
LISTA FAKTÓW: Strategia  holenderskiego zdrowia publicznego przeciwko COVID-19

Fakty naukowe dla Holendrów – Pytania do rządu Holandii

Nowe fakty naukowe podważają w sposób zasadniczy bezpieczeństwo stosowanych w Holandii szczepionek

12 listopada 2021 r. pisemnie poinformowaliśmy rząd holenderski o nowych dowodach naukowych, które 
w sposób zasadniczy podważają bezpieczeństwo stosowania szczepionek na COVID-19 opartych na RNA/
DNA. Stosowanie tych szczepionek zaleca obecnie rząd Holandii oraz wiele innych krajów.

Te nowe dowody pochodzą z badania [1] opublikowanego w październiku przez niezależnych naukowców 
ze szwedzkich uniwersytetów i podkreślają fakt, że białko na powierzchni koronawirusa (kolec SPIKE) 
hamuje zasadniczy system naprawy uszkodzeń w oprogramowaniu (DNA) ludzkich komórek. To odkrycie 
naukowe nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do stosowanych obecnie masowo szczepionek 
opartych na technologii RNA/DNA. Preparaty te, których podstawą działania jest stymulowanie produkcji 
właśnie białka SPIKE wewnątrz ludzkiego organizmu zaleca się obecnie milionom ludzi na całym świecie.

Konsekwencje tych odkryć są dalekosiężne i mogą wpływać na zdrowie i życie dziesiątków milionów osób 
już zaszczepionych. Badania te po raz pierwszy dostarczają bowiem naukowego wyjaśnienia dla niezwykle 
krótkiego, zaledwie kilkumiesięcznego okresu ochronnego szczepionek opartych na RNA/DNA oraz dla 
rosnącej liczby skutków ubocznych obserwowanych przy stosowaniu tych preparatów. Co więcej, wyniki te 
sugerują, że przy każdym szczepieniu przypominającym te szkodliwe efekty pogłębiają się.

W świetle tych faktów naukowych konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie szczepień preparatami 
RNA/DNA przeciw COVID-19 do czasu, aż wszystkie potencjalnie skutki uboczne zostaną definitywnie 
wykluczone. Takie było również żądanie zawarte w moim Liście otwartym skierowanym do rządu holender-
skiego w listopadzie. List otwarty podkreślał również dostępność alternatyw w postaci szczepień martwy-
mi (atenuowanymi) wirusami lub białkowymi fragmentami wirusów. W szczególności skupiliśmy się jednak 
na korzyściach płynących z naukowo opracowanych formuł mikroskładników odżywczych, które okazały 
się skuteczne przeciwko różnym mutacjom koronawirusów.

Oficjalna odpowiedź biura premiera Rutte

W oficjalnej odpowiedzi na mój List otwarty (z. załącznik), biuro premiera Rutte złożyło oświadczenia w 
odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek opartych na RNA/DNA przeciwko COVID-19, 
jak również o niepotwierdzonej badaniami korzyści stosowania mikroelementów w celu kontroli pandemii. 
Niniejsza LISTA FAKTÓW demaskuje te odpowiedzi rządu jako mylące i fałszywe oraz stawia istotne pytanie: 
„Dlaczego”.
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I. W odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19 opartych na RNA/
DNA rząd holenderski złożył następujące oświadczenie 

	 „Cząsteczki	mRNA	użyte	w	szczepionkach	Moderna-	i	BioNTech/Pfizer	nie	mają	żadnego	wpływu	na	DNA	
ludzi.	...	Dotyczy	to	również	szczepionek	wektorowych	AstraZeneca	i	Janssen.	Szczepionki	wektorowe	różnią	
się	od	szczepionek	mRNA,	ponieważ	dostarczają	kod	przy	pomocy	nieszkodliwego	wirusa,	ale	również	nie	
mają	wpływu	na	ludzkie	DNA.”

 Te wprowadzające w błąd informacje wymagają pilnego sprostowania.

Fakty zdrowotne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek RNA/DNA przeciwko COVID-19:

1. Tradycyjne szczepionki przeciwko odrze, błonicy i wielu innym wirusom zapewniają dożywotnią 
ochronę dla osób zaszczepionych. Zasadniczo wszystkie te szczepionki, które są z powodze-
niem stosowane od dziesięcioleci, są albo atenuowanymi wirusami, albo zawierają oparte na 
białkach strukturalne fragmenty wirusa. Najwyższe bezpieczeństwo tych szczepionek wynika z 
faktu, że te białkowe cząsteczki nie wnikają do jądra komórek organizmu i nie zakłócają biolo-
gicznego oprogramowania komórek (DNA).

2. W przeciwieństwie do tego, wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 stosowane obecnie w 
Holandii, i wielu innych krajach, wykorzystują eksperymentalną technologię opartą na sche-
macie genetycznym (RNA lub DNA) wirusowego białka SPIKE (kolca). Producenci szczepionek 
wmawiają nam, że ich szczepionki indukują produkcję białek SPIKE w komórkach organizmu w 
celu wytworzenia przeciwciał, które zapewniają odporność na kolejne infekcje koronawirusem. 
Odporność ta jest oczywiście dalece nieskuteczna, ponieważ wiele zaszczepionych osób zaraża 
się koronawirusem i obecnie mówi się już otwarcie o tym, że co kilka miesięcy wymagane będą 
szczepienia przypominające.

3. W październiku to zjawisko krótkiej odporności doczekało się naukowego wyjaśnienia. Jak 
wspomniano powyżej, białka SPIKE indukowane przez szczepionki RNA/DNA nie pozostają 
poza jądrem komórek organizmu. W rzeczywistości nie tylko przedostają się do tego komór-
kowego „centrum sterowania”, ale aktywnie ingerują w oprogramowanie DNA i paraliżują jego 
system naprawy uszkodzeń.

4. Już we wrześniu 2021 r. pojawiły się dowody naukowe na to, że białko SPIKE koronowirusa 
ma wspólne elementy strukturalne z kilkoma innymi patogenami, w tym z czynnikami zakaź-
nymi krztuśca błonicy, tężca i innych. Ta publikacja [2] odniosła się również do możliwości, że 
obecnie używane szczepionki RNA/DNA (indukujące białko SPIKE) wywołują raka płuc i innych 
organów.

5. Istnieją dwie główne konsekwencje zablokowania tego istotnego mechanizmu naprawczego 
w naszym DNA: 1. System immunologiczny staje się nieefektywny i niezdolny do zapewnienia 
skutecznej odporności - co wyjaśnia szybki spadek ochrony immunologicznej obecnie stoso-
wanych szczepionek RNA/DNA. 2. Nienaprawione DNA jest podstawą poważnych zaburzeń 
biologicznych, rozwoju raka i innych chorób.

Podsumowując, stosowanie szczepionek opartych na RNA/DNA, które kodują białko SPIKE, potencjalnie 
stwarza warunki wstępne do tego, że układ odpornościowy nie będzie w stanie chronić organizmu przed 
kolejnymi infekcjami wirusem COVID-19. Co gorsza, szczepionki te predysponują organizm ludzki do roz-
woju nowotworów i innych chorób.
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Pytania do holenderskiego rządu:

1. Poprzednie pandemie zostały z powodzeniem opanowane przy pomocy szczepionek białko-
wych. Udane próby kliniczne z atenuowanymi koronawirusami przeprowadzono już na początku 
pandemii COVID-19. Dlaczego tak skuteczne i bezpieczne strategie szczepień nie są oferowane 
mieszkańcom Holandii i innych krajów?

2. Dlaczego wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 w Holandii i Europie są oparte na RNA/
DNA - wykluczając zasadniczo wszystkie inne technologie szczepionek o potencjalnie znacznie 
wyższym poziomie skuteczności i bezpieczeństwa?

3. Jaką rolę w tej decyzji rządu holenderskiego odgrywa kwestia patentowalności szczepionek? 
Otóż, szczepionki zawierające atenuowane wirusy lub ich fragmenty nie podlegają opatentowa-
niu - natomiast szczepionki RNA/DNA już tak. Dlaczego Europejska Agencja Medyczna - agen-
cja „Brukselskiej Unii Europejskiej” - zarejestrowała wyłącznie patentowane szczepionki prze-
ciwko COVID-19, które mogą być stosowane w Europie?

4. Dlaczego rząd holenderski rozważa wprowadzenie ogólnokrajowych kampanii szczepień szcze-
pionkami, które potencjalnie mogą mieć tak daleko idące, szkodliwe konsekwencje zdrowotne dla 
całej populacji?

5. Dlaczego rząd holenderski zaleca obecnie szczepienia przypominające w świetle naukowego faktu, 
że każde takie powtórne szczepienie może jeszcze bardziej osłabić układ odpornościowy i wywo-
łać nowotwory i inne choroby w przyszłości?

6. Dlaczego rząd holenderski zachęca do masowych szczepień dzieci i młodzież - opierając się przy 
tym na wprowadzających w błąd informacjach pochodzących z działalności inwestycyjnej pro-
ducentów opatentowanych szczepionek? Dlaczego przyjmuje te mylące informacje za podstawę 
swoich zaleceń dotyczących zdrowia publicznego, a tym samym naraża obywateli Holandii na 
nieobliczalne konsekwencje zdrowotne?

II. In relation to the scientifically proven health benefits of vitamins and other micronutrients as part of a 
nationwide effective and safe strategy against the COVID-19 pandemic, the Dutch government made 
the following statements:

	 „Obecnie	zbyt	mało	jest	badań	na	temat	witaminy	C	i	jej	zapobiegania	COVID-19.”

 To stwierdzenie jest fałszywe i wprowadza w błąd miliony ludzi dążących do poprawy funkcjonowania 
własnego systemu odpornościowego i szukających skutecznych i bezpiecznych naturalnych sposobów 
radzenia sobie z obecną pandemią.

 Fakty naukowe związane z korzyściami zdrowotnymi witamin i innych mikroelementów oraz ich sku-
tecznością w walce z COVID-19 są następujące:

1. Witaminy i inne mikroelementy pochodzenia roślinnego są jedynymi znanymi nauce i medycynie czą-
steczkami, które są w stanie zoptymalizować cały układ odpornościowy, w tym odpowiedź leukocytów 
na inwazję wirusów i ich biologiczne usuwanie, czyli fagocytozę.

2. Te podstawowe fakty z zakresu wirusologii zostały uhonorowane kilkoma nagrodami Nobla i są dobrze 
udokumentowane w każdym wiodącym podręczniku biologii i innych nauk przyrodniczych.
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3. COVID-19 jest chorobą specyficzną dla człowieka i nie występuje u innych gatunków, które są w stanie 
wytworzyć wysoki poziom witaminy C we własnym organizmie. Koronawirus może zakażać zwierzęta, 
ale nie wywołuje u nich pandemii. W przeciwieństwie do tego ludzie, którzy w toku ewolucji utracili zdol-
ność do endogennej produkcji witaminy C, są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem.

4. Dożylne podawanie witaminy C, odpowiadające w przybliżeniu poziomowi witaminy C wytwarzanej 
u innych gatunków w porównaniu do masy ciała człowieka, było jak dotąd jedynym podejściem me-
dycznym [3], które było w stanie zmniejszyć o połowę śmiertelność ciężko chorych, hospitalizowanych 
pacjentów z grupy COVID-19.

5. Specyficzne formuły mikroelementów skutecznie hamują wszystkie znane mechanizmy [4] infekcji ko-
ronawirusem w komórkach ludzkiego organizmu. Co więcej, formuły te były skuteczne wobec wszyst-
kich znanych mutacji obecnej pandemii.

6. Te specyficzne mikroelementy są między innymi w stanie zmniejszyć produkcję/ekspresję komórko-
wych bram [5] wejściowych (infekcji) koronawirusa, tak zwanego receptora ACE-2. Ponieważ wszystkie 
mutacje koronawirusa - w tym aktualny wariant Omicron - wykorzystują ten receptor jako bramę do 
infekcji, to takie formuły mikroelementów stanowią obecnie jedyną skuteczną strategię przeciwko wa-
riantowi Omicron.

Pytania do rządu holenderskiego w związku z negowaniem przez niego faktów naukowych dotyczących 
korzyści płynących ze stosowania witamin i innych mikroelementów w walce z pandemią COVID-19 :

1. Dlaczego biuro premiera Rutte wydaje tak rażąco fałszywe oświadczenia, zaprzeczając nauce na-
grodzonej Nagrodami Nobla i dziesięcioleciom badań naukowych?

2. Dlaczego holenderski premier ignoruje prawie 500 badań naukowych [6] dokumentujących korzyści 
zdrowotne witamin i innych mikroelementów, szczególnie w walce z pandemią COVID-19 - badań, do któ-
rych każdy może mieć dostęp za pośrednictwem największej na świecie internetowej biblioteki medycz-
nej pubmed.gov?

Podsumowując, każda publiczna wypowiedź premiera podczas konferencji prasowych i innych wystąpień 
publicznych nie ma - co oczywiste - podstaw naukowych.

Obowiązkiem niezależnych holenderskich mediów - a przede wszystkim obywateli Holandii - jest przypo-
minanie premierowi i całemu rządowi o ich obowiązkach służenia przede wszystkim interesom zdrowot-
nym obywateli Holandii.

Dr. M. Rath
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