
De ce să NU ne vaccinăm cu vaccin anti-coronavirus 

Pentru că: 

-Un important finanțator al vaccinurilor de la Pfizer-BioNTech, Moderna etc este magnatul american Bill Gates 

(patronul Microsoft), care a declarat în 2010 că vrea reducerea populației planetei prin vaccinare – există încă 

înregistrarea pe internet. Deci cum să-l credem că ne vrea binele acum, producând vaccinuri???!! 

-Chiar dacă ar fi bine intenționați cei care produc vaccinuri împotriva coronavirusului ce produce boala Covid 19, NU 

se poate eradica un virus prin vaccinare, pentru că virusurile suferă mutații. Așa cum în fiecare an există epidemii 

locale de gripă și cu toate vaccinările, niciodată gripele nu dispar! 

-Companiile farmaceutice producătoare nu-și asumă răspunderea pentru nici un fel de reacții adverse! 

*Primele două vaccinuri anti-Covid 19, cele de la Pfizer-BioNTech și Moderna, care au ajuns până în acest moment în 

România, NU sunt ca cele de până acum, care nici ele nu erau sigure, ci conțin particule microscopice de lipide 

(grăsimi) în interiorul cărora se află un ARN-mesager. CureVac-Bayer, tot de acest tip, este pe lista de achiziții. 

ARN-ul (acidul ribonucleic) este un complex macro-molecular, un lanț de molecule. Există mai multe feluri de ARN. 

ARN-ul mesager este o strucură de molecule ce conține informația genetică pentru fabricarea în interiorul celulei 

umane, prin intermediul ribozomilor, a unei proteine numită Spike. Coronavirusul SARS-CoV-2 conține proteina Spike. 

Nanoparticulele de lipide (grăsimi) cu ARN-mesager în interiorul lor determină celula umană să producă acea proteină 

pe care organismul o va percepe ca pe un agent patogen și va produce anticorpi pentru acest tip coronavirus (SARS-

CoV-2). Deși producătorii afirmă că ARN-ul mesager nu ajunge în nucleu acolo unde se află ADN-ul (acidul 

dezoxiribonucleic – codul genetic al celulei umane), se omite să ni se spună că există și ADN extranucleic cu care nu 

știm ce se întâmplă când interferează cu materialul genetic din vaccin – conform dr. Vasile Astărăstoaie. 

*Al treilea tip de vaccin care a fost adus în România (până la jumătatea lunii februarie) este fabricat de Astra Zeneca. 

Conține adenovirus preluat de la cimpanzeu produs în celule renale de embrion uman modificate genetic (HEK), linia 

celulară 293 și prin tehnologia ADN recombinant. Adică un amestec de ADN combinat de la maimuță și om/embrion 

uman avortat, iar aceste organisme modificate genetic există în compoziția vaccinului – conform prospectului de pe 

site-ul anm.ro. 

Vaccinurile anti-Covid (experimentale până în 2023) pot determina:  

-Infertilitate la femei -Proteina Spike sintetizată de organismul uman, în urma vaccinării, conține la rândul ei alte 

proteine omoloage printre care și proteina responsabilă cu producerea placentei la femeile însărcinate (sincitină). 

Când se produc anticorpii necesari anihilării proteinei Spike, aceștia anihilează și proteinele care au un rol important 

în producerea placentei – conform site-ului virological.org. 

-Afecțiuni neourololgice, infertilitate la bărbați și/sau dizabilitatea descendenților - Nanoparticulele de lipide din 

vaccin sunt nedizolvabile și ajung mai ales în creier unde pot provoca diverse afecțiuni neurologice. Vaccinul de la 

Pfizer-BioNTech conține și un solvent (polietinolglicol) care provoacă alergii. În plus, vaccinul va provoca rupturi ale 

lanțurilor cromozomiale la un număr necunoscut de persoane, iar scăderea masivă a energiei vitale va duce la 

infertilitatea și dizabilitatea descendenților, dacă rupturile cromozomiale apar și în „linia germinală” a bărbaților și 

femeilor - conform revistei „Science”. 

-Moartea după o infectare cu un alt virus de acest fel - Când organismul va fi expus unui alt virus de tip SARS (eventual 

peste 1 an sau 2), iar sistemul imunitar modificat genetic pentru a respinge numai coronavirusul SARS-CoV-2 ce 

provoacă Covid 19, va declanșa o furtună de citokine care va duce la distrugerea organelor interne și evident 

moartea celor vaccinați. Aceasta NU se întâmplă celor nevaccinați, care au sistemele de apărare nealterate „la 

purtător”. Practic, vaccinul crește imens șansele ca următoarea răceală să fie fatală – conform imunologului irlandez 

Dolores Cahill. 



-Moartea la scurt timp după vaccinare  (în special la persoanele trecute de 55-60 de ani) – Peste 500 de persoane au 

decedat în SUA și peste 300  în Europa, inclusiv România, până în jurul datei de 5 februarie 2021 – conform site-ului 

activenews.ro. Din această cauza unele țări au stopat procesul de vaccinare al persoanelor peste 55 sau peste 65 de 

ani (Spania, Italia și Germania, Austria, Franța, Norvegia, Portugalia, dar și Polonia – 60 de ani). În special pentru 

produsul Astra Zeneca. 

-Mulțimea de efecte adverse: Sindromul Guillain-Barré; Encefalomielita diseminată acută; Mielite transversă; 

Encefalită / mielita simpla / encefalomielita / meningoencefalita / meningită / encepholapathy; Convulsii / crize; 

Accident vascular cerebral; Narcolepsie și cataplexie;  Anafilaxiei; Infarct miocardic acut; Miocardita / pericard ita; 

pBoli autoimune; Decese; Rezultatele nedorite in evoluția sarcinii la femeile însărcinate; Alte boli demielinizante 

acute; Reacții alergice non-anafilactice; Trombocitopenie; Coagulare intravasculară diseminată; Tromboembolism 

venos; Artrită și artralgie / dureri articulare; Boala Kawasaki; Sindromul inflamator multisistem la copii; Boala 

dependentei crescute de anticorpi (ADE) – conform site-ului FDA (Food and Drug Administration) a SUA. 

-Boli cronice care apot apărea la câțiva ani de la vaccinare – Vaccinurile cu ARN-m produse de Pfizer-BioNTech și 

Moderna dar și de alte companii farmaceutice, pot determina o configurație patologică a proteinelor la nivel celular  

configurație asociată cu bolile neurologice cronic-degenerative la câțiva ani după vaccinare  – conform imunologului 

american J. Bart Classen.  

-Cancer și... în plan spiritual diferite forme de demonizare, căci cele mai multe companii farmaceutice au dezvoltat 

materialul genetic inclus în vaccin pe celule umane prelevate de la fetuși avortați pe care le-au clonat, transformându-

le în celule canceroase, capabile să se reproducă mulți ani în laborator. Se pare că vaccinurile produse prin ARN-

mesager nu ar conține urme de material genetic uman, deși rămâne problema de etică, dar vaccinul produs  de Astra 

Zeneca conține urme de ADN uman (din celulele canceroase folosite)  ce poate interfera cu ADN-ul persoanei 

vaccinate. Rezultatul? Diferite forme de cancer ce se pot declanșa mai devreme sau mai târziu.  

- Atacuri autoimune și mutații genetice - Deși Pfizer și Moderna și-au testat vaccinurile ARN-mesager utilizând celule 

fetale, nu există celule fetale, resturi celulare sau de ADN în produsele lor finale, dar conțin nanoparticule lipidice 

(grăsimi) în interiorul cărora este molecula de ARN-mesager, precum și diferite substanțe nocive. 

Vaccinurile AstraZeneca, Cansino, Gamayela, Vaxart, LongComm și Upitt sunt fabricate utilizând linia de celule fetale 

umane HEK-293 și prin urmare produsele vaccinale finale vor conține resturi celulare și fragmente de  ADN din linia 

celulară fetală HEK-293. Oamenii de știință au recoltat această linie celulară din rinichiul unui făt de sex feminin din 

Olanda avortat legal în 1973 și apoi au transformat celulele în celule canceroase pentru a le face nemuritoare. La fel 

și Johnson și Johnson (Janssen) și de la Altimmune sunt fabricate pe linia celulară fetală umană PER-C6 din globul ocular 

al unui făt uman în vârstă de 18 săptămâni avortat în 1985. Alte vaccinuri sunt create pe celule de maimuță verde 

africană sau insecte. *Potrivit doamnei doctor Theresa Deisher, cercetătoare științifică, lanțurile de ADN primitive 

(nemetilate) de la fetușii umani au capacitatea de a 1) activa receptorii imuni care ar putea conduce la atacuri 

autoimune la indivizii susceptibili care au predispoziții genetice ce cauzează ca ADN-ul lor să fie sub-metilat sau 2) 

de a se insera în celule unde s-ar putea combina cu ADN-ul gazdei și provoca mutații – declară Robert F. Kennedy Jr. 

-Existența, simbolică, sau nu a numărului 666 în vaccinuri și a enzimei LUCIFERAZA – Vaccinul produs de Moderna ar 

conține enzima/proteina Luciferaza dizolvată într-o cantitate de 66,6 mililitri de fosfat distilat/doză (?). Această enzimă 

ar avea capacitatea ca la un anumit moment și cu ajutorul unei tehnologii (gen 5G) să formeze coduri numerice 

luminoase sub țesutul cutanat – semnul fiarei (?). - https://www.bitchute.com/video/2WGSGytdi4kZ/ 

-Existența, încă nedovedită deocamdată, a nanorobiților cu rol aparent de tratament dar și de control – Hydrogel. 

- Existența probabilă în vaccin a genei VMAT2, care ar avea rolul de a inhiba/distruge credința în Dumnezeu. 

-Putem să avem încredere în oameni care nu cred în Dumnezeu? – Pr. Gavriil din Athos despre producătorii 

vaccinurilor anti-Covid (17 ianuarie 2021). 

 



 


