vo verejnoprávnych
médiách. Preto sa rozhodli nakrúcať vlastné videá, píšu články, ktoré potom pre mediálnu
blokádu zverejňujú v alternatívnych médiách, resp. ich prezentujú na protestoch vo veľkých
európskych mestách, čo je však našej verejnosti, ale aj verejnosti v iných štátoch vládami
a médiami zatajované.
Dôrazne žiadame, aby stanoviská a zistenia týchto lekárov, vedcov a právnikov boli
pravidelne zverejňované a aby títo odborníci boli pozývaní aj k rozhovorom v našich
verejnoprávnych médiách v živom vysielaní.
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – thajsko-nemecký špecialista na mikrobiologickú a infekčnú
epidemiológiu. Je emeritným profesorom na univerzite v Meinzi. V rokoch 1991- 2012 bol
vedúcim ústavu lekárskej mikrobiológie a hygieny.
Dr. Wolfgang Wodarg – nemecký epidemiológ a pneumológ. V roku 2009 – 2010 bol
predsedom parlamentného zhromaždenia Výboru Rady Európy (PACE), ktorý skúmal motívy
Svetovej Zdravotnej Organizácie (WHO) pri vyhlásení svetovej pandémie prasacej chrípky
(H1N1) v roku 2009. On vyhlásil, že falošná pandémia bola jedným z najväčších škandálov
storočia ( FORBES, 10.2.2010).
Dr.Shiva Ayyadurai – americký bioinžinier indického pôvodu, republikánsky kandidát na
senátora, odhaľuje skutočnú agendu temných globálnych štruktúr za súčasnou epidémiou tzv.
pandémiou Covid-19. Hovorí o šírení strachu z koronavírusu a následnej snahy manipulovať
s celosvetovou ekonomikou. Toto šírenie strachu z koronavírusu temnými globálnymi
štruktúrami ( DEEP STATE) sa zapíše do histórie ako jeden z najväčších podvodov v snahe
manipulovať ekonomikami, potlačiť odpor a presadiť povinné lieky (očkovanie).
Prof. Hendrik Streeck – popredný nemecký virológ. Tvrdí, že nebol preukázaný prenos
koronavírusu v supermarketoch, v reštauráciách, či v kaderníctvach. Podľa neho sa nedrží ani
na povrchoch a pravdepodobnosť prenosu dotykom s kontaminovaným povrchom je veľmi
malá. Uviedol to v rozhovore so stanicou RTL. Poukázal na to, že prenos vírusu sa väčšinou
odohráva medzi ľuďmi, ktorí sú dlhší čas v tesnom kontakte.
Prof.Jhon P.A.Ionnadis – grécky profesor zo Standfordskej univerzity v Kalifornii
Dr. David Katz - americký špecialista v preventívnej medicíne
Dr. Peter C. Gotzsche – napísal knihu ,,SMRTIACE LIEKY A ORGANIZOVANÝ
ZLOČIN“, kde popisuje, ako si majitelia peňazí urobili zo zdravotníctva biznis priemysel –
farma lobby.
Prof. Stefan Hockertz – nemecký vedec a profesor pre molekulárnu imunotoxikológiu.

PhdD.PharmD. Pablo Goldschmidt – argentínsky biochemik a virológ, a doktor
v molekulárnej farmakológii na univerzite Piera marie Curie.
Dr. Stella Immanuel – afroamerická lekárka z Houstonu v Texase odhalila 100% účinný
liek na Covid-19 – Hydroxychloroqune a vyliečili ním na klinike, kde pracuje, približne 300
pacientov. Prezentovala to vo verejnom vyhlásení spolu so svojim tímom pred klinikou
(video YOUTUBE) a 28.7.2020 spustila verejné obvinenie americkej farma lobby z genocídy
amerického ľudu.
Dr. Judy Mikovits – americká vedkyňa, bola uväznená na 5 rokov bez súdneho
pojednávania, pretože sa nedala podplatiť, aby vyhlásila o výsledkoch svojho výskumu, že sa
mýlila. Výsledky jej zistení potvrdzujú, že očkovania majú veľa nepriaznivých účinkov, ktoré
vážne trvale poškodzujú zdravie detí. Po tomto vyhlásení ju kariérne celkom zničili. Vo
svojom videu k súčasnej údajnej pandémii tvrdí, že hneď po prvej etape tohto naplánovaného
očkovania, by zomrelo približne 50 miliónov Američanov, keby očkovanie bolo povinné.
V pláne majú nachystaných predať 100 až 110 druhov vakcín, ale neskúmajú, ako pôsobia
vzájomne na seba a na iné lieky, ktoré už ľudia užívajú pre rôzne iné ochorenia napr. vysoký
KT, diabetes, alergie, atď., ani ako pôsobia s ostatnými vakcínami, ktorými boli ľudia
očkovaní v detstve.
Dr. Rashid Buttar – pohotovostný doktor vyštudoval Washington University z dvojitého
odboru biológie a teológie, medicínu na Univerzite osteopatie a zdravotných vied, fakultu
medicíny a chirurgie, je vycvičený vo všeobecnej chirurgii a pohotovostnej medicíny, slúžil
v armáde ako brigádny chirurg a šéf pohotovostnej medicíny. Je certifikovaný v klinickej
toxikológii a preventívnej medicíne, oprávnený poskytovať pohotovostnú medicínu, dosiahol
status vedeckého pracovníka v troch rôznych lekárskych komunitách. Dnes je šéfom pre
centrá pokročilej medicíny s klinikami v Kalifornii a v Severnej Karolíne, ktoré sa
špecializujú na potreby pacientov s imunitnými dysfunkciami a problémami s toxicitou, ktoré
sa zvyčajne prejavujú chorobami ako rakovina, srdcové choroby a autizmus. Je viac ako 20
rokov hodnotený ako jeden z 50-tich najlepších doktorov v USA. Jeho prvá kniha „9 Steps to
keep the doctor away“ je svetový bestseller preložený do niekoľkých jazykov.
Alex Emric Jones – americký rozhlasový moderátor a teoretik. Už dávnejšie
sprostredkoval stretnutie kalifornského guvernéra Jesse Ventura s Dr. Ríma Leibow.
V rozhovore, ktorý bol nakrútený ako video a vypustený medzi širokú verejnosť vďaka
internetu, Dr. Ríma Leibow odovzdala všetky informácie o plánovanej genocíde celej
svetovej populácie prostredníctvom očkovania. K týmto informáciám sa dostala v čase, keď
liečila hlavy štátov, čo aj vo svojom rozhovore s guvernérom jasne popísala. Na záver
rozhovoru uviedla, že svetovláda má všetko veľmi dobre premyslené a naplánované, ako to
všetko urobiť, ale existuje jedna možnosť ako im to znemožniť. A to je zjednotiť sa a vzbúriť
sa. Nedať sa zaočkovať. No na to aby to ľudia urobili, musia byť objektívne a pravdivo
informovaní.

Slovenskí a českí poprední odborníci, ktorých vyjadrenia a vyhlásenia k téme
COVID-19 nám v našich verejnoprávnych médiách žalostne chýbajú a dôrazne si
žiadame a vyzývame vládu a médiá zverejňovať aj ich rozhovory a názory, najlepšie,
v živých vysielaniach

Mudr. Soňa Peková PhD – všeobecné lekárstvo, molekulárna genetika, klinická
biochémia, hematológia a imunológia, molekulárna biológia, genetika a virológia. Bola
vedúcou laboratória molekulárnej diagnostiky, súdnou znalkyňou v odboroch molekulárnej
biológie, genetiky a mikrobiológie pre humánne a veterinárne otázky. Teraz je vedúcou Tilia
Laboratories a odhalila 2 prípady nákazy vírusom SARS-CoV-2 a vyvinula nový typ testu na
detekciu tohto vírusu.
Prof. Mudr. Jan Žaloudík CSc. – lekár, chirurg, onkológ, emeritný riaditeľ
Masarykovho onkologického ústavu a senátor.
Prof. Mudr. Jan Pirk Dr. Cs. - popredný uznávaný kardiochirurg.
Mudr. Igor Bukovský Phd. – popredný odborník na výživu a životosprávu.
Prof. Mudr. Viliam Fischer CSc. - náš významný kardiochirurg.
Doc. Mudr. Martin Balík PhD. – vedúci lekár kliniky anesteziológie, resuscitácie
a intenzívnej medicíny FN v Prahe. Je prvý český lekár, ktorý podal pacientovi s COVID-19
Remdisivír. 29.7. 2020 pre českú TV povedal: „Pandémia tu nikdy nebola!“
Mudr. Vladimír Malec
Mudr. Lukáš Polert
Mudr. Ľudmila Eleková – (český Slobodný vysielač) v relácii hovorila aj o škodlivosti
očkovania, o jej vlastnej skúsenosti s jej synom o trvalom poškodení jeho zdravia očkovaním.
Mudr. Tomáš Lebenhart – pediater, v podstate zameraný proti očkovaniu. Odporúča iba
4 až 6 očkovaní v detstve, nie viac.

Zakladatelia a členovia organizácie „Svetová aliancia za mier“
Dr. Heiko Schoening
Dr. Walter Weber
Dr. Olaf Mueller
Dr. Bodo Schifmann
Prof. Martin Haditsch
Organizácia bola založená krátko po vyhlásení koronavírusovej pandémie, za účelom
vyšetrovania tejto tzv. pandémie - prečo a ako vznikla a hlavne kto má z nej prospech.
Združuje viac ako 25000 popredných odborníkov v úvode spomenutých profesiách
z mnohých krajín sveta, vydáva odborný časopis - týždenník, ktorý je najpredávanejší v počte
500 000 výtlačkov. V rámci tejto organizácie bola napísaná aj kniha ,, PRAVDA
O KORONE,, ktorá bude preložená do desiatich jazykov.
V tejto skupine pracuje aj tím právnikov pod vedením známeho Dr. Reinera Fuellmicha.
Po ukončení vyšetrovania sa zhodli na tom, že vyhlásenie tejto pandémie je najťažší zločin
od 2. svetovej vojny spáchaný na ľuďoch.
O tejto organizácii a o pripojení sa aj slovenských odborníkov k nej, informuje Ján Hubinský
na svojom FB profile.

