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Prof Sucharit Bhakdi bol jedným z prvých lekárov, ktorí začali informovať o správaní sa 

korona vírusov. Po 1 roku od svojho prvého interview vystúpil opäť, a to kvôli svojmu synovi 

a budúcnosti detí. Spolu so svojou manželkou prof. K. Reiss napísal v minulom roku knihu 

Korona – falošný poplach? (Corona Fehlalarm ), ktorá bola preložená aj do slovenčiny. Keďže 

sa situácia zmenila a prvé správy od politikov z júna minulého roka sa stali skutočnosťou,  

rozhodli sa napísať druhú knihu, ktorej jedna kapitola je sprístupnená v angličtine zadarmo 

(https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-

content/uploads/corona_unmasked_engl_leseprobe.pdf)  

Prof Sucharit Bhakdi je mikrobiológ, infektológ a imunológ a bol učiteľom asi 12000 lekárov, 

jeho manželka je molekulárna biologička.  

Podľa neho vo vede sa musia názory vymieňať, musí sa myslieť a pýtať sa, čo je pravda. Podľa 

neho jeho kolegovia majú akoby tunelové videnie, nemajú prehľad; teda hlavnú vinu majú 

lekári, a politici sa tešia, lebo lekárov politici rozdelili tak, že sú takí lekári, ktorí tomu veria, 

čo robia a tí, ktorých existencia by bola zničená, keby vystúpili proti. Ale celosvetovo už je 

10 000 lekárov, a počet tých, ktorí sa ozývajú, rastie.  

2.6.2020 vyšla ich 1. kniha – ale nemysleli si, že s očkovaním to myslela Merkel a Spahn 

[minister zdravotníctva NSR] naozaj vážne – lebo to bol taký nezmysel, že sa nezdalo možné, 

aby sa to aj stalo. A potom 3.6. Merkelová vystúpila s prehlásením, že táto pandémia skončí 

vtedy, keď bude očkovacia látka. Keď sa tieto slová stali skutočnosťou, napísali 2. knihu 

a založili skupinu Doctors for Covid Ethics [https://doctors4covidethics.medium.com/].  

Aj medzi lekármi sú etickí ľudia, ale sú aj takí, ktorí vystupujú proti nim - buď ignoranti 

a hlupáci, alebo to robia naschvál. Prof. Bhakdi bol požiadaný spoločnosťou, kde bol takmer 

40 rokov – Deutsche Gesellschagft fuer Hygiene und Mikrobiologie (Nemecká spoločnosť pre 

hygienu a mikrobiológiu), aby z nej vystúpil – on aj vystúpil. Politici sa boja predstaviť iný 

názor, lebo sa boja o svoju kariéru, ako sa dozvedel z viacerých telefonických hovorov. Aj 

niektorí mladí lekári sa zoskupujú, aby sa postavili proti očkovaniu a pokúšajú sa ľuďom 

vysvetľovať situáciu. 

Je to, čo sa deje masová vražda? Nevie, ale je to kalkulované so zlým úmyslom – preto mu to 

naháňa strach a preto napísal ďalšiu knihu. Podľa neho už je po 12,00h a ľudia musia prestať 

bojovať proti sebe, ale sa spojiť ako ľudstvo, ako spoločnosť a ísť spolu, lebo ide o deti  

a o ďalšie generácie. Keď sa človek rozhodne pre očkovanie, je to jeho vec, ale očkovanie 

nesmie to byť vykonané násilne, ako sa to udialo v Izraeli; a keď ľudia nedajú pozor, príde to 

aj do Nemecka, a keď sa prebudia, môže byť neskoro. Ľudia v Izraeli nemôžu utiecť, krajina je 

zavretá. Toto sa nemôže stať už nikde, a to je aj dôvod pre novú knihu, aby sa obyvatelia 

prebudili. 

Chybným predpokladom vakcinácie je, že vírus prechádza do krvi – lebo vírus, ktorý príde 

vzduchom, neprejde do krvi. Bakteriálne zápaly pľúc sú omnoho častejšie a mnohí starí ľudia 

na tieto zomierajú častejšie než na vírusové zápaly pľúc. Keď prišla vakcína proti 

pneumokokom, prof. Bakhdi tvrdil, že nebude fungovať, ale aj tak ju schválili. Vakcína však 

https://www.empty-film.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/
https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona_unmasked_engl_leseprobe.pdf
https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona_unmasked_engl_leseprobe.pdf


funguje len vtedy, keď pneumokoky prejdú do krvi a tam sa prihlásia – ‚tu sme‘, vtedy 

pomáhajú protilátky z vakcín, ale aj vtedy nie celkom. Všetky vakcíny fungujú tak, že zachytia 

baktérie a víry v krvnom obehu. SARS-Cov-2 sa ale nerozmnožuje v krvi, ale hlavne zostáva 

v pľúcach. Z toho vyplýva, že je nezmyselné proti nemu očkovať, pretože tento útok v pľúcach 

nebude zachytený. A ak by sa to aj takto udialo, tak je to zbytočné rovnako, ako pri 

pneumokokoch a či pri chrípke, kde to tiež nechráni – hoci sa už 10-ky rokov očkuje proti 

chrípke a farma priemyslu to prinieslo veľa peňazí, ale ako všetci insideri vedia, v skutočnosti 

to nie celkom pomáha.  

V novej knihe sa hovorí o očkovaní založenom na génoch, ktoré sú 1000x nebezpečnejšie, 

škodia – „keď si predstavím, že by naše dieťa malo byť zaočkovaní a to je to, čo Merkel a Gates 

chcú, lebo chcú očkovať všetky deti na svete, Astra Zeneca a Moderna naočkovali prvé deti 

v Amerike, 6 mesačné, to je zločin, to patrí pred svetový tribunál, toto nejde. Zabíjajú naše 

deti,“ hovorí prof. Bhakdi. 

Hneď, keď počul, že prví ľudia v júli boli zapojení do očkovania, rozhodol sa varovať – „ľudia 

myslite, diskutujme a vypočujte aj nás, lebo ak je to, čo hovoríme len trochu pravdivé, tak 

potom sú učitelia, lekári prví na rade v rámci veľkého pokusu na ľuďoch. Tieto pokusy sú 

najväčší zločin.“ 

Vie o niektorých, ktorí už z Nemecka ušli, nemohli tam ostať žiť. Pred pár mesiacmi mu bolo 

povedané, aby krajinu s rodinou opustili, dostali ponuky, že ich odvezú, že sa budú môcť skryť, 

lebo im bolo povedané, že sa musia báť o život, skutočne báť. Spolu s manželkou však 

povedali: „my nebojujeme proti nikomu, burcujeme k porozumeniu preto, lebo tí, ktorí nás chcú 

zničiť, sú na ceste zničiť samých seba. Vždy, keď je niečo zlé na pochode, zničí to samé seba. 

Tak to bolo v dejinách ľudstva vždy. Prečo by tomu malo byť teraz inak? Teraz poviem, prečo 

sme si istí, že rozhovor je dôležitý. V tomto prípade je to tak, že je to gén vírusu, tento je 

vpichnutý do ramena, nie je to jeden gén ale paket miliárd génov, časť prejde do krvného obehu, 

to je to, čo väčšina ľudí nevie a si neuvedomuje. Oni nevedia, že nikto neskúmal, čo sa stane 

s týmto génovým paketom, ktorý je v krvi. Cievy sú spolu spojené, a spolu tvoria systém, ktorý 

prechádza cez všetky orgány, pľúca, srdce, tento systém je uzavretý– žiadna krv netečie mimo, 

ani nesmie; môže vytiecť cukor, O2, ale nie bielkovina a už vôbec nie génový balík – je príliš 

veľký. Takže kam idú tieto génové balíky? Nemajú inú možnosť, len ísť do cievnych stien. Keď 

gén vojde do steny, zo steny vyjde časť toho vírusu do krvi a spolu s ním aj odpad, ktorý je 

vytvorený spolu s ním – tento je postavený pred túto stenu, pred bunku. A oba, aj časť vírusu 

aj odpad, vojdú do krvi a vrážajú do krvných doštičiek, čo ich aktivuje, t.j. tvoria sa krvné 

zrazeniny. Tento odpad je spozorovaný lymfocytmi - aj tieto vidia odpad z vírusov a preto tieto 

bunky s odpadom napadnú, sú to killer lymfocyty, ktoré má každý človek ako súčasť 

imunitného systému, pretože sme sa počas celého života stretávali s korónovými vírusmi. Tento 

vírus nie je nový, je starý, známy, teda tento ‚nový‘ odpad je podobný tomu, s ktorým my už 

žijeme, a preto tieto lymfocyty zaútočia. Tento útok je na cievnu stenu, ktorá je potom 

lymfocytmi poškriabaná, má rysy – na koži sa vytvorí chrasta a po zahojení odpadne, ale vo 

vnútri nemôže odpadnúť, zostane vo vnútri cievy. A to je zle, lebo človek môže ochorieť, až 

extrémne ochorieť. Dá sa predpokladať, že sa zrazeniny budú tvoriť na miestach, kde krv tečie 

pomalšie, lebo tam je dosť času, tieto balíky prijať. Krv tečie pomaly v žilách, napr. v nohách 

sa tvorí trombóza, a keď sa tromby oddelia, idú do pľúc a nastane pľúcna embólia. To, čo ľudia 

nevedia, je, že aj v mozgu tečie krv pomaly, ale tam sa za normálnych okolností vírusy 

nedostanú, nie je dôvod, aby tam útočili lymfocyty, aby sa tvorili tromby.“ 



Keď boli oznámené vedľajšie účinky, bolesti hlavy, niektorí ľudia ochrnuli, zvracali, mali 

poruchy vedomia, zášklby – žiadne fake správy, a prof. Bhakdi hľadal príčinu týchto prejavov, 

nejakého spoločného menovateľa. Dostal telefonát od kolegu, veľmi skúseného, ktorý povedal, 

že také prípady videl doposiaľ v kariére veľmi zriedka, a potom prof. Bhakdi zistil, že tieto 

symptómy sú následkom tvorby trombov a následného zvýšeného tlaku v mozgu – bolesti 

hlavy, zvracanie, ochrnutie, slepota, hluchota, tiky – podľa toho, kde sa trombus-zrazenina 

nachádza. Normálne sa vírusy nikdy nedostanú do mozgu, čiže ani lymfocyty tam normálne 

neútočia, ale teraz áno.  

Na základe tohto zistenia napísal 1.3. 2021 list podpísaný 1000 lekárov na registračný úrad 

a žiadali, aby boli predložené dokumenty, ktoré vylučujú, že takéto niečo je možné.  Z úradu 

mu neodpovedali, ale namiesto toho v tom istom týždni vyšli správy: ‚žena zomrela na pľúcnu 

embóliu‘, ‚ó mladý muž zomrel na mozgovú trombózu.‘ Potom 11.3.2021 mnoho krajín 

zastavilo očkovanie Astrou Zenecou.  EMA, podľa prof. Bhakdiho neetický, neľudský, 

nezodpovedný úrad, vydala vyhlásenie, že je to OK - oni síce zistili, že 10 ľudí zomrelo na 

extrémne zriedkavé mozgové ochorenia (ako bolo uvedené vyššie), ale bolo ich „len“ 10; to je 

škoda, ale úžitok je väčší. Táto reakcia prof. Bhakdiho a jeho kolegov, lekárov, nahnevala a 

svoj list zverejnili. Podľa neho teraz nie sú on ani jeho žena zraniteľní, lebo nie sú sami. V 

združení Doctors for ethics je už množstvo lekárov 

(https://doctors4covidethics.medium.com/about).  

Prof. Bhakdi verí, že Merkel a iní politici budú zažalovaní. Pretože neexistuje žiadna imunita 

na svete, ktorá chráni pred norimberským kódexom, keď sa vykonávajú pokusy na ľuďoch bez 

toho, aby ľudia boli informovaní, a to sa teraz nedeje. Všetci lekári, ktorí naďalej vykonávajú 

očkovanie, môžu byť a budú žalovaní pred tribunálom, a to nie je žiadna vyhrážka, ale 

skutočnosť. Prof. Bhakdi a jeho kolegovia sa celosvetovo spojili, aby to zorganizovali. A 

žiadajú, aby starší občania boli obdukovaní a patológovia skúmali, či napr. v mozgu sa 

nevytvorila krvná zrazenina – štatistika o úmrtiach je tiež uvedená v knihe. Keď je injekcia 

potencionálne smrteľnou, podľa prof. Bhakdiho neexistuje kompromis. Nik nemôže človeku 

dať v injekcii niečo, čo ho môže zabiť. Podľa neho sa nemôžu konať pokusy na ľuďoch, musia 

najprv prebehnúť pokusy na zvieratách – platné pokusy, nie myši a potkany – ale zvieratá, ktoré 

majú rovnaké lymfocyty, ktoré rozoznajú odpadové látky z vírusov - tie nemajú myši, ale len 

opice. 

Podľa prof. Bhakdiho existuje riziko aj pre tých, ktorí nemali zatiaľ vážne vedľajšie účinky, 

lebo sú momentálne dostatočne zdraví. Ich lymfocyty budú ale iba spať v  uzlinách, v slezine, 

a keď sa prebudia, už budú trénované – ‚ó tam sú proteíny v mozgu ideme bojovať,‘ prídu 

bolesti hlavy – tento človek si povie, OK – ale keď za 4 týždne tento človek dostane pravé 

vírusy do pľúc, potom tam prídu killer lymfocyty a nadmerne zareagujú = to je imunitou 

podmienené zosilnenie – potom človek ochorie horšie, ako by ochorel bez očkovania. Ešte 

horšie to bude teda na jeseň – znova bude tento človek očkovaný, lebo prídu nové mutácie – 

teraz všetci budú zas očkovaní – a teraz sú už lymfocyty tu... Je to aj dôvod,  prečo sa po 2. 

dávke ľudia cítia horšie ako po prvej. A tieto lymfocyty majú dlhú pamäť – roky.  

Preto prof. Bhakdi radí: „ ak sa necháte opäť očkovať na jeseň, dávajte si dobrý pozor, a ja by 

som uzavrel životnú poistku lebo to super na tejto očkovacej látke je, že neexistuje žiadna 

garancia a žiadne povinné ručenie, to znamená, že nemôžete nikoho zažalovať. Pred tým, než 

sa dáte zaočkovať, nechajte si od lekára potvrdiť, že to, čo ja hovorím, je klamstvo – že 



neexistuje žiadna garancia úspechu a nie je ani garancia, že to nebude mať žiadne vedľajšie 

účinky. Nechajte si od očkovacieho lekára podpísať garanciu úspechu – /na internete sú 

formuláre/ musíte sa sami chrániť, lebo v tom momente, keď to niekto podpíše a niečo sa stane, 

budete chránení – lekár môže byť zažalovaný, a keď nepodpíše, môže byť tiež zažalovaný.“  

Prof. Bhakdi považuje očkovanie geneticky modifikovanými očkovacími látkami za plán, 

ktorého výsledok bude zlý a pre spoločnosť bude znamenať stratu ľudskosti. Ľudskosť 

pretkanú pozitívnymi ľudskými pocitmi, blízkosťou a spolupatričnosťou. 

 


