OČKOVANIE – etický pohľad
Človek je tvor sociálny, stádovitý, emočný a ochotný uveriť akémukoľvek mýtu. Ľudská
racionalita je tenučká a krehká. Pre mnohých je preto absolvovanie rituálu očkovania
ideologickým aktom prihlásenia sa k spolupatričnosti k svojmu spoločenstvu. Uverili vede,
ktorú hovoria lekári v bielych plášťoch a s profesorskými titulmi. Presvedčili ich, že svojím
zaočkovaním chránia seba, aj svoje okolie. Niektorí úporne túžia po uznaní spoločnosti za
svoj (domnelý) ušľachtilý skutok, a zároveň sa hanbia, že propagande podľahli a skĺzli.
Následky nikto z nás nepozná.
Druhá skupina občanov, ktorá sa očkovať nechce, je vystavená rôznym druhom
spoločenského nátlaku. Generálni riaditelia podnikov, nadriadení zdravotníkov,
zdravotníckych pracovníkov, policajtov, hasičov či učiteľov trvajú bezpodmienečne na
očkovaní a podmieňujú očkovaním aj nástup do zamestnania. Bežní nezaočkovaní občania sú
diskriminovaní zákazom pohybu, zákazom účasti na kultúrnych, záujmových a športových
aktivít.
Očkovanie, alebo skôr použitie experimentálnej vakcíny je porušením
Norimberského kódexu. Ich použitie je v rozpore s čl. 32 Ženevského dohovoru. „Podľa tohto
článku zmrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré si lekárske ošetrenie
chránenej osoby nevyžadujú, sú zakázané. Podľa článku 147 je vykonávanie biologických
pokusov na chránených osobách závažným porušením dohovoru. Použitie experimentálnej
vakcíny je porušením všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. To môže viesť až k trestu
smrti pre tých, ktorí tieto ustanovenia porušili.
Jedná o organizovaný zločin a zločineckú skupinu. Každý, kto tlačí na povinné očkovanie
proti covidu sa automaticky stáva členom medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny a
jednoznačne skončí pred Norimbergským súdom za genocídu nie národa, ale ľudstva.
Naši spoluobčania sa podujali zapojiť do najväčšieho farmaceutického experimentu
v doterajších dejinách ľudstva. Boli motivovaní k tomuto pozoruhodnému aktu dôvery
v technológiu s neukončenými bezpečnostnými testmi aj finančne. Dôverujú v čisté
úmysly firiem, ktorých jediným cieľom sú maximálne zisky. Uverili propagande. Sú to len
vystrašení ľudia, ktorí uverili v to, že tým, že sa dajú zaočkovať sa ochránia pred ochorením
a prípadne smrťou na covid. Niektorí – starší ľudia, ľudia s obezitou, diabetom a rôznymi
vážnymi ochoreniami – sa covidu boja oprávnene. Iní – mladí, zdraví, s dostatočnou hladinou
vitamínu D - nemali mať strach. S lekármi, ktorí chcú a dokážu covid účinne liečiť, sa boja
zbytočne. Aj preto, že covid je našťastie pri včasnej správnej liečbe dobre liečiteľné
ochorenie.
Zákernosťou očkovania je mimoriadne vysoký výskyt vážnych nežiadúcich účinkov ako sú
rozsiahle periférne trombózy, zástavy srdca, zápaly srdcového svalu a osrdcovníka,
ischemické stavy, zničenie ciev, červených krviniek a podobne. Skúsenosti s očkovaním
priniesli však nečakané výsledky.
Objavili sa empirické dôkazy, že očkovaní nie sú chránení pred: - opätovnou infekciou; ďalším prenášaním infekcie; - ďalším ochorením;- hospitalizáciou;- vážnym poškodením
zdravia, alebo im očkovanie môže privodiť smrť.
Vláda hazarduje so zdravím detí, i rodičov. Diskriminuje nezaočkovanú časť obyvateľov tým,
že uprednostňuje očkovanú časť obyvateľstva (aj keď môžu koronavírus naďalej šíriť).
Jediným logickým vysvetlením je snaha prinútiť čo najväčšiu časť populácie k očkovaniu.

OČKOVANIE – právny pohľad
Vláda SR a pandemická komisia svojím neodborným prístupom ohrozuje zdravie občanov.
Registrujeme pokusy o zmeny legislatívy, ktorá by umožnila povinnú vakcináciu!
Snaha štátnych orgánov prinútiť čo najväčšiu časť populácie k očkovaniu je v rozpore:
➢ s Rezolúciou parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 ( z roku 2021 );
➢ stanoviskom výboru Svetovej zdravotníckej organizácie z 15.1.2021.
Oba tieto dokumenty hovoria o tom, že očkovanie má byť dobrovoľné. Nikto nemá byť
diskriminovaný za to, že sa nebude očkovať. Dôvodom je to, že neexistuje dôkaz o tom, že
očkované osoby sa opäť nemôžu nakaziť a po očkovaní môžu vírus naďalej šíriť. Vakcína
len potlačuje prejavy choroby.
Žiadna osoba nesmie byť nútená do medicínskeho experimentu bez informovaného
súhlasu. Taktiež nesmie byť vykonaný taký pokus, pri ktorom je vopred známy dôvod
domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie. Očkovanie nemožno
vykonávať bez poskytnutia informovaného súhlasu občanov. Informovaný súhlas v zmysle
ustanovenia § 6 odsek 1 zákona č. 576/2004 Z. z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti - cit.:
„ Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch
a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe, ktorej sa má zdravotná
starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila , alebo zákonného
zástupcu v prípade maloletých.
Veľa známych osobností, médiá, politici a ďalší ľudia z nemedicínskeho prostredia
presviedčajú v štátom platených kampaniach, aby sa ľudia dali zaočkovať. Neposkytujú
žiadne relevantné informácie o vedľajších účinkoch alebo o iných nebezpečenstvách tejto
génovej terapie. Krajiny zavádzajú lockdowny, rôzne opatrenia a vyhrážajú sa vlastným
obyvateľom. Tým de facto nútia obyvateľstvo, aby sa zaočkovalo. V opačnom prípade im
hrozí obmedzenie ich základných práv. A to všetko na protiprávnom základe cez vakcinačné
pasy alebo tzv. zelené pasy. Štátne orgány diskriminujú nezaočkovanú časť obyvateľstva.
Porušujú zákon č. 365/2004 Z. z. O rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou ( Antidiskriminačný zákon ).
Pamätajte, že aj počas norimberských procesov boli žalovaní všetci označení vinníci,
aj médiá a ich predstavitelia boli odsúdení na smrť za klamanie verejnosti a za zločiny proti
ľudskosti.
Takzvané vakcíny nespĺňajú päť základných bodov definície očkovacej látky. Naopak,
spĺňajú skôr definíciu medicínskeho experimentu a pokusu na ľuďoch. Vakcína má poskytnúť
imunitu proti vírusu. Odborníci však vedia preukázať, že táto „génová terapia“ neposkytuje
imunitu proti covidu. Má zaručiť redukciu symptómov. Napriek tomu až 60 percent
prípadov, ktoré potrebujú nemocničnú intenzívnu starostlivosť, sú pacienti po dvoch dávkach
vakcíny. Vakcína má ochrániť pred nákazou. Táto génová terapia neposkytuje imunitu a aj po
dvoch dávkach vakcíny môže očkovaný chorobu dostať. Vakcína má znížiť počet úmrtí na
vírusovú infekciu. Táto génová terapia neznižuje počet úmrtí. Aj dvakrát zaočkovaní
zomierajú. Vakcína má redukovať rozširovanie vírusu. Táto génová terapia nebráni v šírení
choroby a poskytuje prakticky nulovú imunitu. Vakcína má znížiť prenos vírusu na druhých.
Táto génová terapia nebráni prenosu choroby na iné osoby, pretože poskytuje prakticky
nulovú imunitu.

Vyhlásenie lekára o prevzatí zodpovednosti za očkovanie
Dolu podpísaný/á,
MUDr. .........…………………………,
(titul, meno a priezvisko, označenie odbornosti, adresa pracoviska)
s plným
uvedomením si
skutočnosti, že
v rozpore
so
všeobecne
uplatňovanými medzinárodnými štandardami a pravidlami overovania nových vakcín v
súčasnosti prebieha na svetovej populácii tretia fáza klinického testovania a podávanie
experimentálnych látok je preto umožnené iba podmienečne týmto v y h l a s u j e m,
že látka, .........................., (uvedie sa presné označenie látky) podaná dňa ...…………...........
príjemcovi,
1)
p. ......................................................................................................................................
(meno a priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska príjemcu látky)
2)
dieťaťu, .........................................................................................................................,
(meno a priezvisko, rodné číslo dieťaťa) (ďalej len „príjemca látky“) napriek jasne vyjadreným
obavám príjemcu látky / zákonného zástupcu príjemcu látky,
3) je bezpečná pre život a zdravie príjemcu látky a
4) nemôže spôsobiť žiadne priame alebo nepriame poškodenie zdravia (ochrnutie,
poškodenie mozgu, vývojové poruchy, slepotu, poškodenie pečene, zápal ľadvín, cukrovku
atď.) alebo smrť príjemcu látky.
Potvrdzujem, že v čase podania látky je príjemca látky zdravý, o čom som sa presvedčil
dôkladným predchádzajúcim vyšetrením jeho zdravotného stavu a že príjemca pred podaním
látky nemal žiadne príznaky záchvatov, neurologických porúch nebo alergií a v jeho rodine nie
sú známe žiadne neurologické ochorenia.
V súvislosti s vyššie uvedeným vyhlásením tvrdím, že tento zdravotný úkon (podanie látky)
poskytuje príjemcovi látky úplnú ochranu pred ochorením, z dôvodu ktorého sa
vykonáva, po dobu najmenej … rokov. Vzhľadom na to v celom rozsahu preberám
zodpovednosť za prípadné ochorenie, proti ktorému sa látka podáva, vrátane vzniku
neskoršieho fyzického alebo psychického poškodenia príjemcu látky súvisiaceho s podaním
látky. Na základe toho sa zaväzujem dobrovoľne nahradiť príjemcovi látky alebo jeho
právnemu nástupcovi všetky s tým vynaložené náklady, najmä náklady súvisiace s určením
diagnózy, náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, náklady na ošetrovanie príjemcu
látky, vrátane náhrady ušlého príjmu osoby zabezpečujúcej túto starostlivosť, náhradu
psychickej ujmy rodinných príslušníkov. To znamená: ako konečný poskytovateľ
zdravotného úkonu (podania látky) s plnou vážnosťou a dobrovoľne (bez nátlaku) týmto
preberám zodpovednosť za všetky škody a následné poškodenia, ktoré vzniknú v rámci
sprievodných okolností v súvislosti s podaním látky.

Na ten účel vyhlasujem, že:
mnou odporučené a mnou uskutočnené podanie látky nie je v rozpore s Hippokratovou
prísahou a Norimberským kódexom,
-

som informovaný/á o bežných predpísaných deklarovaných údajoch výrobcu,

rodinných príslušníkov príjemcu látky som osobne, čo možno najpresnejšie
informoval/a o zložení podávanej látky, o všetkých možných vedľajších účinkoch a
súčasne som im odovzdal/a príbalové informácie výrobcu, ktoré patria k podávanej látke;
doba poskytnutia týchto informácií trvala ............ minút,
môžem spoľahlivo vylúčiť, že v podávanej látke sú obsiahnuté ľudské / zvieracie
komponenty, proteíny alebo DNA, ktoré by poškodzovali moju vieru / náboženské
presvedčenie,
s čistým svedomím zaručujem významný úžitok ochrany príjemcu látky a
neškodnosť podania látky.
Okrem právnych následkov tohto vyhlásenia v oblasti občianskeho práva, najmä povinnosti
nahradiť príjemcovi látky / jeho právnemu nástupcovi škodu spôsobenú v súvislosti s
podaním látky bez ohľadu na moje zavinenie, som si vedomý aj možných trestno-právnych
následkov vyvolaných podaním látky v rozpore s týmto vyhlásením s následkom ublíženia
na zdraví spôsobeného nátlakom, podvodom, korupciou, poskytovaním jednostranných a
zavádzajúcich informácií mojou osobou atď.
Miesto, dátum ...........................................

……………………………………………..
meno, priezvisko, odbornosť
otlačok pečiatky, podpis

