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Tässä koosteessa tuon esiin todisteeni siitä, ettei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia tai
bakteereja, vieraskieliset lähteet suomeksi käännettyinä. Auktoriteettini ovat saksalainen
molekyyli- ja meribiologi Stefan Lanka, joka työssään joutui tekemisiin virologian kanssa ja voitti
tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin ja todisti siten virallisesti ja juridisesti, ettei viruksia ole
olemassa, ja suppeammassa muodossa itävaltalainen tri Johann Loibner (tämän esitelmävideo
herätti minut joulukuussa 2020! Sitä ennen en tiennyt, ettei sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja
ole olemassa).
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TODISTEET SIITÄ, ETTEI OLE OLEMASSA SAIRAUTTA AIHEUTTAVIA VIRUKSIA JA
BAKTEEREJA

I Johdanto

Nykylääketieteen rokotuskäytäntö ja sen takana oleva käsitys sairaaksi tekevistä viruksista ja
bakteereista ovat nykylääketieteen kuolinisku. Nykyisin on olemassa riittävä ja varma tietämys
siitä, ettei ole olemassa sairaaksi tekeviä viruksia tai bakteereja, ja tämä tietämys sulkee pois kaikki
rokottamiset. Rokotukset ovat niin ollen pelkästään haitallisia ja joskus jopa tappavia niissä olevien
kymmenien elimistölle vieraiden aineosien vuoksi, myrkyllisimpinä niistä tehosteaineet eli



adjuvantit, jotka avaavat veri-aivoesteen, jolloin kaikki suoliston kautta elimistöön tuleva
haitallinen aines päätyy aivoihin aiheuttaen aivotulehduksia, kuolemia, kouristuksia, autismia,
autoimmuunitauteja, kroonisia sairauksia ja elinikäistä invaliditeettia - suurta haittaa. Ne
struktuurit, jotka on tulkittu väärin patogeenisiksi (sairautta aiheuttaviksi) viruksiksi ja
bakteereiksi, ovat todellisuudessa elimistön itsensä tuottamia ja elimistön toiminnalle
välttämättömiä struktuureja, jotka rientävät korjaamaan kehon vahingoittumisia. Ns. ”virukset”
ovat todellisuudessa solujen tuottamia eksosomeja (solunulkoisia vesikkeleitä, joiden sisällä on
perintöainesta, DNA:ta tai RNA:ta), joilla on elimistössä tärkeä viestittävä, korjaava ja puhdistava
tehtävä, ja soluissa, joiden sisään ne menevät, ne saavat aikaan tiivistävien ja säätelevien
proteiinien muodostusta. Bakteerit ovat myös elimistön itsensä hyödyllisiä struktuureja (elimistön
”talonmiehiä”), ja niitä on elimistöissämme luonnostaan paljon enemmän kuin soluja.

Kukaan ei ole koskaan eristänyt yhtäkään virusta, eikä yhtäkään virusta ole koskaan esitetty
kokonaisena. Ne ”virukset”, joita virologia (virusoppi) esittelee, on koottu ajatuksellisesti mielessä,
fiktiivisesti siis, tietokoneiden ääressä. PCR-menetelmällä (meidän koronatestimme) saaduista
nukleotidipätkistä (alkuperäkin täysin epäselvä) virologit yrittävät fiktiivisesti koota (engl.
alignment; saks. Ausrichtung) virusten kokonaisia genomeja, ja näin yhteen kyhätyt pätkät
julistetaan todellisiksi virusten genomeiksi! Koronankin kohdalla kiinalaiset virologit antoivat vain
genomipätkiä ilman että mitään koronavirusta olisi eristetty! Koronavirus on siis fiktio, kuvitelma,
samoin kaikki virukset. Niiden pohjalta kehitetyt rokotteetkin ovat silloin fiktio ja sellaisena
vaarallista puoskarointia ja väkivaltaa - oikean, parantavan lääketieteen vastakohta.

Mitä koronaan tulee, se on pelkkä kylmyyden aiheuttama kausittainen vilustumistauti, jossa kylmä
(+ mahd. tuuli, kosteusolot) suoraan, siis ilman ”virusta”, vaikuttaa hengitysteiden herkkiin
limakalvoihin vaurioittaen niitä (vanhuksilla ja perussairailla seuraukset ovat vakavampia; näin on
ollut aina, eikä nykyisessä ”koronassa” ole mitään ihmeellistä tai poikkeavaa). Syntyneet oireet ovat
paranemista soluvaurioista ja solujen kuolemista. Kuume nostaa energiatasoa ja yskä tuo
debriksen pois alahengitysteistä ja keuhkoputkista. Paikalla olevat eksosomit (”virukset”) ja
bakteerit eivät siis ole sairauden aiheuttajia vaan sen parantajia. Kyseessä on kehon oma
parantumistoiminto. Kaikki vilustumiset ovat siis yksi ja sama tauti, joten korona = flunssa =
influenssa. Yleisesti ottaen ei ole olemassa mitään infektiotauteja. Niiden todellinen syy on jokin
puutos tai jokin vahingollinen vaikutus (kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys, jopa psyykellä on
osuutta).

On kohtalokas ja paha taitovirhe tulkita vahinkoja korjaamaan tulleet ja vahinkopaikoilla läsnä
olevat eksosomit ja bakteerit vahinkojen aiheuttajiksi ja koko ihmiskuntaa uhkaaviksi pedoiksi!
Kuin tulipaloa sammuttamaan tulleet palomiehet olisivat tulipalon sytyttäjiä, koska ovat läsnä
tulipalopaikalla! Koska sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja ei ole olemassa, lääketieteellisellä
virologialla ja bakteriologialla ei ole minkäänlaista perustaa tai oikeutusta, ja ne on poistettava
lääketieteestä.

Itse asiassa koko lääketieteen täytyy syntyä uudesti, ja sen täytyy kunnioittaa kehon omia
parantumistapahtumia eikä ryhtyä röyhkeästi ja kaikkitietävän egon ja vastuuttoman hybriksen
vallassa piikittämään, mestaroimaan soluja ja tumia, leikkaamaan, poistamaan, säteilyttämään,
myrkyttämään ”lääkeaineilla” ja perustamaan yliopistoja ja professuureja näitä kehittämään ja
suorittamaan. Tämä kaikki on kehojen raiskaamista ja kehojen omien paranemisprosessien
tuhoamista - taitovirhe. Koko lääketiede on ajautunut kaikki meidät vaarantavaan turmioon, ja nyt
on vaara, että se pian tappaa kaiken ja kaikki väkisin! On ruokittu petoa, ja nyt peto on kasvanut
niin suureksi, että se syö kaiken ja kaikki.

Voin sanoa aivan täydestä sydämestä, että suomalainen lääkäri on (koulutuksen tuloksena) lähes
lääkärin eli parantajan vastakohta, joka aivopestynä ja harhautettuna on todellisesta terveydestä
tietämätön lääketeollisuuden PR-henkilö ja myyntiagentti, jonka ammatillinen ura on suureksi
osaksi liiketalouden sanelemaa puoskarointia ja siten potilaiden piittaamatonta vahingoittamista.
Vastaavasti lääketiede on täydellisesti lääketeollisuuden orja, jonka koko tarkoitus on vahingoittaa
potilaita (luoda markkinoita lääketeollisuudelle) ja tuottaa voittoa lääketeollisuudelle, kaikki tämä



naamioituna ”terveyden edistämiseen” ja nyt koronan kohdalla ”vaarallisen viruksen
karkottamiseen.” Itse pidän nykylääketiedettä lähes puhtaana ja täysin piittaamattomana
rikollisuutena, jonka maan hallinto siunaa. Se on kuin jokin helvetinkone, joka jauhaa suomalaisia
kappaleiksi suunnattomalla ylimielisyydellä ja koneen logiikalla. Kohta kansasta on jäljellä vain
ruoto, kun kaikki muu on ”hoidettu” pois tai myrkytetty.

Koronastakin on huomattava, että avuksi huudetut koronatesti (PCR), koronavilkku, sulkutilat ja
maskit ovat yhtä tyhjän kanssa, koska koronavirusta ei ole olemassa. On vain kylmä aika ja
kylmyys, joka vahingoittaa hengitysteiden limakalvoja, ja näin on tapahtunut aina. PCR-testi ei ole
diagnostinen, tautia ilmoittava testi. Se on kehitetty vain tieteelliseen työhön, ja se vain suurentaa
peräkkäisten kahdennusten sykleissä geneettisen materiaalin määrää, jotta sitä voidaan tutkia
(sykleissä kahdesta tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne.). Testissä laite pannaan
etsimään joitakin (fiktiivisiä, kuten yllä todettiin) oletettuja ”koronaviruksen” genomin pätkiä, ja
testin herkkyyttä voidaan säätää kahdennussyklien määrää (yleensä 30-45) säätämällä.
Testauslaitteen kalibrointi siis määrää sen, paljonko ”positiivisia” tuloksia (eli ”tartuntoja”)
saadaan. Koronatestillä voidaan saada ”positiivisiksi” (”tartunnan saaneiksi”) paljon ihmisiä, vähän
ihmisiä, kaikki ihmiset tai ei yhtään ihmistä testilaitteen kalibroinnin avulla. Aina voidaan saada
haluttu määrä ”tartuntoja.” Eikä siis mitään ”koronavirusta” edes ole olemassa!

Koska koronarokotteesta on pelkkää haittaa, on oikein vaatia, että koronarokotukset Suomessa
lopetetaan välittömästi. Ihmisiä ei saa enää rokotteilla vahingoittaa! Se on väkivaltaista kehojen
raiskausta, puoskarointia puhtaimmillaan! Kaikki muutkin rokotukset on lopetettava mitä
pikimmin.

Suomennoksiani on kymmeniä, ja olen tuonut niitä julkisuuteen sivuston
www.magneettimedia.com kautta (en kuulu Magneettimedian takana olevaan ryhmään tai
ideologiaan; olen kirjoittanut siellä vain siksi, että siellä on sallittu totuuden esiintulo). Opin itsekin
vasta joulukuun 2020 lopulla, ettei sairaaksi tekeviä viruksia ja bakteereja ole olemassa.
Lääketieteellisissä opinnoissa sitä ei kerrottu minulle, ja pidänkin lääketiedettä nykyisin
suurvalehtelijana ja sen seurauksena jopa koko kansan murhaajana, jota on hyvä karttaa. Ennen
joulukuun 2020 loppua kirjoittamissani teksteissä on kuitenkin paljon validia asiaa rokotteista ja
niiden vaarallisuudesta (ne voivat tappaa!), ja siksi pyydän ystävällisesti perehtymään niihinkin.
Ne löytyvät tämän koosteen lopusta kohdasta V. Aikaisempia aiheeseen liittyviä.”

****************************************************************

II. Artikkelini ”Näkökulma: Ovatko hallintomme ja THL alun alkaenkin petos?” ja sen kommentit,

https://www.magneettimedia.com/nakokulma-ovatko-hallintomme-ja-thl-alun-alkaenkin-petos/

A. Itävaltalaisen tri Johann Loibnerin esitys ”’Impfen’, Das Geschäft mit der Unwissenheit”
(”Rokottaminen – liiketoimintaa tietämättömyyden kanssa”) suomeksi referoituna.

https://www.youtube.com/watch?v=lTMJh8IApNM

Tri Loibner on kirjoittanut myös samannimisen kirjan.

Esityksensä alussa tri Loibner esittää sitaatteja juuri kuolleelta työtoveriltaan, mm. nämä neljä:

”Ei ole olemassa yhtäkään rokotetta, joka kykenisi suojelemaan meitä joltakin sairaudelta”;

”Vasta-aineilla ei ole mitään tekemistä minkään ’suojan’ kanssa sairautta vastaan”;

”Rokotteilla ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa vaan ainoastaan rahallisen voiton ja vallan
kanssa”;

http://www.magneettimedia.com/
https://www.magneettimedia.com/nakokulma-ovatko-hallintomme-ja-thl-alun-alkaenkin-petos/
https://www.youtube.com/watch?v=lTMJh8IApNM


”Sairauksista tehdään ’vaarallisia’, että rokotteita saataisiin myytyä.”

Tri Loibner kertoo heti lääkärinuransa alussa havainneensa, että kauppiaat (liikemiehet)
hallitsevat lääketiedettä. He sanovat, mitä sairauksia meillä on ja miten niitä tulee hoitaa. Tri
Loibner jatkaa, että hän ihmetteli myös sitä, että hän joutuu virassaan käsittelemään 60-80
potilasta päivässä. Hän ajatteli, ettei hän tällaisen vuoksi halunnut tulla lääkäriksi. Ei ollut hyvä
eikä oikein ammatissaan ainoastaan puolustaa teollisuuden ja politiikan etuja. Tri Loibner toimikin
sitten yksityislääkärinä ja joutui mielipiteidensä vuoksi jopa muutamaksi vuodeksi menettämään
oikeutensa harjoittaa lääkärin ammattia.

Aluksi hän ei epäillyt rokotteita. Hän rokotti itsensä ja lapsensa. Vastaanotollaan hän joutui
näkemään, että hänen antamansa punkkirokotteet (BSE) aiheuttivat aivotulehdusta,
aivokalvontulehdusta, astmaa ja erään potilaan kohdalla osittaisen halvauksen ja sitten kuoleman.
Siksi hän alkoi tutkia rokotteita (lääketieteen opinnoissa hänelle oli opetettu rokotteista lyhyesti
vain se, miten niitä annetaan ja mitä rokotteita tulee antaa). Hän toteaa: rokotteet ovat uskon (tai
uskomuksen) asia; ne eivät ole tiedettä. Historian suuret lääkärit eivät koskaan rokottaneet
potilaitaan, mutta nyt, kun lääketiede on liikemiesten hallussa, rokotteita käytetään.

Ensimmäisenä pakkorokotukset määräsi Napoleon (myös lapsille). Osa rokotetuista aina kuoli, osa
tuli sokeaksi tai halvaantui. Eloon jääneillä hän ylvästeli ja sanoi, että nyt kaikki ovat suojattuja,
kun heikot on karsittu pois. Näin sairaus ”ajettiin ulos” kansasta ja ”sairauksista päästiin.”

Isorokkorokotusta E. Jenner kehitteli niin, että sairaan ihmisen rokkorakkulasta otettua
rakkulanestettä hän ruiskutti lehmien nahkaan ja sitten vatsanahka viillettiin auki, sisään laitettiin
rokotteeseen kuuluvia nesteitä, ja niin saatiin rokotetta.

Nämä kaksi, Napoleon ja E. Jenner, kehittivät rokottamisen perusidean nykyiselle
rokoteteollisuudelle.

Tri Ehrlich oli se henkilö, joka sai ajatuksen ”vasta-aineista”; hän ei siis todellisuudessa nähnyt tai
osoittanut sellaisia; asia oli vain hänen ajatuksissaan.

Suojattu ei tri Loibnerin mukaan ole se, joka on saanut rokotuksen, vaan se, joka luonnollisen
sairastamisen avulla on saanut elimistön itsensä tuottaman suojan. Monet ovat kuolleet
rokotuksiin. Sellaisia vastuuttomia lääkäreitä on ollut olemassa, jotka vaativat heikentyneessä
tilassakin olevien rokottamista sanoen puolustuksekseen: ”Rokote täytyy kestää” (Napoleonin
ajatus). Tässä on kyseessä käytännön eugeniikka, rodunjalostus myrkyn avulla.

Ei ole niin, että rokotuksessa saataisiin vasta-aineita, jotka ”voittavat pahat virukset ja bakteerit.”
Jokaisessa rokotteessa on sairaus, lisäksi vieraita aineita ja sairautta aiheuttavia tuotteita, sellaisia
kuin antibiootteja, desinfiointiaineita, alumiinihydroksidia ja elohopeaa. Nämä aiheuttavat aina
sairautta.

Robert Koch julisti, että yksi ainoa basilli riittää sairauteen. Kun sitten Paul Ehrlich vielä julisti,
että sairautta on opittava lähestymään kemiallisesti (chemisch zielen lernen), rokotteista tuli
teollisuudelle mahtava tulonlähde.

Tri Loibner toteaa kuitenkin painokkaasti: ”Sairauksia ei voi voittaa”. Vain sairauden edellytyksiä
(sairauteen johtavia olosuhteita) voidaan poistaa. Se tapahtuu mm. elinolosuhteiden
parantamisen, hyvän ja riittävän ravinnon, saniteettiolojen parantamisen, viemäröinnin ja puhtaan
veden avulla. Kun näiden sijaan puhutaan rokotteista ja lääkkeistä, silloin kyseessä on vain halu
rikastua. Sen sijaan että kansaa pelotellaan sairaudella ja tartunnoilla tulisi antaa oikeaa valistusta
terveellisistä olosuhteista ja elintavoista. Sairaus on seuraus jonkin puutteesta tai muusta
vahingosta (kylmyys, kuumuus, säteily, myrkytys, psyykkinen huoli ja stressi jne.).



Nyt ovat astuneet areenalle sairauksien keksijät. On keksitty H5N1 (lintuinfluenssa), BTV (Blue
Tongue Virus, joka on suu- ja sorkkatauti uudelleen nimettynä voittojen saamiseksi), H1N1
(sikainfluenssa) ja nyt koronatauti Covid-19 (tämä on oma lisäykseni, koska tri Loibner piti
esityksensä ennen korona-aikaa, 27.11.2010 Sveitsissä).

Viruksesta on tullut propagandainstrumentti. Antiikissa (esim. lääkäri Aulus Publius Celsus)
”virus” tarkoitti myrkkyä, ja siihen luettiin lähes kaikki sairaudet.

Nykyisin on saatu käyttöön elektronimikroskoopit, ja niiden avulla on saatu näkyviin
soluelementtejä, joita sanotaan viruksiksi. Ne ovat kuitenkin kokonaan jotakin muuta. Se virus,
jonka nyt tunnemme, on peräisin kehosta itsestään (on siis endogeeninen ”virus”). Niiden avulla
(sisältävät RNA:ta tai DNA:ta) ohjelmoidaan ja ohjataan hyödyllisten bakteerien rakentamista
kehossa ja ylipäätään parantumis- tai sopeutumisprosessia, ja niissä prosesseissa syntyy kuumetta.

Tautia aiheuttava ”virus” siis totisesti on vain propaganda-ase. Propagandassa heitellään fraaseja
”se on joskus harmiton”, ”voi mutatoitua”, ”voi tulla aggressiiviseksi”, ”on jo tappanut 470
ihmistä”, ”tänään 345 ihmistä saanut tartunnan”, ”karannut ehkä laboratoriosta”, ”se voidaan
tukahduttaa yhteisvoimin: pysy sisällä, pidä etäisyydet, pidä maskeja, suljetaan liikkeitä ja
tilaisuuksia, kunnes saadaan rokote.” Kuitenkaan mitään tuollaista taudinaiheuttajavirusta ei ole
olemassa!

Influenssa (saks. Grippe) on todellisuudessa pelkkä kylmettyminen (esiintyykin kylmään
vuodenaikaan), eikä sillä ole mitään tekemistä ”tartunnan” tai vuosittaisten ”mutaatioiden” kanssa.
Havaittu ”virus” on vain oman kehon tuottama, informaatiota sisältävä lähettiläs, jonka tehtävänä
on sopeuttaa elimistö ympäristöön (tässä tapauksessa kylmyyteen). ”Infektio” on elimistön oma
terveellinen sopeutumisprosessi. Kuumetta siinä esiintyy sen vuoksi sen puolivälistä sen loppuun.

Virukset eivät siis ole taudinaiheuttajia vaan elimistön omia sopeutumismekanismeja muuttuviin
olosuhteisiin. Siksi nuo keksityt sairaudet (lintuinfluenssa, BTV, BSE, sikainfluenssa, korona) ovat
sellaisia, joita kukaan lääkäri ei voi osoittaa tai todeta (feststellen).

Enää ei lainkaan tarvita lääkäriä tai potilasta, tarvitaan vain potilaan verta (tai näyte nielusta), joka
lähetetään tutkittavaksi ns. referenssilaboratorioon (virologien ja rokotevalmistajien omaan
laboratorioon), ja jos testi on ”positiivinen”, silloin on ”sairaus”. Testinkin konstruoivat nuo
tutkijat, virologit ja rokotevalmistajat itse! Tämä on uskomattoman voimakas valtainstrumentti!
Aivan vapaasti voidaan – referenssilaboratorioiden ”diagnoosien” pohjalta (ei lääkäreiden tai
potilaiden pohjalta) pohjalta – keksiä ja loihtia esiin sairauksia, lakeja, epidemioita ja pandemioita!
Sitten, tietenkin, virus ”lentää” mantereelta toiselle, Saksasta Kanadaan, Kiinasta Chileen,
Takahikiältä Uuteen-Seelantiin tai Ranskan presidentin nieluun tai USA:n presidentin nenään ja
sen vuoksi Suomen presidentinkin nenään.

Kaikki petos saadaan helposti väestöissä läpi: tarvitaan vain kolmen viikon ajan jatkuvaa toistoa
tiedotusvälineiden kautta ja koko maailma tulee ”tuntemaan totuuden.” Tarvitaan vain riittävästi
rahaa, jolla tiedotusvälineiden kautta saadaan propaganda perille kolmen viikon ajan.
Rokotevalmistajat nettoavat sekä testeistään että rokotteistaan, ja ne ovat saaneet rokotteistaan
vastuuvapauden (vaikka he rokotteillaan tappaisivat puolet ihmiskunnasta, he eivät joutuisi
vastuuseen). Jos he haluaisivat kehittää rokotteen, joka tappaa kaikki ja koko ihmiskunnan, heitä
ei estäisi mikään tekemästä niin.

Tässä vaiheessa esitystään tri Loibner siirtyy puhumaan lyhyesti bakteereista. Myös bakteerit
tuottaa elimistö itse. Puolustusjärjestelmä poistaa sen, mikä ei kuulu elimistöön. Kun esim.
kynnenalusta tulehtuu, elimistö synnyttää tarvittavat märkäbakteerit (ne eivät tule ulkoapäin) ja
tuo paikalle valkosoluja, jolloin syntyy paise, joka puhjetessaan toimittaa pahan pois. Ihminen on
niin hyvin varustettu tähän, että ihmisessä on kymmenen kertaa enemmän bakteereja kuin soluja.



Tri Loibner siirtyy takaisin viruksiin ja toteaa, että ne ovat informaationkantajia (DNA, RNA), jotka
panevat elimistössä liikkeelle tarvittavia ohjelmia (esim. kuumeen ja muun puolustus- tai
sopeutumisreaktion). Nämä terveelliset parantumisohjelmat itse ovat se, mitä sanotaan
”sairaudeksi.” Sairaus on parantumisohjelma. Syntyy kuumetta ja vilunväreitä ja verta - ja siinä
happea - kertyy tapahtumapaikalle, jotta se, mikä on vahingoittunut, voidaan korjata. Kuume on
lisääntynyttä energiaa (ei ”viruksen tappamista”). Yskä on sekin terveellinen tapahtuma, seuraus
kylmettymisestä. Keuhkoissa nimittäin lämpötilan kylmeneminen saa aikaan solujen
vaurioitumista ja kuolemaa, ja yskän avulla sairaat ja kuolleet solut toimitetaan ulos. Kuume ja
yskä (siis esim. koronan oireet) ovat terveellisiä tapahtumia. Tulehdus on parantumistapahtuma.
Siis: taudit, joita vastaan rokotetaan, ovat harmittomia. Tri Loibner toteaakin, että on vain
kahdenlaisia sairauksia: lieviä ja vaikeita. Vaikeat sairaudet ovat sairauksia, jotka johtuvat vaikeista
olosuhteista, ja niistä päästään eroon, kun olosuhteet korjataan.

Nykyisin on paljon huonoja olosuhteita: lapset lihovat väärän ravinnon vuoksi, on depressioita,
itsemurhia, allergioita ja tyypin 1 diabetesta. Lisäksi lääkkeitä käytetään liikaa.

Pakkorokotuksia ei saa määrätä. Rokotus on aina sairauden ruiskuttamista ihmiseen.

**************************************************

B. Omia päätelmiäni ja Loibner-sitaatteja

Yllä esitettyjen tri Loibnerin toteamusten pohjalta voidaan loogisesti todeta myös, että koska
mitään infektoivaa koronavirusta ei ole olemassa, ei ole olemassa myöskään tartuntoja.
Tiedotusvälineissä jo vuoden ajan julistetut ”uudet tartunnat” ovat siis virallista huijaamista.
Huijaamista ovat myös koronavilkut, immuunipassit, karanteenit, rajoitukset ja kaikki
koronatoimet. Myös koronatestit ovat huijaus.

Se, mikä ihmisen elimistössä oleva niin sanottu ”virus” on, on todellisuudessa ihmisen elimistön
itsensä tuottama informaatiolähettiläs (sisältää DNA:ta tai RNA:ta), jonka tehtävä on siirtää
informaatiota elimistössä, jotta keho voi ryhtyä optimaalisiin sopeutumis- tai korjaustoimiin
muuttuneissa olosuhteissa. Kyseessä ei ole mikään ”tartuttava” tai ”tautia aiheuttava” virus vaan
elimistön normaaliin reagointiin kuuluva struktuuri. Niinpä, koska sana ”virus” johtaa tässä
harhaan, on parempi käyttää vaikka sanaa ”eksosomi” tai ”informaatiolähetti” (kyseessä on solujen
ulkopuolella oleva ja soluista lähtöisin oleva partikkeli, jossa on RNA:ta tai DNA:ta).

Seuraavassa esitän joitakin tri Loibnerin lausuntoja:

a) http://www.homeoint.org/german/loibner/impfung.htm

”Aito (sairauden) ehkäiseminen edellyttää tietoa niistä elämän olosuhteista, jotka johtavat
sairauteen.”

Huomiota on tri Loibnerin mukaan kiinnitettävä elintarvikkeiden tuoreuteen ja ravinnon laatuun,
inhimillisiin asumisolosuhteisiin, asiankuuluvaan pukeutumiseen kylmältä ja kuumuudelta
suojautumiseksi, puhtaaseen juomaveteen, vaatteiden ja kehon puhtaana pitämiseen, jätehuoltoon,
viemäröintiin jne. Tärkeitä ovat myös yhteiskunnallinen rauha ja järjestys, työolosuhteet ja
perheen hyvinvointi. Elinolosuhteiden ja sairauksien syntymisen välillä on voimakas korrelaatio.

Propaganda kuitenkin rummuttaa jatkuvasti, että ns. tartuntataudit ovat vähentyneet rokotusten
ansiosta. Kyseessä on valhepropaganda. On pitkään tiedetty, että nämä ns. tartuntataudit, kuten
myös kuolleisuus infektiosairauksiin (esim. tuhkarokkoon ja kurkkumätään), olivat lähes kokonaan
hävinneet jo ennen rokotteiden käyttöön ottamista. Ne olivat vähentyneet teknisen kehityksen,
sosiaalisten parannustoimenpiteiden ja yleisen hygienian paranemisen seurauksena.

http://www.homeoint.org/german/loibner/impfung.htm


Tri Loibner toteaa vielä, että on kiistämätön tosiasia, että lukemattomat ihmiset ovat menettäneet
terveytensä ja elämänsä rokotteiden vuoksi. TERVEITÄ ihmisiä rokotetaan, ja monet heistä
kuolevat, tulevat rammoiksi tai kroonisesti sairaiksi.

Rokotteista hän sanoo, että rokote on elävä viljelmä (hänen aikanaan ei ollut vielä mRNA-
rokotteita), jossa on stabiloivia aineita, jotka estävät tämän viljelmän omaa elämistä. Näitä toksisia
aineita ovat mm. elohopea, alumiini ja orgaaniset liuotteet, jotka ovat potentiaalisia sairauksien
aiheuttajia. Rokotteita viljellään vierasperäisissä alustoissa, mm. kananmunan valkuaisessa,
apinan munuaisissa ja abortoiduissa ihmissikiöissä. Niistä jää rokotteisiin valkuaisjäämiä. Tri
Loibner viittaa tässä niihin selviin hylkimisreaktioiin, joita tapahtuu heterogeenisissä elinsiirroissa.

Koska ns. infektiotaudit eivät johdu mistään viruksista tai bakteereista, myös se käsitys, että
sellaiset taudit kuin isorokko, tuhkarokko, hinkuyskä, tulirokko ja sikotauti tulisivat ihmiseen vain
yhden kerran (muka tuottaen ”pysyvän immuniteetin”), on tri Loibnerin mukaan väärä. Hän
toteaa, että jokainen kokenut lääkäri tietää, että ns. lastentaudit voivat tulla henkilöön useammin
kuin kerran.

Myös sellainen käsitys, että rokotteet tuottaisivat neutraloivia vasta-aineita, on hänen mukaansa
korkeintaan ajatusmalli (so. oletus), joka ei vastaa nykyistä molekulaaribiologista tietämystä. Hän
siteeraa erään auktoriteetin (Hahnemannin) ajatusta: ”Mitään muuta toimintaa ei ole koskaan
yksimielisemmin julistettu oletustaidoksi kuin lääketaitoa (Arzneikunst; nyt jo vanhentuneita
termejä 1800-luvulta).

b) Tri Loibnerin toisen artikkelin otsikko on ”Kontra: ’Impfen verursacht eine Krankheit’”
(”Kontra: ’Rokottaminen aiheuttaa sairauden’”),

Lähde: https://www.derstandard.at/story/2740842/bkontrab-impfen-verursacht-eine-krankheit

Artikkelissa tri Loibner toteaa:

”Taudeille altis lapsi kestää vähemmän rokotuksia. Monesti hän ei kestä yhtäkään rokotusta. Tämä
riippuu lapsen terveydentilasta. Sellaiselle lapselle, joka juuri tulee sairaaksi tai juuri oli sairas, yksi
ainoa rokotus voi olla liikaa. Tämä (so. heikko terveydentila) on tavallisin syy rokotevahinkoihin”;

”Rokotus, tahi rokoteaine, aiheuttaa aina sairauden. Rokotus ei ole mikään lääke, joka tekee meidät
terveeksi. Rokotus on aina kuormitus elimistölle, ja se aiheuttaa myös terveessä lapsessa
sairauden. Terve lapsi selviää siitä melko hyvin”;

”Rokotteiden kannattajat puhuvat rokotereaktiosta, kun rokotuksen jälkeen tulee kuumetta tai
vilunväreitä. Todellisuudessa tuo rokotereaktio on rokotesairaus, joka on terveelle harmiton mutta
voi olla vaikea, vakava ja myös tappava lapselle, jonka tilanne on ongelmallinen”;

”Rokotteet eivät ole ainoastaan riski; ne ovat myös tehottomia”;

HPV-rokotteesta tri Loibner toteaa: ”Teoria on se, että rokotetaan (lapset) ennen kuin
ensimmäinen virus ylipäätään tulee. Kuitenkaan virus ei ole syy sairastumiseen. Jokainen
seksuaalikontakti aiheuttaa immuunireaktion, kun partneri on uusi. Elimistö tottuu tilanteeseen,
kun partneri on aina sama. Jos kumppania jatkuvasti vaihdetaan, silloin tulee jatkuvasti reaktioita,
tulehduksia ja ehkä myös (kohdunkaulan) syöpä. HPV:n epäspesifinen osoittaminen ei sano
mitään siitä, saako ihminen joskus kohdunkaulansyövän tai eikö saa. Tämä on tieteellisten
tosiasioiden banaalia pelkistämistä. Koko rokoteteoria toimii niin, ja maallikko uskoo silloin, että
rokotus suojaa häntä”;

”Rokotteilla ihmisille annetaan vääriä odotuksia ja sosiaalitointa vaaditaan vastaamaan
kustannuksista. Rokotukset eivät kuitenkaan ole minkään arvoisia. Eivät edes euron arvoisia.
Mitään hyötyä ihmisille niistä ei koidu”;

https://www.derstandard.at/story/2740842/bkontrab-impfen-verursacht-eine-krankheit


”Kun rokote saadaan, jokainen sairaus tulee vaaralliseksi” (esim. hepatiitti-A-rokote voi tehdä
maksasairaan potilaan todella sairaaksi).

c) Kolmas artikkeli on nimeltään ”Vollständiges Interview mit Dr. Loibner: Wer impft schützt –
oder schadet?” (”Tri Loibnerin täydellinen haastattelu: Joka rokottaa, se suojaa – vai
vahingoittaako?”,

https://www.momag.at/vollstaendiges-interview-wer-impft-schuetzt-oder-schadet/

Tri Loibner toteaa:

”Lääkärit koulutetaan teollisuutta varten”;

”Rokotusten välillä ei ole eroja. Rokotukset ovat kaikki yhtä vaarallisia. Sillä vasta rokotuksia
annettaessa käy ilmi, mitä rokotusta kestetään. Rokotus on aina kenttäkoe. Se on aina ihmiskoe. - -
Mikään rokotus ei ole koskaan antanut suojaa! Rokote synnyttää reaktioita. Toiset selviävät siitä
varsin hyvin, jotkut kestävät sen, toiset eivät niin hyvin, toiset taas eivät lainkaan. Jokainen rokotus
on vahingoittava toimenpide”;

”Rokotus on myrkytys. - - Rokote sisältää luonnollisesti aineita, joiden on tarkoitus tehdä sairaaksi,
muutenhan ei syntyisi mitään vasta-aineita; tämä siis tarkoittaa sitä, että rokotus aiheuttaa aina
sairauden. Jos nyt ihmiset, jotka saavat rokotuksen, ovat sairaalloisia, silloin he voivat sairastua,
tulla hyvin sairaiksi, ja myös kuolla. Aivan kuten rokotusten ensimmäisinä vuosikymmeninä
isorokkorokotus: tuloksena sadasta rokotetusta noin kymmenen kuoli ja toiset kymmenen oli
rampoja, sokeita ja kuuroja”;

”Tavoitteeni on, että rokottaminen loppuu. Koska se on ollut erehdys alusta alkaen. Koskaan se ei
ole ollut terveydelle suojaksi, vaan alusta alkaen se on ollut huonojen karsimista pois. Terveet
rokotettiin, ja he kestivät tämän myrkytyksen, mutta sairaat oli saatu pois”;

”Lääkärin perusperiaate on: ’primum nihil nocere – ennen kaikkea älä aiheuta vahinkoa!’.”

d) Artikkeli ”Virus und Ansteckung – von der kollektiven Illusion zur kollektiven Hypnose” (”Virus
ja tartunta – kollektiivisesta illuusiosta kollektiiviseen hypnoosiin”),

https://nues-am-wand.lu/virus-und-ansteckung-von-der-kollektiven-illusion-zur-kollektiven-
hypnose/

Tri Loibner esittää vertauksen:

”Tiettynä aikana vuodesta, kun hedelmät ovat kypsyneet, ne alkavat pudota puusta. Hedelmä
toisensa jälkeen putoaa alas. Tämä näyttää jokaisesta luonnolliselta, eikä kukaan ala puhua, että
hedelmät putoavat puusta, koska ne ovat saaneet tartunnan sairaudesta nimeltä ’alas
putoaminen’.”

**********************************************************

C. Molekyyli- ja meribiologi Stefan Lankan haastattelu heinäkuussa 2020, mm.
tuhkarokkovirusoikeudenkäynnistä (suomennokseni),

http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli-2020.pdf

Die Wurzel (lehti, jonka edustaja haastattelee): Hyvä Stefan, olet molekyylibiologi, meribiologi ja
tiedemies ja olet voittanut tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin todistamalla tieteellisesti, ettei
(tuhkarokko)virusta lainkaan ole olemassa. Milloin tämä tapahtui?

https://www.momag.at/vollstaendiges-interview-wer-impft-schuetzt-oder-schadet/
https://nues-am-wand.lu/virus-und-ansteckung-von-der-kollektiven-illusion-zur-kollektiven-hypnose/
https://nues-am-wand.lu/virus-und-ansteckung-von-der-kollektiven-illusion-zur-kollektiven-hypnose/
http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wurzel-3-2020-virus-interview-juli-2020.pdf


Stefan Lanka: Tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin aloitin vuoden 2011 lopulla estääkseni
tuhkarokkorokotusvelvollisuuden säätämisen. Oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012 ja kesti lopulta
vuoden 2017 alkuun. Tappiolle jäänyt syyttäjä ei vienyt asiaa enää Saksan
perustuslakituomioistuimeen valittaakseen siellä Saksan korkeimman oikeuden 1.12.2016
tekemästä päätöksestä. Päätöksessään korkein oikeus oli hylännyt syyttäjän tekemän hakemuksen
Stuttgartin hovioikeuden asiassa 16.2.2016 antaman tuomion muuttamiseksi.

Stuttgartin hovioikeus ei jättänyt huomioon ottamatta niiden asiantuntijalausuntojen ja
suoritettujen kokeiden pohjalta esitettyä tieteellistä todistusta, jotka kumosivat kaikki väitteet
tuhkarokkoviruksen olemassaolosta, eikä toiminut väestön vahingoksi. Hovioikeus ei myöskään
hylännyt valitusta muodollisista syistä, kuten syyttäjä tähän asti on väittänyt. Hovioikeus viittasi
tuomionsa perusteluissa siihen, että oikeuden asettama asiantuntija totesi lausunnossaan, ettei
yksikään kuudesta esitetystä julkaisusta sisältänyt näyttöä minkään viruksen olemassaolosta.

Erityisen kuuma asia tässä on se, että yksi näistä kuudesta esitetystä julkaisusta esittää niin
tuhkarokkovirologian kuin kaiken virologian eksklusiivisen perustan. Korkeimman oikeuden
vahvistama Stuttgartin hovioikeuden 16.2.2016 antama tuomio vie koko virologialta (virusopilta),
myös koronarummutukselta (Corona-Hype), pohjan, koska kaikki virologit viittaavat tähän yhteen
ainoaan julkaisuun, josta saksalainen lainkäyttö sanoo, ettei se sisällä mitään näyttöä mistään
viruksesta. Nyt tulee saada tämä viruksia koskeva lainkäyttö siirrettyä käytäntöön.

Suojellakseen oikeuden tilaamaa asiantuntijaa rikossyytteiltä kahden kirjallisen väärän lausunnon
antamisesta todistuksessaan Stuttgartin hovioikeus on salannut tämän asiantuntijan kuudesta
julkaisusta antaman pöytäkirjoihin liitetyn lausunnon.

Erään nuoren naistuomarin selvien kysymysten paineessa asiantuntija tunnusti keskeisen väärän
lausuntonsa: hänen kirjallisten lausuntojensa vastaisesti syyttäjän esittämät kuusi julkaisua eivät
kuitenkaan sisällä mitään kontrollikokeita sen todistamiseksi, toimiiko käytetty metodi,
vääristyykö tulos tai saadaanko aikaan itse toivottu tai tavoiteltu tulos! Siksi oikeudenkäynnissä
esitetyt kuusi julkaisua ovat arvotonta paperia, jota ei voida eikä saa sanoa tieteelliseksi.
Tieteellisen työskentelyn säännöt näet määräävät välttämättä suoritettaviksi ja dokumentoitaviksi
kontrollikokeet.

Oikeudenkäynti ja ensimmäisen oikeusasteen pöytäkirja sekä Stuttgartin hovioikeuden tuomio
ovat kuin kaksinkertaisesti vieneet pohjan koko virologian väitteiltä. Tässä viittaan artikkeliini ”Der
Bundesgerichtshof lässt den Glauben an die Viren untergehen” (”Saksan korkein oikeus tuhoaa
uskon viruksiin”) aikakauslehdessä WissenschafftPlus nro 2/2017, joka löytyy myös verkosta
sivustolta wissenschafftplus.de.

Die Wurzel: Kaikkialla kuullaan tiedotusvälineistä, erityisesti koronasta lähtien, nimekkäimmistä
virologeista, sellaisista kuin tri Drosten Charitee-sairaalasta tai prof. Streeck Heinsbergistä, kuinka
he asettavat jonkin oletetusti elävän viruksen vastuuseen kaikista mahdollisista sairauksista. Miksi
virologit uskovat viruksiin, vaikka sellaisia ei elävässä kudos- ja soluaineksessa ole lainkaan?

Stefan Lanka: Nämä ja muut virologit eivät väitä virusten olevan eläviä, vaan he väittävät, että
biokemiallisesti kuollut viruksen perintöainesrihma (sano: virus) on tartuttamiskykyinen. He
määrittelevät, kuten kaikki virologit, että viruksella ei ole käytössään mitään omaa
aineenvaihduntaa ja että se on biokemiallisesti kuollut. He puhuvat korkeintaan siitä, että
kaikkialla (ei ainoastaan ovenkahvoissa) on virusten geenifragmentteja, jotka eivät ole
tartuttamiskykyisiä. Heidän silmissään vain viruksen kokonainen perintöainesrihma (kokonainen
virus) on tartuttamiskykyinen, mutta viruksen osa (sano: geenifragmentti) ei. Samalla he
vaikenevat siitä suurimmasta ammattisalaisuudestaan, etteivät he koskaan ole löytäneet täydellistä
viruksen perintöainesrihmaa (sano: täydellistä virusta).



Eivät ainoastaan yllä mainitut virologit vaan kaikki virologit antavat määritelmän, ettei viruksella
ole käytössään mitään omaa aineenvaihduntaa ja että se on biokemiallisesti kuollut.

Kuinka kuitenkin sellainen, mikä on kuollut, voi kehittää voiman päästä olioiden ihojen,
peitinkalvojen ja verinahkojen, verisuonten seinämien ja limakalvojen limanerityksen läpi
elimistöön ja siellä päästä lujan sidekudosmassan (joka ympäröi kaikkia soluja) läpi, ei ole mikään
avoin kysymys nykyään vaan kumottu myytti, joka historiassamme kehittyi.

Se, mikä virologeilta on jäänyt huomaamatta, on se, että teoria (teoria solupatologiasta vuodelta
1858), jonka varaan koko biologia ja lääketiede rakentuu ja josta yhtä virheelliset infektio-,
immuuni-, geeni- ja syöpäteoriat pakostakin ovat kehittyneet, ei ainoastaan ole väärä vaan myös
kumottu.

Samoin heiltä on jäänyt huomaamatta, että lääketieteellinen virologia (virusoppi) kumosi itsensä
vuonna 1951. Heiltä on jäänyt huomaamatta, että vuoden 1952 jälkeen kehittyi virologian uusi
ajatus, ajatus geenirihmaviruksesta, joka kuitenkin perustuu väärään selitykseen bakteerien
kohdalla eikä sitä voida soveltaa ihmiseen, eläimeen tai kasviin. Katsokaa tästä artikkelini
”Fehldeutung Virus” (”Väärinselitys virus”) aikakauslehdessä WissenschafftPlus 1/2020.

Die Wurzel: Mihin asti myös sinä uskoit laajalle levinneeseen virus-hypoteesiin?

Stefan Lanka: Uskoin tähän ideaan siihen ajankohtaan asti, jolloin minä itse eristin ja
biokemiallisesti määrittelin merestä erään rakenteen, jonka silloin tulkitsin HARMITTOMAKSI
virukseksi. Sen jälkeen opin, ettei käsitettä ”virus” missään tapauksessa saa käyttää, koska se
merkitsee jotain sellaista kuin sairautta aiheuttavaa myrkkyä (kumotun soluteorian sisällä), jonka
elimistö itse tuottaisi.

Nykyisin uteliaat tutkijat tietävät, että niistä rakenteista (joista yhden siis eristin), jotka syntyvät
itserakentumisen kautta, syntyy biologista elämää. Bakteerien kohdalla näitä rakenteita kutsutaan
faageiksi (bakteriofageiksi), jotka laboratoriossa syntyvät vain silloin, kun bakteerit ovat erillään
toisistaan ja siten niiden biokemia köyhtyy. Jostakin tietystä ajankohdasta lähtien (metamorfoosin
päämäärähakuisessa prosessissa) koko bakteeribiomassa muuttuu moniksi täysin samoin
rakentuneiksi pieniksi rakenteiksi.

Näillä pienillä rakenteilla on se funktio (kuin pikkusiittiöillä), että ne asettavat nukleiinihapponsa
(DNA:nsa) niiden organismien käyttöön, jotka niitä tarvitsevat. Solupatologian hyvä-paha-
silmälasien kautta nämä päämäärähakuiset ja mielekkäät tapahtumat tulkitaan negatiivisiksi ja
sairausmyrkyiksi (latinaksi virus).

Nämä pienet rakenteet on hyvin helppo sanan ”eristää” varsinaisessa merkityksessä eristää,
valokuvata ja tutkia biokemiallisesti. Vuodesta 1952 alkaen tietämättömät nuoret virologit (jotka
eivät tienneet, että ja miksi vanha virologia oli loppunut) USKOIVAT, että väitetyt ihmisen ja
eläimen virukset näyttävät siltä ja ovat rakentuneet siten kuin ”faagit” (bakteerien pikkusiittiöt).

Vuonna 1954 ehdotettiin (yksi tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin kuudesta julkaisusta) erästä
tekniikkaa ihmisen oletettujen virusten osoittamiseksi täsmälleen samoin kuin bakteerien faagit
osoitettiin. He uskoivat, että kun kudokset kuolevat, ne muuttuisivat viruksiksi – aivan kuten
bakteerit muuttuvat faageiksi, sillä ratkaisevalla erolla, että faagit joka kerta suurin joukoin ja
puhtaassa muodossa eristettiin ja valokuvattiin ja niiden aina yhtä pitkä ja koostumukseltaan aina
sama perintöainesrihma kokonaisuudessaan esitettiin ja esitetään. Tämä ei kuitenkaan vain
otaksuttujen virusten kohdalla ole tähän mennessä ollut mahdollista.

”Wirrologit” (”sotkevat virologit”; sanaleikki: wirren = sotkea; -logit on sanan ”virologit” loppu)
koostavat hajaantuneiden kudosten ja solujen lyhyistä pätkistä (fragmenteista) vain ajatuksissaan
jonkin viruksen mallin, jota todellisuudessa ei ole olemassa (tarkempi tarkastelu seuraa
tuonnempana).



Koska tällaiset virologit ovat tähän asti halveksineet tieteellisen työn perussääntöjä ja kieltäytyneet
suorittamasta kontrollikokeita, heidän mieleensä ei ole tullut, että koeputkessa olevat kudokset ja
solut eivät kuole oletetun viruksen johdosta vaan jokaista näennäistä ”infektiota” edeltävään
proseduuriin (menettelyyn) kuuluvan tahattoman (kudosten) nälkiinnyttämisen ja myrkyttämisen
johdosta.

Sen vuoksi geneettiset virustestit (PCR) osoittavat vain kehon omia sekvenssejä (geenirihman
pätkiä). Koska testi näyttää ”positiivista” vain silloin, kun testattavassa koenäytteessä on riittävästi
geenipätkiä, on selvää, miksi myös negatiivisia testituloksia on. On toki selvää, että erityisesti
tulehduksellisissa tapahtumissa keho vapauttaa enemmän kudosmateriaalia ja sen mukana
geenipätkiä kuin terveessä tilassa tai silloin, kun keho tiettyinä parantumisen hetkinä ei niitä
lainkaan vapauta. Tarvitsee vain lisätä koenäytteen määrää (samantekevää, millaista:
pyyhkäisynäytettä, verta, limaa, siemennestettä, kudosnäytettä jne.) ja niin saa jokainen ihminen,
jokainen eläin ja todennäköisesti jopa jokainen kasvi positiivisen testituloksen. Artikkelissani
”Fehldeutung Virus. Teil II” (kts. WissenschafftPlus 2/2020) kehotan rehellisiä tiedemiehiä,
bioinformaatikkoja ja laborantteja lopultakin tekemään ja julkaisemaan näitä kontrollikokeita,
joita ei ole koskaan tehty tai julkaistu. Todisteet tätä varten esitettiin Stuttgartin hovioikeudelle
tuhkarokkovirusoikeudenkäynnissä, mutta ne jätettiin huomioon ottamatta.

Die Wurzel: Mitä sinulle merkitsee rehellinen tieteellinen työskentely kontrollikokeiden tekemisen
ohella, joka monilta promovoiduilta tiedemiehiltä, jotka työskentelevät teollisuuden hyväksi,
puuttuu?

Stefan Lanka: Tärkeintä on alinomaa koetella omat ja muiden olettamukset. Sitä kuitenkaan
useimmat eivät tee, koska muuten he sanoisivat itse itsensä irti. Mekanismin, joka tässä toimii,
ymmärsi ja julkaisi jo v. 1956 poikkeusnero Eugen Rosenstock-Huessy. Viittaan siihen ja siteeraan
häntä jatkuvasti, esimerkiksi aikakauslehden WissenschafftPlus 1-3/2019 artikkelisarjassa, joka
sinua, Michael, kovasti innosti ja josta olet kertonut artikkelissasi Wurzelissa 04/2019.

Die Wurzel: Yhä enemmän luetaan, että teollisuuden rahoittamat tiedemiehet julkaisevat
tieteellisiä töitä ja tilastoja toimiakseen toimeksiantajiensa odotusten mukaisesti. Tuloksena on
vääristyneitä tilastoja tuhkarokkovirukseen, koronavirukseen, influenssavirukseen infektoituneista
ja kuolleista jne. jatkuvalla syötöllä. Miksei ole olemassa riippumattomia kontrollielimiä, jotka
valvovat tutkimustuloksia ja työtapoja?

Stefan Lanka: Tähän kysymykseen en voi tilanpuutteen vuoksi tässä vastata. Kuitenkin tämän
verran: Demokraattisesta ideasta käsin politiikka ja tiede voi toimia vain kun toimeksiantaja, siis
jokainen kansalainen, on perehtynyt siihen, mitä tapahtuu, toisin sanoen kontrolloi asioiden
kulkua ja valtuutettuja. Tästä ideasta olemme hyvin kaukana, ja nyt ajattelen, että sen voi toteuttaa
vain itsestään muodostuvien ryhmien yhteenliittymä.

Ainoita, jotka toistaiseksi ovat menestyksellisesti järjestäytyneet, ovat ensinnäkin ryhmittymät,
jotka selvästi loukkaavat ilmoittamiaan päämääriä eivätkä toteuta niitä, ja toiseksi (julkisesti ja ei-
julkisesti) ilmoittamiaan päämääriä johdonmukaisesti seuraavien ja niihin pääsevien
voitontavoittelijoiden yritykset ja yhdistykset. Positiivisessa mielessä tämän on nähtävästi
ymmärtänyt firma Geox: se perustaa aika ajoin uuden firman, kun vanha firma on saavuttanut 500
työntekijän rajan. Tämä on ilmeisesti se määrä ihmisiä, jossa kokonaisnäkemyksen saaminen,
luottamus toinen toiseen ja siihen perustuen symbioottinen (toinen toistaan hyödyttävä) työn
tekeminen ovat vielä mahdollisia.

Valtiollisiin elimiin siirrettynä tämän on ymmärtänyt ja kirjassaan ”Der Staat im dritten
Jahrtausend” muotoillut ruhtinas von Lichtenstein. Hän vaatii valtion kaikkien alueiden
itsehallintoa (missä se on mahdollista) pienissä elimissä, koska ylemmät rakenteet menettävät aina
kokonaisnäkemyksen ja niiden hallinto on tehotonta ja siten aina liian kallista.



Die Wurzel: Mielestäsi tieteen historiassa on tiettyjä tapahtumia, jotka johtivat siihen, että tiettyjä
”tieteellisiä” spekulaatioita (teoreettisia pohdintoja) nostettiin tieteellisiksi totuuksiksi, mm.
todistus virusten olemassaolosta, vaikka mitään ei todistettu.

Stefan Lanka: Minulle oli ja on aina tärkeää tunnistaa suuret kehityslinjat ja mekanismit, miten ja
miksi mikäkin asia on kehittynyt. Luulen, että minulle tämä ”läntisen” lääketieteemme suhteen on
onnistunut. Katso artikkelini ”Fehldeutung Virus” aikakauslehdessä WissenschafftPlus 1/2020.
Viittaan tässä yhteydessä Siegfried Mohrin artikkeliin Eugen Rosenstock-Huessystä,
WissenschafftPlus 2/2020. Artikkelin nimi on ”Die Wissenschaft vom Zeitpunkt”, ja siinä on
selvästi tuotu esiin historiallisten yhteyksien ymmärtämisen merkitys.

Die Wurzel: Todelliset virologit ja laaja tiede ovat yhtä mieltä siitä, että virus voitiin eristää, vaikkei
asia niin ole, kuten edellä olemme nähneet. Voitko vielä tarkemmin mennä siihen?

Stefan Lanka: Virologit eivät käytä sanaa ”eristäminen” sanan ”eristäminen” merkityksessä ja
tulevat epäilyttävän hermostuneiksi, kun siitä heille puhutaan. He tarkoittavat ”eristämisellä”
laboratoriossa aikaansaatua vaikutusta, jonka he samanaikaisesti tulkitsevat a) infektioksi, b)
todisteeksi viruksen läsnäolosta, c) todisteeksi sen lisääntymisestä, ja d) todisteeksi oletetun
viruksen tuhoamisvoimasta.

Todellisuudessa he huomaamattaan ja tahattomasti tappavat kudoksia ja soluja laboratoriossa
nälkiinnyttämällä ja myrkyttämällä niitä, ks. artikkelini ”Fehldeutung Virus”, WissenschafftPlus
1/2020.

Die Wurzel: Virologit uskovat, että kuolevat kudokset ja solut muuttuvat kokonaan viruksiksi. Sen
tähden he sanovat kudos- ja solukuolemaa myös virusten lisääntymiseksi. Ymmärränkö tämän
oikein, että silloin pakostakin jokainen kudos- ja solumateriaalin kuolema synnyttää aina oletettuja
viruksia, siis solujätettä – että tämä on organismin rakennus- ja hajoamisprosessien luonnossa?

Stefan Lanka: Tätä selvittääkseni minun täytyy ensin käsitellä bakteereja ja faageja.
Metamorfoosia, bakteerien muuttumista faageiksi, ei voida kutsua solukuolemaksi, vaan se on
hyvin tarkoituksellinen ja hyödyllinen tapahtuma. Tämä havainto bakteerien muuttumisesta
faageiksi tehtiin vuonna 1954 ihmisistä ja eläimistä peräisin olevilla kudoksilla: uskottiin, että
kudokset muuttuvat viruksiksi, kun ne infektiokokeessa kuolevat. Kaikki muut tiedemiehet,
solubiologit ja muut eivät lähde siitä, että kudokset tai solut, jotka kuolevat, muuttuisivat samalla
viruksiksi. Päinvastoin, he tutkivat tuota kuolemista ymmärtääkseen, kuinka se kehossa tapahtuu.
He kutsuvat sitten niitä samoja tapahtumia, joita virologit selittävät väärin virusmuodostukseksi,
koordinoiduksi solukuolemaksi (= apoptosis) tai autofagiaksi (kierrätykseksi, uudelleen
käyttämiseksi).

Ihmisessä ja eläimessä tapahtuu alituinen rakentuminen ja hajoaminen hiljaa ja hellävaraisesti
kudosten ja solujen hajotessa paikan päällä pieniksi aineosiksi ja näiden sitten tullessa
esikäsitellyiksi jälleen uutta käyttöä varten tähän aiotuissa elimissä, esim. maksassa.

Käsitettä ”virukset” ei saa tulevaisuudessa enää käyttää. Se on harhaanjohtava, täynnä
väärintulkintoja ja peräisin kumotusta hyvä-paha -ajattelusta, jota käyttävät hyväkseen sellaiset
ihmiset, jotka eivät osaa tai tahdo toisin selittää monimutkaista kokonaisuutta.

Die Wurzel: Viruksella, oli se millainen hyvänsä, väitetään olevan itsenäisyys ja omatoimisuus,
joita ei lainkaan ole olemassa.

Stefan Lanka: Kyllä, koko konsepti on erheellinen, eikä sitä myöskään voida vaihtoehtoisten
apuhypoteesien avulla pitää voimassa. Koska ”virologit” vuodesta 1954 lähtien ovat uskoneet, että
kuoleva kudos ns. ”infektiokokeissa” muuttuu virusmateriaaliksi, he selittävät myös lyhyet
nukleiinihappopalaset heidän oletettujen virustensa aineosiksi. Näistä nukleiinihappopalasista
(DNA:n geenipätkistä) he konstruoivat mielessään viruksen perintöainesrihmat, joita ei



todellisuudessa ole olemassa. Koska kuitenkin sekvenssianalyytikot ihmisen kromosomien
analyysissä löytävät näitä oletettuja viruksen sekvenssejä kromosomien sekvenssien sisältä, he
väittävät, että enemmän kuin 50% kromosomeistamme koostuu virusgeeneistä.

Die Wurzel: Tähänastisten esitystesi mukaan tulee yhä ymmärrettävämmäksi, miksi
lääketeollisuus, lääkärit, virologit, poliitikot ja viranomaiset antavat hypoteettisille viruksille
vaarallisen tappajaominaisuuden, jota ei lainkaan ole olemassa, eikö niin?

Stefan Lanka: Kyllä, ja he tekevät niin myös siitä syystä, että mielestään heidän täytyy tehdä itsensä
tärkeiksi ja oikeuttaakseen myös tekemisensä. Ja myös siitä syystä, että lääketieteestä on tullut
valtava liikeyritys, jonka on pakko tuottaa voittoa ja jonka yksinomaan sen tähden on pakko
liioitella alinomaa.

Tähän kehitykseen ja liioittelupakon vaaraan, joka lopulta tulee tappamaan kaikki ja kaiken, on
viitannut v. 1976 Ivan Illich kirjassaan ”Die Nemesis der Medizin.” Minulla oli hänen kanssaan v.
1995 hyvin valaiseva tapaaminen, josta olen kertonut ensimmäisessä kirjassamme rokotusaiheesta
ja aikakauslehdessä WissenschafftPlus. Kirjailija Seamus O’Mahony, joka v. 2019 kirjoitti
merkittävän kirjan ”Can Medizine be cured?”, viittaa aivan keskeisesti Ivan Illichiin ja tulee siihen
johtopäätökseen, että lääketiede ei enää omin voimin voi parantua ja että se vaikuttaa aina
tuhoisasti. Hän lähtee tällöin niiden aineiden lääketieteestä, joiden avulla ehkäistään oireita.
Muusta ”lääketieteestä” hän sanoo, ettei sillä koskaan ollut mahdollisuutta tulla käytetyksi
(alaviitteessä Stefan Lanka toteaa, että hän kutsuu tuota ”muuta lääketiedettä” paremmin
toisenlaiseksi näkemykseksi tai suorastaan biologiaksi, jota hän on ryhtynyt levittämään ja jossa
terveys on tulos harmoniasta hänessä itsessään ja suhteessa hänen ympäristöönsä).

Die Wurzel: Mitä luulet, onko mahdollista saada tämä uusi tieteellinen ymmärrys viruksista ja
bakteereista (jälkimmäiset ovat itsenäisiä) yleisön saataville, ja sellaisella nopeudella, ettei siihen
mene sataa vuotta?

Stefan Lanka: Vastaus on: on tehtävä oikeaan aikaan oikea asia, katso artikkeli Rosenstock-
Huessystä, WissenschafftPlus 2/2020, ja minun artikkelini ”Fehldeutung Virus Teil II. Vom
Anfang und Ende der Corona-Krise” siinä. Tämä artikkeli on myös sivustollamme
wissenschafftplus.de vapaasti nähtävillä. Artikkelilla on voima (yhdessä koronakriisin suuruuden
kanssa, joka on ravistellut melkein koko ihmiskuntaa ja saattanut sen vaaraan [siis koronatoimien
johdosta, VL]) vaikuttaa nopea oppiminen, joka ei kestä enää sataa vuotta. Näin nähtynä korona on
mahdollisuus kaikille ihmisille ja kaikille alueille, ei ainoastaan virusten, lääketieteen, politiikan ja
talouden aloille.

Die Wurzel: Uskon, että lääketeollisuus tahtoo ylläpitää virusteoriaa sellaisena kuin siihen on iät ja
ajat uskottu, muuten se tuottaisi omalle liiketoiminnalleen miljardien menetykset (lääkkeiden ja
rokotteiden myyntitulojen menetykset). Uuden ymmärryksen levittämiseksi viruksista täytyisi
ensimmäisenä askeleena painattaa ja ottaa käyttöön uusia biologian oppikirjoja ja uusia
opintosisältöjä, joissa on mukana uusi tietämys ”viruksista”, lääketieteen, biologian ja apteekkialan
opiskelijoille.

Luulen, että ihmisistä vain suurehko osa tulee omasta kokemuksesta käsittämään, ettei viruksia
perinteisessä merkityksessä ole lainkaan olemassa. Eivät virukset, bakteerit tai parasiitit ole
syypäitä sairauksiin, sillä sairaus itse on puolustusjärjestelmän itseparannusponnistusta tai
elimistön kodinsiivoustoimintaa, elimistön, joka vuosikymmeniä on koonnut itseensä kuonaa, josta
se terveyspaastojen, elintärkeitä ravinteita sisältävän ravinnon, liikunnan, auringonvalon jne.
puutteessa ei ole kyennyt pääsemään eroon. Oletko samaa mieltä?

Stefan Lanka: Olen ennen koronaa myös ajatellut, että muutos voi tulla vain hitaasti ja alhaalta.
Nyt koronan ominaisdynamiikka on pakottanut minut opiskelemaan jälleen kaikkia ratkaisevia
yksityiskohtia ja menemään sen kanssa julkisuuteen. Tuloksena on artikkeli ”Fehldeutung Virus



Teil II” (WissenschafftPlus 2/2020), jolla yhdessä niiden toimien kanssa, jotka pohjautuvat siihen
ja sen mukaan muotoutuvat, todella on voima tuottaa nopeampi ymmärryshyppäys kuin ajattelin.

Ihmiskunnallahan on edessään enää vain vaihtoehdot ”pelon ja mielettömyyden aiheuttama
itsetuho” tai ”syvempi ymmärrys, johon sisältyvät primitiivisen materialismin syrjäyttämät muut
tasot ja tiedot syistä ja vuorovaikutuksista” ja niiden mukaan toimiminen. Luulen, että enemmistö
ihmisistä aavistaa, ettei koronassa, lääketieteessä ja politiikassa kaikki ole kohdallaan. Sen vuoksi
pyydän lukijoita tulevaisuudessa koettelemaan sellaiset käsitteet kuin ”immuunijärjestelmä” jne.,
ettei vanha hyvä-paha -ajattelu tule mukana tulevaisuuteen. Näen ravinnon merkityksen, erityisesti
paaston merkityksen – mutta perustellun yksilöllisen psykosomatiikan tuntemisjärjestelmän
puitteissa, jolle tri Hamer loi pääasiallisen perustan. Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen,
ettemme vain jälleen luo uutta ahdasmielisyyttä, sillä tähän kehittyvään tuntemisjärjestelmään
täytyy saada mukaan vielä monia ”henkisiä” ja myös ”materiaalisia” näkökohtia, ks. artikkelisi (so.
haastattelijan artikkeli) Wurzel-lehdessä 04/19.

Tärkeintä on se eräältä naislääkäriltä (joka terapeuttisen työnsä ohella opettaa kiinalaista
lääketiedettä) oppimani asia, että meidän täytyy aina pitää mielessä, että käsityksemme voivat jo
huomenna olla jälleen vanhentuneita. Sen vuoksi sanon aina esitelmissäni ja seminaareissani, että
parempi vastaus johonkin kysymykseen tulee aina vasta tulevaisuudessa ja että nykyinen vastaus
on vain se toiseksi paras. Ihmisinä olemme elämän osanottajia ja sen vuoksi meiltä puuttuu
yksinkertaisesti kokonaisnäkemys. Tieteeseen kuuluu siis vaatimattomuus, aivan kuten siihen
kuuluu jatkuva kriittinen tarkastelu.

Die Wurzel: Hyvä Stefan, palatkaamme virusteoriaan, joka on rokottamisen perusta. Rokotteita,
joita esim. tuhkarokon kohdalla käytetään, sanotaan ”eläviksi” rokotteiksi, vaikka ne koostuvat
kaikesta muusta kuin elävistä viruksista. Miten ”elävät” rokotteet on tehty ja miksi niiden on
tarkoitus jäljitellä viruksia, kun viruksia, joilla on itsenäinen infektioaktiviteetti, ei ole lainkaan
olemassa?

Stefan Lanka: Nyt ymmärrän, mistä olet saanut käsitteen ”elävä” virus. Kun laboratoriossa
kudokset ”infektiokokeessa” tahattoman nälkiinnyttämisen ja myrkyttämisen oloissa kuolevat,
silloin kokeen tekijät uskovat, että nämä kudokset ovat muuttuneet viruksiksi tai vapauttavat
viruksia. Koska rokotevalmistajat (ja heidän virologinsa) lähtevät siitä, että se kuolleesta
kudoksesta muodostunut massa (sano: sen oletetut virukset), jota he rokotteena käyttävät, on
infektiokykyistä, he puhuvat ”elävästä” rokotteesta. He uskovat, että rokotevirus on vielä tartuttava
mutta heikennetty.

Sen sijaan ”kuolleeksi rokotteeksi” kutsutaan otaksuttujen virusten aineosia, jos ne ensinnäkään
eivät ole tartuttavia, tai toiseksi, jos hajoavaa kudosta infektiokokeessa suojataan ”säilöntäaineilla”,
esimerkiksi formaldehydillä, enemmältä hajoamiselta, jotta sitä tuonnempana voidaan käyttää
”kuolleena rokotteena”, kuten esim. polion kohdalla.

Siis: Ajatus sairaaksi tekevistä viruksista on kuollut, samoin ajatus rokottamisesta, minkä vuoksi
kysymys ”kuollut” vai ”elävä” ei ole pelkästään harhaanjohtava vaan se on väärä, kuten koko
konsepti.

Die Wurzel: Ja toiseksi tiedämme, ettei sellaista ”elävän” rokotteen virusta voi lainkaan esiintyä
luonnossa; siis sillä ei ole villin taudinaiheuttajan kanssa ylipäätään mitään vertailukelpoista, vai?

Stefan Lanka: Ajatus villistä tyypistä ei ole ajatus jostakin erityisen villistä viruksesta, vaan siitä,
että virus sylkäistiin suoraan luonnon helvetistä tuoreena ja että se täytyy laboratoriossa ensin
kesyttää ”viljelyn” avulla, jotta se saadaan siten rokotustoiminnan käyttöön – tieteistaruilua
tietenkin. Tässä on mainittava myös erityisen hauska mutta syvältä luotaava Jochen Schamalin
artikkeli ”Kleine Vampirkunde”, WisseschafftPlus 2/2020.



Die Wurzel: Sokeakin näkee, että rokotteiden koostumus on hirveä. Kuitenkaan monet eivät tiedä,
että sellainen rokote merkitsee lapsien kohdalla varmaa kuolemaa, jos se vahingossa ruiskutetaan
laskimoon lihaksen sijaan. Miksi valtion viranomaiset kuvaavat rokotteita turvallisiksi ja
vaarattomiksi, vaikka viranomaiset itse kuulemma ovat ”tarkastaneet” ja hyväksyneet rokotteet?

Stefan Lanka: Juoni, jolla asianosaiset vetävät itsensä asiasta ulos, on sangen yksinkertainen: he
määrittelevät useat myrkylliset aineet varsinaisen lääketieteellisen aineen, otaksuttujen virusten
otaksutun valkuaisaineen, apuaineiksi (= adjuvanteiksi). Yksinomaan tämän kestämättömän
määrittelytoimenpiteen vuoksi nämä voimakkaat myrkyt eivät kuulu tiukan lääkeoikeuden piiriin.
Se, miten paikkansapitämätön itse tämä turvallisuusväite on, näkyy siitä oppikirjan lausumasta,
että ilman apuaineitaan rokotteet ovat vailla vaikutusta.

Die Wurzel: Todellinen ja täydellinen virus ei nouse esiin koko ”tieteellisessä” kirjallisuudessa.
Miltä täytyisi todellisen, täydellisen viruksen sinun silmissäsi näyttää ja mitä ominaisuuksia sillä
täytyisi olla, että kelpuuttaisit sen tappajavirukseksi? Ehkä Borrelia-bakteerin suuntaan, joka
tietoisesti etsii isäntää?

Stefan Lanka: Joka on perehtynyt biologiaan, sen on mahdotonta suunnitella virus ja vielä
vähemmän tappajavirus. Virologeilla on faagit (bakteerit) mallina heidän otaksutuille viruksilleen,
mutta ne ovat minisiittiöitä, joilla on oma energiahuolto ja jotka aktiivisesti tekevät jotakin.

Virologien ajatus sairautta aiheuttavasta, vaipallisesta tai vaipattomasta perintöainesrihmasta
perustuu järjettömään ja vaaralliseen biologian ja elämän malliin. Tämän ajatuksen (sitä
todistamatta) postuloi v. 1858 Rudolf Virchow eräässä epätoivoon perustuvassa asiakirjassa mm.
valtavasta velkataakasta päästäkseen ja suosijoitaan ja mentoreitaan miellyttääkseen (Virchowista
kertomus sivustolla wissenschafftplus.de).

Sangen tärkeää minulle on sanoa, että myös kaikki väitteet sairaaksi tekevien bakteerien
olemassaolosta ovat vääriä ja vaarallisia. Eräs tuttuni sai, minulle siitä kertomatta, eräältä
vaihtoehtoisen maailman gurulta borrelioosi-diagnoosin ja joutui seuraavaksi pelon ja
laajavaikutteisten antibioottien kanssa voimiensa rajoille. Ennen kuin ajatus viruksista oli keksitty,
bakteerit olivat yleismaailmallisia roistoja.

Die Wurzel: Prosessi yksimielisyyden löytämiseksi siitä, mitä tuhkarokkovirukseen kuuluu ja mitä
ei, kesti vuosikymmeniä. Miten voi olla niin, että otaksutun uuden koronaviruksen Sars-CoV-2
kohdalla tämä yksimielisyyden löytämisen prosessi kesti vain parin hiirenklikkauksen verran? Ja
millä tieteellisillä perusteilla?

Stefan Lanka: Prof. Christian Drosten Charite-sairaalasta on se, joka mullisti bioinformatiikan
virologiassa ja irrotti sen kokonaan laboratoriotyöstä. Niinpä hänelle oli v. 2003 olennaisesti
hänenkin luomassaan SARS-paniikissa mahdollista jo kaksi päivää sen väitteen jälkeen, että
otaksutun uuden SARS-viruksen perintöainesrihma oli rekonstruoitu, tarjota testi tälle fiktiolle
(kuvitelmalle). Hän oli olennaisella tavalla mukana sikainfluenssa- ja ZIKA-terrorissa ja tuli yhä
nopeammaksi, nopeammaksi kuin varjonsa…

Vielä ennen kuin kiinalaisten tartuntatautiviranomaisten virologit olivat saavuttaneet
yksimielisyyden tähän saakka vain ”otaksutun” viruksen perintöainesrihman koostumuksesta, oli
Christian D. jo kehittänyt testinsä ja antanut sen 17.1.2020 WHO:n käyttöön. Työskentelyllään,
parilla hiirenklikkauksella, hän globalisoi erään wuhanilaisen silmälääkärin vaikutuksesta
lauenneen vaarallisen mutta paikallisen massapaniikin. Ks. artikkelini ”Fehldeutung Virus Teil II.
Vom Anfang und Ende der Corona-Krise”, WissenschafftPlus 2/2020, joka on myös vapaasti
levitettävissä sivustollamme wissenschafftplus.de.

Influenssavirusten perintöainesrihmojen ideaa konstruoitaessa vahingoitettiin ja myrkytettiin vielä
mekaanisesti kanansikiöitä ja kuolevan kudoksen lyhyistä nukleiinihapposekvensseistä tehtiin
työläästi käsin vielä malli. Nykyisin tuon tekevät sopivat tietokoneohjelmat, joihin syötetään ne



sekvenssit, jotka virologit julistavat virusperäisiksi. Se, mistä nämä sekvenssit ovat peräisin, on
samantekevää bioinformaatikoille, jotka ”peräkkäin järjestämällä” (Ausrichtung, alignment)
rakentavat fiktiivisten (kuviteltujen) virusten genomit. Tästä kehityksestä varoitti sivumennen
sanoen jo v. 1976 Erwin Chargaff kirjassa ”Das Feuer des Heraklit.”

Die Wurzel: Nyt tulee vielä koronaviruksen ”kehittämisen” kohdalla mukaan ”viruksen
perintöainesrihman” ajatuksellinen rakentaminen.

Stefan Lanka: Aktuellia koronavirusta (SARS-CoV-2) rakennettaessa käytettiin ensin vain eräästä
keuhkohuuhtelusta peräisin olevia ns. geenisekvenssejä. Sen jälkeen kun hyvin lyhyiden palasten
sekvenssitiedot vaivalloisesti muutamia ohjelmia käyttäen oli ponnisteltu kasaan, näiden
”sekvenssitietojen” pohjalta ehdotettiin uuden viruksen täydellistä perintöainesrihmaa. Sen jälkeen
kun kolmen muun ihmisen keuhkoista saaduilla ”geenisekvensseillä” tämä työläs rakentaminen oli
toistettu, tämä ehdotus vahvistettiin ja nostettiin yleiseksi malliksi.

Varsinaiseksi todisteeksi uuden viruksen olemassaolosta asianosaiset määrittelevät sen, jos
”virusta” voidaan ”viljellä.” Tätä varten laboratoriossa tapetaan (tahattomasti) kudoksia
nälkiinnyttämällä ja myrkyttämällä. Ja koska tässä prosessissa lisätään vielä hieman
”infektoitunutta” materiaalia, asianosaiset luulevat, että kudos muuttuu viruksiksi.

Tietenkään he eivät kysy itseltään, miksi, toisin kuin faagien kohdalla, ei voida samalla tavalla
nähdä eikä eristää miljardeja viruksia ja eristää koskemattomana niiden perintöainesrihmaa.
Niinpä he alkavat rekonstruoida lyhyistä käsillä olevista geenisekvenssipalasista oletetun viruksen
oletettua suurta kokonaista ”genomia”, sillä erolla, että tässä viljelemisen toimenpiteessä jää jäljelle
suuria aukkoja rekonstruoitaessa kokonaista perintöainesrihmaa. Nämä täytetään työläästi
valmistamalla keinotekoisia geenisekvenssejä mallin aukkojen täyttämiseksi. Tämä on itsepetosta
”virologisen” itsepetoksen sisällä.

Die Wurzel: Miksi kiinalaiset tiedemiehet väittävät, että Kiinan vuoden 2019 koronavirus on
peräisin myrkyllisistä käärmeistä?

Stefan Lanka: He väittävät niin, koska he löytävät käärmeistä niitä sekvenssejä, joita löytyy myös
koronamallista. Siitä he kuitenkin vaikenevat, että jokaisesta elollisesta olennosta löytyy niitä
samoja sekvenssejä, joista koronan ja kaikkien muiden virusten perintöainesrihmat on puhtaasti
ajatuksellisesti rakennettu. Tämä selittää sen, miksi myös papaijat (melonipuun hedelmät) antavat
”positiivisen” testituloksen. Tämä on koronan yksi tärkeä viesti: aivan kaikki on ”positiivinen”!

Die Wurzel: Ja miten tarkkaan ottaen on virustestien laita?

Stefan Lanka: Kun lyhyistä nukleiinihapposekvensseistä, joita esiintyy jokaisessa eliössä,
rakennetaan jotain pidempää, mitä ei ole olemassa, on toki selvää, että ns. geneettiset virusten
osoittamismenetelmät (PCR-testit), jotka osoittavat vain hyvin lyhyiden sekvenssien läsnäolon,
aivan kaikki, myös puu, voi antaa ”positiivisen” testituloksen. Tämä ei ole mitään muuta kuin
vaarallista tieteistaruilua käytännössä.

Lyhyitä DNA-sekvenssejä esiintyy jokaisessa eliössä, myös puussa tai papaija-hedelmässä. Näitä
lyhyitä sekvenssejä todella esiintyy kaikkialla (alaviitteessä S. Lanka kertoo, että alle 22 nukleotidin
[joista DNA ja RNA koostuvat] pituisia sekvenssejä esiintyy jokaisessa nisäkkäässä, että ne eivät ole
virusspesifisiä, ja että silti niitä käytetään ”virusgenomin” rakentamisessa). Kuitenkin virusgenomi
(sano: virus) määritellään joksikin pidemmäksi, joka koostuu useista ”geeneistä.” Ihmisen
virusgenomin ensimmäisessä rakentamisessa ”Wirrologit” (”sotku-logit”) kiinnittivät huomionsa
faagien genomiin. ”Virushan” tarvitsee useampia geenejä muodostaakseen oletetut
vaippaproteiininsa ja entsyyminsä. PCR-metodilla voidaan osoittaa vain pieniä palasia, eivätkä ne
kerro mitään siitä (jos lähdetään virusten olemassaolosta), onko olemassa vain virusfragmentteja
(”immuunihyökkäyksen” jälkeen), vain viallisia viruksia tai vaarattomia viruksia tai onko



virusmäärä liian pieni joukkomurhan aiheuttamiseksi. Mutta koska viruksia ei ole lainkaan
olemassa (niitä on vain malleina), kaikki läsähtää kasaan.

Die Wurzel: Olen lukenut, että rokotteet voivat sisältää abortoitujen ihmissikiöiden seerumia.

Stefan Lanka: Se, mitä todellisuudessa tehtiin, on se, että infektiokokeita varten kudoksia ja
seerumia (verta ilman kiinteitä verisoluja) hankittiin ihmissikiöistä. Mielessäni voin kuvitella, että
maksukykyinen ja täysin tylsistynyt yleisö kyselee sellaisista kudoksista ja seerumeista
rokotteissaan ja myös muissa lääketuotteissaan – ja moton ”you get what you pay for” (”saat sitä,
mistä maksat”) mukaisesti niitä aina myös saa.

Toisaalta kuitenkin kaikki massarokotteet valmistetaan nautojen seerumin avulla ja pääasiassa
apinoiden munuaiskudoksista tai muiden eläinten kudoksista.

Die Wurzel: Voiko sellainen eläimen sikiön seerumi, jos se tuli rokotteissa käyttöön, johtaa
joihinkin reaktioihin?

Stefan Lanka: Jokin aine johtaa nykyisen käsitykseni mukaan vain silloin allergiaan tai
autoimmuunisairauteen, kun rokotetoimenpide laukaisee ”biologisen konfliktin”, siis tuottaa
tapahtuman, joka havaitaan olemassaolon kannalta vaaralliseksi ja jota ei sillä hetkellä voida
pysäyttää. Suosittelen tässä rokotevahinkoja ja autismin syntyä koskevaa artikkeliani,
WissenschafftPlus 3/2016.

Die Wurzel: Yhä enemmän tulen tietoiseksi, että ”virus” ja rokote ovat identtisiä; molempia
tuotetaan laboratoriossa, eikö niin?

Stefan Lanka: Kyllä, selventävästi huomauttaen, että ”virukset” ovat hourekuvia ja että koeputkessa
kuolleiden kudosten jäänteet eivät ole ”viruksia” vaan hajoavaa kudosta.

Sivumennen sanoen kudoksia voidaan laboratoriossa estää kuolemasta ja hajoamasta vain joitakin
päiviä ja vain käyttämällä sikiön seerumia. Aikuisten ihmisten ja eläinten seerumilla se ei ole
mahdollista.

Selvennykseksi:

Kun elimiä otetaan pois eliöstä, ne kuolevat nopeasti ja alkavat hajota, myös silloin, kun niitä
jäähdytetään. Kun elimistä otetaan yksittäisiä elinkudoksia ”elämän” tutkimiseksi laboratoriossa
tai otaksutusti virusten ”eristämiseksi”, lisäämiseksi tai ”kasvattamiseksi” laboratoriossa, silloin
nämä kudokset kuolevat vielä nopeammin ja alkavat hajota vielä nopeammin.

Jotta laboratoriossa voitaisiin oletetusti solujen kanssa työskennellä, elimistä (esim. sikiön
elimistä) aiemmin otetut kudokset hajotetaan väkivalloin (biokemiallisesti
ruoansulatusentsyymeillä ja mekaanisesti) osiin. Silloin asianosaiset uskovat, että he
työskentelevät solujen kanssa ja kutsuvat väkivaltaisesti hajotettuja kudoksia ”soluviljelmiksi.”
Heidän täytyy koko ajan väkivalloin estää näitä ”soluja” sulautumasta jälleen kudokseksi. Ilman
sikiökudoksesta tulevia monia aineita, erityisesti kuitenkin siinä korkeana konsentraationa olevaa
”Pi-vettä”, koeputkessa olevat kudokset ja osiin hajotetut kudokset kuolisivat vielä nopeammin
(alaviitteen mukaan Pi-vesi on alkusubstanssia, josta me koostumme; Lanka antaa tätä koskevan
pdf-linkin ja viittaa myös erääseen Michael Deliaksen artikkeliin, Wurzel 04/19).

Nyt koeputkessa olevista ”soluista” uutetaan pois sikiöseerumi valmistelutoimenpiteenä
seuraavana tapahtuvaa ”tulehduskoetta” varten. Seurauksena nämä kudosyksiköt pyrkivät
yhdistymään vielä tavallista nopeammin, kuollen kuitenkin ”yhteenvirtaamisessa.” Tätä
yhteenvirtaamista kutsutaan jättiläissuuruiseksi solumuodostukseksi ja ”sytopaattiseksi efektiksi.”
Tämä monen väkivaltaisen ja sekopäisen vaiheen tulos tulkitaan keskeiseksi todisteeksi oletetun



viruksen ”läsnäolosta, eristämisestä, lisääntymisestä” jne. Asianosaiset väittävät sitten, että he ovat
onnistuneet viljelemään viruksen.

Alati kasvavan sikiöseerumin tarpeen tyydyttämiseksi vuosittain avataan tainnuttamatta kaksi
miljoonaa kantavaa lehmää ja niissä oleva sikiö avataan tainnuttamatta ja sykkivästä sydämestä
otetaan sikiön verta (alaviitteen mukaan sikiön seerumi jalostetaan jopa ”lihaksi” laboratoriossa
käytettäväksi ja niin annetaan ymmärtää, että käyttö on ilman eläimiä mahdollinen). Jos tätä
varten sikiö otettaisiin äitieläimestä ulos, saataisiin paljon vähemmän seerumia. Jos äitieläimet
ja/tai sikiöt tainnutettaisiin, tainnutusaineet hajottaisivat nopeasti sikiöseerumin, koska
tainnutusaineita ei voida ottaa enää pois seerumista.

Tuollaisella tavalla saadusta verestä valmistetaan sikiöseerumi. Tietenkin tässä voittojen
optimoimiseksi väärennetään seerumia, aivan kuten viiniä väärennetään. Säästääkseen rahaa
laborantit ostavat edullista seerumia, josta he kaikki tietävät, että se on epäpuhtaampaa kuin kallis
seerumi. Vain näiden sikiöseerumien avulla on mahdollista valmistaa rokotteita. Näissä
seerumeissa, jotka eivät koskaan voi olla steriilejä, olevia aineosia siirretään meihin rokotteiden
muodossa.

Minua on jo kauan ihmetyttänyt, ettei raakaravinto- tai vegaanipiireissä tätä hyvin tunnettua
tosiasiaa oteta puheeksi. Raakaravinto ja veganismi (kasvissyönti) sulkevat pois rokottamisen,
sikiöseerumien ottamisen ja soluviljelmäkokeet.

Meillä on rokotetoiminnassa ja myös koko biologiassa ja lääketieteessä se tilanne, että kuolemisen
ja hajoamisen tapahtumat koeputkessa tulkitaan väärin elämän malleiksi. Tämä on vain yksi niistä
monista syistä, miksi biologit ja lääkärit solupatologian vallitsevan mielipiteen systeemissä vuoden
1858 jälkeen eivät ole kyenneet antamaan järkeviä ja hyödyllisiä lausuntoja elämästä, terveydestä,
sairastumisesta ja parantumisesta.

Die Wurzel: Vuosina 1951-1952 virologia kumosi itsensä täydellisesti ja luopui itsestään. Millä
perusteella?

Stefan Lanka: Kahdella perusteella. Ensinnäkin suoritettiin kontrollikokeita, jotka osoittivat, että
sitä, mikä aikaisemmin tulkittiin viruksiksi (oletetuiksi vaarallisiksi proteiineiksi, kuten joidenkin
bakteerien kohdalla vastoin parempaa tietoa yhä väitetään), vapautui myös täysin terveiden
eliöiden tai niiden elinten hajoamisessa. Myöskään elektronimikroskoopin avulla ei nähty eikä
löydetty mitään.

Toiseksi, koska myönnettiin, etteivät valkuaisaineet (proteiinit) voi itse lisääntyä. Vielä ennen
vuotta 1952 virologian keskeinen osa oli, että vaarallinen virusproteiini (= virus, sairausmyrkky)
muka voi itse lisääntyä. Mutta v. 1952 ymmärrettiin, että proteiinien lisääntymiseen tarvitaan
nukleiinihappoja. Siitä lähtien nuorten kemistien näkemys oli, että virukset ovat geenisubstanssin
vaarallisia palasia. Näillä kemisteillä ei ollut pienintäkään aavistusta biologiasta, lääketieteestä ja
siitä tosiasiasta, että lääketieteellinen virologia oli luopunut itsestään. Tämä tietämättömyys on
kestänyt tähän saakka ja johti koronakriisiin. Nykyiset virologit eivät yksinkertaisesti ihmettele
sitä, etteivät he löydä viruksia ja viruksen perintöainesrihmoja. He eivät ihmettele sitäkään, että he
mielessään jatkuvasti ja aina kokoavat lyhyistä palasista virusten genomit (virusten
perintöainesrihmat) ja esittävät nämä sitten todellisuutena.

Missään muualla biologiassa ja lääketieteessä ei ole niin selvää kuin virologiassa, että puhdas
ajatusrakennelma esitetään olemassa olevana tosiasiana. Kun väestön enemmistö on ymmärtänyt
tämän, päättyy koronakriisi puhtaasti demokraattista tietä. Sen vuoksi jakakaa tätä haastattelua.

Die Wurzel: Keskusteltavaa olisi vielä paljon enemmän, esimerkiksi bakteerien mallista ja
bakteeriensyöjistä. Artikkelissasi ”Fehldeutung Virus” perehdyt yksityiskohtaisesti tähän kaikkeen
ja useaan muuhun teemaan. Tässä tämänpäiväisessä haastattelussa tulee esiin vain varsin pieni osa
tuosta artikkelistasi. Sen vuoksi suosittelen sitä kaikille lukijoille.



***************************************************************

D. Stefan Lanka: Väärintulkinta nimeltä virus (osa II). Koronakriisin alku ja loppu,

http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-fehldeutung-virus-teil-2.pdf

Suomennokseni. Artikkeli on kirjoitettu vuoden 2020 alkupuolella ja ilmestyi lehdessä
WissenschafftPlus 02/2020. Viitteitä artikkelissa on useampia, mutta otan tässä mukaan niistä
vain pari. Kaikkiin viitteisiin pääsee menemällä yllä olevaan linkkiin.

Johdanto

SARS:in ja koronan eli Covid-19:n määritelmä ilmoittaa, että atyyppinen (= tuntemattomasta
syystä johtuva) keuhkokuume katsotaan taudin tunnusomaiseksi taudinkuvaksi. Jos
keuhkokuumeessa voidaan osoittaa tunnettuja taudinaiheuttajia, sitä sanotaan tyyppiseksi, jos ei,
sitä sanotaan atyyppiseksi. Kahdesta SARS:in ja koronakriisin kannalta ratkaisevasta tosiasiasta
toinen on se, että vähintään 20-30% kaikista keuhkokuumeista on atyyppisiä. Atyyppisten
keuhkokuumeiden syyt tunnetaan erittäin hyvin, ja sen vuoksi niitä EI saa sanoa jonkin
tuntemattoman viruksen aiheuttamiksi.

Infektiologit ja virologit salaavat tämän tiedon, ja tämä on perusta nykyiselle pelolle ja paniikille,
koska asianosaisten keskuudessa, julkisuudessa ja poliitikkojen keskuudessa syntyy vaikutelma,
että atyyppiset keuhkokuumeet olisivat erityisen vaarallisia ja päättyisivät useammin kuolemaan
sen vuoksi, ettei vielä ole lääkkeitä tai rokotteita tähän väitettyyn uuteen sairauteen.

Siitä ajankohdasta lähtien, jolloin testimenetelmä tälle kuulemma uudelle virukselle on tarjolla,
myös – ja tästä asianosaiset tulevat vaikenemaan – terveet ihmiset tulevat antamaan ”positiivisen”
testituloksen ja tapausmäärät tulevat automaattisesti kasvamaan. Aluksi mukaan otetaan myös
ihmisiä, joilla on tyyppinen keuhkokuume, sitten yhä enemmän ihmisiä, joilla on muita sairauksia.
Tätä pidetään käytännön todisteena viruksen leviämisestä. Automaattisesti alkuperäiseen
”atyyppiseen keuhkokuumeeseen” lisätään kaupanpäällisiksi yhä enemmän muita sairauksia, ja
tätä ”syndroomaa” väitetään ”uudeksi virussairaudeksi.”

Toinen, ei vain SARS:in ja koronakriisin kannalta ratkaiseva tosiasia on se, että virologit, jotka
väittävät, että sairaaksi tekeviä viruksia on olemassa, ymmärrettävistä syistä salaavat avoimesti
olemassa olevan asianlaidan. Tarjolla oleva virusten testausmenetelmä on geneettinen
osoitusmenetelmä. Sitä geenisekvenssiä, jota he osoitustestissä käyttävät, he eivät eristä mistään
viruksesta. He eristävät tyypillisiä geenisekvenssejä, joita lisääntyvästi vapautuu, kun kudoksia ja
soluja kuolee. Nämä yleensä lyhyet geenisekvenssit, ihmisen aineenvaihdunnan komponentit,
muodostavat perustan myöhemmälle laboratoriotyölle. Monista lyhyistä geenisekvensseistä
virologit voivat kuitenkin vain ajatuksellisesti (mielessään) tietokoneohjelmien avulla rakentaa
perintöainesrihmoja (DNA- tai RNA-rihmoja). Näitä väitetään sitten todellisiksi, viruksissa oleviksi
perintöainesrihmoiksi. Tämä on perusta sille, miksi myös testatuille terveille ihmisille kerta
toisensa jälkeen tulee positiivisia testituloksia.

Jotta nämä virologit eivät itse kumoaisi itseään, he johdonmukaisesti jättävät huomioon ottamatta
kaksi hyvän tieteen sääntöä. Toinen on se, että kaikki väitteet täytyy itse johdonmukaisesti
tarkistaa. Toinen on se, että kaikki käytetyt olettamukset ja menetelmät täytyy kontrollikokeilla
testata. Jos he suorittaisivat kontrollikokeita, he huomaisivat, että KAIKKI ne lyhyet
geenisekvenssit, joita he vain mielessään yhdistelevät viruksen perintöainesrihmaksi, ovat peräisin
ihmisen aineenvaihdunnasta eivätkä ulkopuolelta, väitetystä viruksesta.

Erään nuoren silmälääkärin 30.12.2019 internetissä lähettämä ilmoitus, joka heti ja hyvin nopeasti
lähti leviämään, laukaisi koronakriisin oman dynamiikan. Hän ilmoitti ystävilleen, että hänen
sairaalassaan oli useita ihmisiä karanteenissa, että seitsemän SARS-tapausta oli vahvistettu ja että
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heidän tulisi olla varovaisia ja suojella itseään. Prof. Christian Drosten Berliinin Charitee-
sairaalasta kuuli siitä ja ryhtyi heti kehittämään testausmenetelmää SARS-viruksille ennen kuin
ylipäätään oli selvää ja saattoi olla selvää, oliko SARS:ia koskeva kertomus Kiinasta tosi ja
todistettu, ja ennen kaikkea, ennen kuin kiinalaiset virologit olivat julkaisseet tuloksensa.

Kiinan tartuntatautiviraston (CCDC) arvovaltaiset virologit julkaisivat 24.1.2020 ja 3.2.2020
tuloksensa. He kertovat useiden lyhyiden geenisekvenssien eristämisestä, jotka ajatuksellisesti
peräkkäin järjestettyinä saattoivat olla uuden viruksen perintöainesrihma (RNA-rihma). Erityisesti
kirjoittajat viittaavat siihen – samoin kaikki muut asiassa mukana olevat virologit tähän mennessä
-, että niitä ehdottoman välttämättömiä tutkimuksia ei oltu vielä suoritettu, joiden perusteella
voitaisiin esittää, että kyseessä todella on jonkin sairaaksi tekevän viruksen perintöainesrihma.
Päinvastoin, kiinalaiset virologit viittaavat selvästi jopa siihen, että tämä rakennettu
perintöainesrihma on 90%:sti samanlainen kuin vaarattomien ja vuosikymmeniä tunnettujen
väitettyjen koronavirusten perintöainesrihmat lepakoissa.

21.1.2020 (kolme päivää ennen CCDC:n ensimmäistä julkaisua!) Maailman terveysjärjestö WHO
suositteli kaikille kansakunnille prof. Drostenin kehittämän testimenetelmän käyttämistä.
Väittämällä, että hän oli kehittänyt luotettavan testimenetelmän Kiinassa nopeasti leviävälle
virukselle, prof. Drosten on, jättäen huomioon ottamatta tieteelliselle työlle selvästi ohjeiksi
annetut säännöt, jotka ovat osa hänen työsopimustaan, ja loukaten virologian ajatuslakeja ja
logiikkaa, käynnistänyt ja aiheuttanut sen, että kiinalainen tartuntatautipaniikki on kasvanut ja
globalisoitunut.

1. Koronakriisin alku

Kun 30.12.2019 nuori silmälääkäri Li Wenliang Wuhanissa ilmoitti WhatsAppilla seitsemälle
lääkärille, jotka olivat hänen ystäviään, että hänen sairaalassaan oli useita ihmisiä karanteenissa,
että seitsemän SARS-tapausta oli vahvistettu ja että heidän tulisi olla varovaisia ja suojella itseään,
hänen tarkoituksenaan ei ollut käynnistää siten paniikkia. Muuten hän olisi laittanut tämän
ilmoituksen internetiin ja varoittanut yleisöä. Yksi näistä seitsemästä tämän yksityisen WhatsApp-
ilmoituksen saajista julkaisi, olematta tietoinen mahdollisista seurauksista, ”screenshotin”, siis
valokuvan tästä ilmoituksesta, internetissä. Luonnollisesti tämä informaatio levisi hyvin nopeasti
Kiinan sisällä ja sitten myös maailmanlaajasti.

Tämä ilmoitus synnytti – vuonna 2003 paniikkiin johtaneen SARS-kriisin vuoksi, jonka WHO
12.3.2003 luokitteli ”maailmanlaajaksi uhaksi” – pelon, paniikin ja Kiinan terveysviranomaisille ja
hallitukselle osoitettujen tiedusteluiden aallon. Pekingin hallitus lähetti sen vuoksi 31.12.2019
”nopean erikoisjoukon”, joka koostui Kiinan tartuntatautiviraston (CCDC) epidemiologeista ja
virologeista, Wuhaniin auttamaan sikäläisiä ja ympäröivän Hubein maakunnan
terveysviranomaisia. Tarkoituksena oli tutkia ja todentaa epidemian puhkeamista koskevia
väitteitä. Jos tauti todella oli puhjennut, tilanne tuli saada asianmukaiseen kontrolliin.

CCDC:n kirjoittajien ensimmäisessä arvovaltaisessa tutkimustuloksiaan koskevassa julkaisussa
”Uusi koronavirus keuhkokuumepotilaista Kiinassa 2019” ei kerrota atyyppisten
keuhkokuumetapausten (”patients with pneumonia of unknown cause”) lisääntymisestä. He
kertovat siitä, että löydetyt potilaat voidaan koota yhteen ”klusteriin”, yhteen ryhmään, jossa on
yhteiset tuntomerkit. Yhteinen tuntomerkki oli enemmän tai vähemmän säännöllinen käynti
eräässä meren antimia myyvässä kauppahallissa (seafood wholesale market) Wuhanissa. Se, miten
pieni atyyppisestä keuhkokuumeesta kärsivien potilaiden ryhmä tosiasiassa oli, nähdään siitä, että
CCDC otti vain neljältä potilaalta pyyhkäisynäytteitä ja alempien hengitysteiden nesteitä etsiäkseen
niistä tunnettuja ja tuntemattomia taudinaiheuttajia.

Sillä välin paniikki lisääntyi Wuhanissa ja ympäristössä valtavasti. Myöskään poliisin toimenpiteet
eivät voineet enää hidastaa syntynyttä, vaarallisesti kärjistyvää paniikin dynamiikkaa, vaikka se
3.1.2020 vaati silmälääkäri Li Wenliangia allekirjoittamaan ilmoituksen, jossa hän rangaistuksen
uhalla sitoutuu olemaan levittämättä enää mitään mahdollisesta SARS:in puhkeamisesta.



10.1.2020 Wenliang ja vähän sen jälkeen hänen vanhempansa saivat keuhkokuumeen oireita. Li
Wenliang eristi itsensä, koska hän oli vakuuttunut, että hän oli edellisenä päivänä saanut SARS-
virustartunnan eräältä silmäpotilaalta. Myös tämä kiihdytti paniikkia.

Häntä hoitavat lääkärit kokeilivat useita erilaisia testausmenetelmiä, jotka kaikki antoivat
negatiivisen tuloksen. Koska hänen terveydentilansa heikkeni ja koska yhä useammat ihmiset
osoittivat julkisesti kiinnostusta hänen kohtaloaan kohtaan, häntä testattiin edelleen, kunnes sitten
30.1.2020 ensimmäinen SARS-testi katsottiin ”positiiviseksi.” Laajenevan ja globaaliksi
koronakriisiksi muuttuneen SARS-paniikin onnettomuus eteni omalla painollaan.

Li Wenliang levitti tätä tulosta internetissä seuraavin sanoin: ”Today nucleic acid testing came back
with a positive result, the dust has settled, finally diagnosed.” ”Tänään geneettinen testi antoi
positiivisen tuloksen, pöly on laskeutunut, vihdoinkin diagnosoitu.”

Tämä ilmoitus lisäsi jo olemassa olevaa paniikkia. Täysin kontrollin ulkopuolelle meni kaikki, kun
hän julkaisi internetissä 3.1.2020 allekirjoittamansa vaitiolositoumuksen. Tämä hänelle
vaarallinen oman vaitioloilmoituksensa julkaiseminen oli ja on kaikille paniikkiin joutuneille
ihmisille todiste siitä, että on olemassa uusi SARS-epidemia, koska lääkäri, joka itse on tullut
asianosaiseksi, rangaistusten uhasta huolimatta edelleen informoi ja varoittaa yleisöä. Paniikki
kasvoi edelleen, koska Li Wenliangin terveydentila useiden antibioottisten aineiden intensiivisestä
käyttämisestä huolimatta heikkeni ja yleisö säännöllisesti seurasi tilannetta. Tilanne oli vähällä
eskaloitua, koska raportointi hänen kuolemastaan oli enemmän kuin kaoottista ja ristiriitaista.
Tämä oli ja on keskeinen perusta sille, miksi kiinalainen ja maailmanlaaja yleisö oletti, että
Wuhanissa tapahtui uudistunut SARS:in puhkeaminen, joka tosin määriteltiin uudeksi
tartuntataudiksi ja pandemiaksi uudella nimellä Covid-19.

2. Ensimmäinen mahdollinen syy Li Wenliangin pelkoon

Silmälääkäri Li Wenliangin pelon perustana ovat ensiksikin vuoden 2003 tapahtumat Kiinassa,
kun läntiset tiedemiehet väittivät, että Etelä-Kiinassa oli tullut ilmi atyyppisen keuhkokuumeen
ryväs. Kaksi päivää luulotellun uuden viruksen (SARS-CoV-1) perintöainesrihman ajatuksellisen
rakentamisen jälkeen, johon prof. Drosten keskeisellä tavalla osallistui, prof. Drosten tarjosi tälle
luulotellulle virukselle luulotellun testimenetelmän. Noin 800 ihmistä, joilla oli atyyppinen
keuhkokuume (sellainen keuhkokuume, jossa ei osoiteta mitään tunnettua taudinaiheuttajaa)
mutta jotka kuitenkin prof. Drostenin testillä antoivat ”positiivisen” testituloksen, kuoli sen vuoksi
– mahdollisesti väärin- ja ylihoidettuina – diagnoosilla SARS ”atyyppisen keuhkokuumeen” sijaan.

Perustana sille, että pelko SARS:ista vuoteen 2019 asti säilyi ja lisääntyi, on kaksi julkaisua vuosilta
2013 ja 2017, jotka panivat liikkeelle spekulaatioita uusien SARS-koronavirusten ilmaantumisen
mahdollisuudesta. Molempien julkaisujen kirjoittajat kertovat, että terveissä lepakoissa on viitteitä
sellaisten lyhyiden geenisekvenssien olemassaolosta, jotka voidaan tulkita viruksen
komponenteiksi. Nämä lyhyet geenisekvenssit kuulemma muistuttavat niitä lyhyitä
geenisekvenssejä, jotka v. 2003 selitettiin väitetyn SARS-koronavirus-1:n (SARS-CoV-1)
komponenteiksi. SARS on lyhenne sanoista ”Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom” (Vaikea
akuutti respiratorinen syndrooma; engl. Severe Acute Respiratory Syndrome”), joka on toinen
kuvaus atyyppisen keuhkokuumeen oireille.

Näistä ajatuksellisista (todellisuuteen nähden toisin suunnitelluista, kuvitteellisista)
perintöainesrihmoista väitetään, että on mahdollista, että ne syntyvät myös todellisuudessa ja
voivat muodostaa aidon viruksen. Sellainen lepakoissa ja muissa villieläimissä olemassa olevaksi
väitetty mutta vielä vaaraton virus saattaisi pureman, kontaktin tai ruoan nauttimisen kautta
siirtyä ihmiseen ja tulla kuolemaa aiheuttavaksi murhaajaksi. Ihmisessä saattaisi tällöin tästä
vaarattomasta viruksesta muuttumisten (mutaatioiden) kautta tulla tosiasiallisesti uusi ja sairautta
aiheuttava SARS-koronavirus. Sellaiseen tapahtumaan ja siitä aiheutuvaan sairastumisten aaltoon,
esimerkiksi atyyppisten keuhkokuumeiden aaltoon, täytyisi aina olla varautunut.



Tähän päivään mennessä virologit eivät ole onnistuneet sen enempää potilaasta, lepakosta tai
muusta eläimestä kuin laboratoriossakaan eristämään SARS-virusta ja osoittamaan siitä SARS-
viruksen ehjää ja täydellistä perintöainesrihmaa. Sitä virologien olettamusta, että myös
todellisuudessa on olemassa sellaisia viruksen perintöainesrihmoja, joiden rakenne on
samanlainen kuin noilla lyhyistä geenisekvensseistä ajatuksellisesti kootuilla
perintöainesrihmoilla, ei ole tähän päivään mennessä voitu vahvistaa. Myöskään muulla tavoin ei
ole tähän päivään mennessä onnistuttu todistamaan SARS-viruksen täydellisen
perintöainesrihman olemassaoloa ja läsnäoloa, vaikka hyvin yksinkertaiset standarditekniikat
geneettisten sekvenssien pituuden määrittämiseksi ovat jo kauan olleet käytettävissä.

Sellaisten väärien väitteiden suuresti lietsomat pelot olivat perusta silmälääkäri Li Wenliangin ja
muiden lääkäreiden ja infektiotutkijoiden pahoille aavistuksille, ei ainoastaan Wuhanissa vaan
muuallakin. Nämä väitteet ovat perusta sille, miksi CCDC:n epidemiologit ja virologit 31.12.2019
lähtien olivat keskittyneet löytämään samanlaisia geenisekvenssejä kuin ne, jotka v. 2003
määriteltiin SARS-koronavirusten komponenteiksi (tästä enemmän tuonnempana).

3. Toinen mahdollinen syy Li Wenliangin pelkoon

SARS- ja koronakriisit alkoivat sillä tiedotusvälineissä esitetyllä väitteellä, että on olemassa
atyyppisestä keuhkokuumeesta kärsivien potilaiden ryväs. Tätä väitettä ei koskaan todistettu.
Väitettiin vain, että ilmi tulleet atyyppiset keuhkokuumeet voitaisiin selittää olettamalla, että uusi
virus on ilmaantunut, koska joillakin niistä ihmisistä, joilla oli atyyppinen keuhkokuume, oli
kontakti eläinmarkkinoihin. Jotta voitaisiin vahvistaa olettamus, että tuntematon virus voisi olla
atyyppisten keuhkokuumeiden syy, salattiin tunnettuja, lääketieteellisessä kirjallisuudessa
kuvattuja tosiasioita. On näet olemassa laaja kirjo ei-tulehduksellisia syitä atyyppisille
keuhkokuumeille. Nämä atyyppiset keuhkokuumeet päättyvät monestakin syystä useammin
kuolemaan kuin tyyppiset keuhkokuumeet.

Näihin syihin kuuluvat myrkyllisten pakokaasujen, liuotusaineiden ja muiden aineiden
sisäänhengittäminen. Myös nielemishäiriöiden tai tajuttomuuden johdosta keuhkoihin päätyvät
ruoat, juomat tai mahan sisältö voivat aiheuttaa hyvin vaikeita keuhkokuumeita
(aspiraatiopneumonioita). Vesi yksin riittää aiheuttamaan vaikeita atyyppisiä keuhkokuumeita, jos
sitä hukkuvalla joutuu keuhkoihin. Muita syitä ovat lisäksi tunnettu kirjo immunologisia
virhetoimintoja, mm. allergiat ja autoimmuunireaktiot. Myös syövän sädehoito aiheuttaa
tunnetulla tavalla keuhkokuumeen, jota ei voida erottaa tyyppisestä keuhkokuumeesta. Tunnettuja
ovat nimenomaan vanhuksilla hypostaattiset pneumoniat. Nämä syntyvät pitkään vuoteenomana
olemisen tai sydämen tai munuaisten heikkouden johdosta aiheutuneen veden kertymisen
(ödeeman, pöhön) seurauksena, mikä voi johtaa keuhkojen puutteelliseen ilmanvaihtoon ja
verenkiertoon ja sen suorana seurauksena keuhkokuumeeseen, siis atyyppiseen
keuhkokuumeeseen.

Loogisesti myös muuten tuskin havaittavien syiden kombinaatio (yhdistelmä) aiheuttaa atyyppisen
keuhkokuumeen. Atyyppinen keuhkokuume voi hyvin nopeasti muuttua tyyppiseksi, jos tapahtuu
tulehtuneiden keuhkojen sekundaarinen miehitys. Tästä syystä atyyppisten keuhkokuumeiden
osuus todennäköisesti on suurempi kuin arvioidut 20-30%.

Niiden viiden ihmisen tutkimuksissa, jotka on dokumentoitu molemmissa koronakriisin kannalta
keskeisissä julkaisuissa, ei suoritettu tutkimuksia näiden tunnettujen atyyppisten
keuhkokuumeiden syiden mahdollisesta läsnäolosta tai esihistoriasta, merkeistä, mekanismeista ja
vaikutuksesta. Sitä eivät virologit useimmiten muutenkaan tee, eikä se ollut CCDC:n jäsenille
myöskään mahdollista vallitsevan paniikin olosuhteissa. Atyyppisten keuhkokuumeiden
mainitsemisen sivuuttaminen on osoitus vakavasta lääkärin taitovirheestä, ja se estää potilaiden
korrektin hoitamisen. Asianosaiset joutuvat sen vuoksi vaaraan tulla hoidetuiksi väärin
antibioottisista aineista koostuvalla ja paljon sivuvaikutuksia aiheuttavalla cocktaililla, joka ennen
kaikkea yliannostelutapauksissa kykenee itsenäisesti aiheuttamaan potilaiden kuoleman. Kaikille
täytyy olla selvää, että äärimmäinen paniikki, ennen kaikkea hengitysongelmien yhteydessä, voi



itsenäisesti aiheuttaa kuoleman. Paniikki voi jopa hyvin lyhyessä ajassa vaikuttaa kuolettavasti,
eikä ainoastaan sydän- ja verisuonitautien yhteydessä.

Vastaus siihen ratkaisevaan kysymykseen, osoitettiinko tosiallisesti uusi virus vai väitettiinkö vain
kehon omia lyhyitä geneettisten substanssien palasia viruksen komponenteiksi tai tulkittiinko niitä
vain väärin sellaisiksi, on ratkaiseva sen kannalta, voidaanko koronakriisi lopettaa nopeasti. Kuten
H1N1:n yhteydessä, koronakriisin aiheuttajat sanovat, että tämä kriisi voidaan lopettaa vain
rokottamisen kautta. Ajatus rokottamisesta on kuitenkin yhtä lailla kumottu kuin ajatus viruksesta.

Suureksi avuksi koronakriisin käynnistämiseen ja ylläpitoon liittyvien tapahtumien arvioinnin ja
järjestelyn kannalta on palauttaa mieliin tällä välin unohtunut vuoden 2009
sikainfluenssapandemia. Enemmistö väestöstä oli tuolloin valmis ottamaan rokotuksen väitettyjä
sikainfluenssaviruksia vastaan. Sitten rokotteiden ilmoitetussa luovutuksessa tapahtui
viivästyminen. Rokotteita ei voitu pullottaa valmiiksi ruiskutettaviksi, koska ensimmäistä kertaa
käytetyt uudenlaiset vaikuttavan aineen vahvistajat vahingoittivat rokoteseosta ja tekivät siitä
käyttökelvottoman. Sen vuoksi rokotetta laitettiin ampulleihin aina 10 ihmiselle kerrallaan, ja vasta
vähän ennen rokotustoimitusta vaikuttavan aineen vahvistajat sai lisätä niihin.

Tähän aikaan tietoon tuli, että vaikuttavan aineen vahvistajat (= adjuvantit), joita ilman rokote ei
voisi tuoda esiin vaikutustaan, ovat uudenlaisia ja testaamattomia. Tietoon tuli, että nämä
uudenlaiset vaikuttavan aineen vahvistajat koostuvat nanopartikkeleista. Nanopartikkeleista
tiedetään, että mitättömän kokonsa vuoksi ne ovat hyvin herkästi reagoivia, että niitä sen vuoksi
käytetään monissa kemiallisissa reaktioissa katalysaattoreina ja että esimerkiksi teknisissä
tapahtumissa ne saavat aikaan sen, että pinnat käyttäytyvät aivan toisin kuin mitä tavanomaisilla
menetelmillä saadaan aikaan. Sitten tietoon tuli, että liittokansleri Angela Merkel ja Saksan
asevoimat saisivat tämän rokotteen, kuitenkin ilman tätä uudenlaista vaikuttavan aineen
nanopartikkelivahvistajaa, poliisi ja väestö sen sijaan rokotteen testaamattomien
nanopartikkeleiden kanssa.

Tämä johti siihen, että 93% väestöstä torjui heitä varten valmistetun rokotteen. Vain 7%
saksalaisista otti vastaan tämän rokotteen. Ihmisen aineenvaihdunta ei kykene käsittelemään ja
poistamaan nanopartikkeleita. Tämän melkein koko väestön kieltäytymisen vuoksi katosi
sikainfluenssa tosiasiallisesti yhdessä illassa ja yhdessä aamussa, kuin taikaiskusta,
tiedotusvälineistä, ja rokotteet katosivat masuuniin. (Pieni polemiikki on sallittua:
Hämmästyttävästi sikainfluenssavirus H1N1 on sianlaukkaa ottanut jalat alleen, jättänyt
infektoimatta enää yhtään ihmistä, jättänyt sairastuttamatta infektoituneet ja tehnyt lopun heti
medialäsnäolostaan. Ehkä sikainfluenssavirus on muuttunut kalainfluenssavirukseksi uidakseen
lohien kehoissa ylös jokia ja iskeäkseen sitten uudelleen Wuhanin kalamarkkinoilla niputetulla
voimalla).

Mukana olleet epidemiologit, infektiologit ja virologit ovat oppineet pandemiasuunnittelun
epäonnistumisesta, kun rokottamisen kohokohtaa ei saavutettukaan. He analysoivat syitä ja
julkaisivat tuloksensa ja suosituksensa tulevaisuutta varten lehdessä Bundesgesundheitsblatt (nro
12, joulukuu 2010). Tuon lehden numeron paljonpuhuva otsikko oli ”Pandemien. Lessons learned”
(”Pandemiat. Opittuja läksyjä”). Tarkemmin tuo tarkoittaa: ”Läksyt, jotka me sikainfluenssa-H1N1-
romahduksesta olemme oppineet”!

Jotkut tuossa lehdessä olevat artikkelit ovat internetissä katsottavissa, olennaiset niistä kuitenkaan
eivät ole. Ratkaisevat suositukset (ko. lehdessä) pandemian hoidolle ovat:

a) Varmistaminen, etteivät asiantuntijat julkisessa keskustelussa kumoa itseään.

b) Varhainen valtavirtamedian ja sosiaalisen median mukaan ottaminen.

c) Internetin kontrolli. Tämä sen estämiseksi, että väitteet ja kritiikki vaarantavat konsensuksen
(yksimielisyyden) ja toimenpiteiden hyväksymisen politiikassa ja yhteiskunnassa.



Nämä suositukset on nyt onnistuneesti toteutettu! Internetiä sensuroidaan. Kriitikot suljetaan
ulkopuolelle mm. kunnianloukkauksilla. Pakottavia, pandemiaolettamuksen kumoavia
argumentteja, joita julkisuudessa on esitetty, ei yksinkertaisesti käsitellä. Tiedotusvälineissä ja
politiikassa kuullaan vain yhtä asiantuntijaa, prof. Drostenia. Sen ainoan, erään HIV-virologin
häntä kohtaan esittämän ”kritiikin” tarkoituksena oli vahvistaa uudenlaisen viruksen, SARS-CoV-
2:n, keskeistä olemassaoloväitettä.

4. Prof. Drosten globalisoi kiinalaisen SARS-viruspaniikin ja määräsi koronakriisin suunnan.

Prof. Christian Drosten (Charite, Berliini) väittää, että hän on 1.1.2020 jälkeen kehittänyt
geneettisen testimenetelmän, jonka avulla hän voi luotettavasti osoittaa uuden koronaviruksen
läsnäolon ihmisissä [1]. WHO on 21.1.2020 suositellut hänen kehittämäänsä testimenetelmää
kiinalaisille ja kaikille kansakunnille luotettavana testimenetelmänä oletetun uuden
koronaviruksen leviämisen toteamisen mahdollistamiseksi.

Kun tahdotaan a) ymmärtää, mihin olettamuksiin ja millaiseen toimintaan prof. Drostenin väitteet
perustuvat, ja b) tarkistaa, ovatko vai eivät hänen johtopäätöksensä, että hän on kehittänyt varman
testimenetelmän uudelle koronavirukselle, loogisia ja tieteellisesti todistettuja tai ovatko ne jopa
kumottuja, tarvitaan selvitys käytetyistä käsitteistä ja tekniikoista, kuvaus hänen todistelustaan ja
analyysi niistä molemmista ratkaisevista julkaisuista [2], joihin prof. Drosten viittaa. Siis:

Miten on virus ja koronavirus määritelty?

Miten on tässä yhteydessä määritetty sekvenssit?

Miten toimivat ne sekvenssien osoittamismenetelmät, joita kutsutaan PCR:ksi, RT-PCR:ksi ja real-
time RT-PCR:ksi?

Milloin saa väittää todistusta sekvenssien läsnäolosta ihmisissä osoitukseksi viruksen läsnäolosta?

Miten osoitetaan tieteellisesti viruksen olemassaolo?

Prof. Drostenin toimintaan liittyviä käsitteitä

a) Virus määritellään tieteessä sen spesifisen, ainoastaan tähän virukseen kuuluvan
perintöaineksen mukaan.

b) Viruksen perintöainesta sanotaan myös viruksen perintöainesrihmaksi, viruksen geneettiseksi
molekyyliksi tai sen genomiksi.

c) Viruksen perintöaines sisältää peräkkäin ne erilaiset geneettiset sekvenssit viruksen erilaisten
valkuaisaineiden muodostamiseksi, joita kutsutaan viruksen geeneiksi.

d) Viruksen perintöaines voi koostua jommastakummasta geneettisestä molekyylilajista, DNA:sta
tai RNA:sta.

e) Koronavirukset määritellään siten, että ne koostuvat yhdestä määrätystä RNA-molekyylistä, jota
ympäröi vaippa (kuori).

f) Jonkin tietyn viruksen perintöaines määritetään sen tarkoin määrätyn pituuden ja tarkan
rakenteellisen koostumuksen mukaan.

g) Viruksen perintöaineksen kokoonpano määräytyy niiden neljän rakennekomponentin tarkoin
määrätyn lukumäärän ja spesifisen järjestyksen mukaan, joista perintöaines koostuu. Näitä
perintöaineksen neljää rakennekomponenttia kutsutaan nukleotideiksi.



h) Perintöaineksen neljän rakennekomponentin spesifisen järjestyksen määrittämisen tapahtumaa
sanotaan sekvensoinniksi.

i) Perintöaineksen rakennekomponenttien järjestyksen määrittämisen tulosta kutsutaan
sekvenssiksi tai geneettiseksi sekvenssiksi.

j) Sairaaksi tekevät virukset määritellään siten, että niiden sekvenssi on ainutkertainen eikä sitä
esiinny terveissä organismeissa.

k) Jos tahdotaan osoittaa ja määrittää viruksen perintöaineksen läsnäolo, on niitä ajatuslakeja ja
sitä logiikkaa seuraten, jotka perussääntöinä edeltävät kaikkea tiedettä, eristettävä tämä virus ja
sen on oltava olemassa puhtaassa muodossa, jottei solujen omia geenisekvenssejä tulkita väärin
viruksen ainesosiksi.

l) Geneettisen substanssin sekvenssin määrittäminen on mahdollinen vain, kun ko. substanssi on
DNA:n muodossa.

m) Jos tahdotaan määrittää sellaisen geneettisen substanssin sekvenssi, joka on RNA:n muodossa,
tämä RNA on muutettava ensin biokemiallisesti DNA:ksi.

n) Tapahtuma, jossa geneettinen substanssi muutetaan RNA:sta DNA:ksi, kulkee nimellä ”reverse
transscription”, lyhennettynä ”RT”.

Prof. Drostenin käyttämät tekniikat ja ensimmäiset johtopäätökset

Perintöaineksen läsnäolo ja pituus määritetään sähköisessä kentässä, jossa ne pituuden mukaan
vaeltavat eroon toisistaan. Lyhyet palaset vaeltavat nopeammin, pitemmät hitaammin. Tutkittavan
perintöaineksen pituuden määrittämiseksi mukaan lisätään samalla eripituisia
perintöainespalasia, joilla on tunnetut pituudet. Tätä luotettavaa standarditekniikkaa
perintöaineksen osoittamiseksi ja sen pituuden määrittämiseksi kutsutaan ”geelielektroforeesiksi.”

Jos jonkin tietyn perintöaineksen konsentraatio (pitoisuus) on liian vähäinen, niin että sitä ei voida
osoittaa ”geelielektroforeesin” tekniikalla, sitä voidaan mielen mukaan enentää rajattoman DNA:n
enentämisen tekniikalla, polymeraasiketjureaktiolla (polymerase chain reaction, PCR). Niin
voidaan tehdä geelielektroforeesissa näkymättömäksi jäävä DNA näkyväksi. Tämä on edellytys
sille, että saadaan käyttöön geneettistä ainesta muita tutkimuksia varten, ennen kaikkea
myöhempää ratkaisevaa sen pituuden ja sen sekvenssin määrittämistä varten.

PCR-tekniikan keksijä Kary Mullis, joka v. 1993 sai siitä kemian Nobelin palkinnon, viittasi varhain
siihen, että tämä hänen tietokonesirutehtaiden steriilihuoneanalytiikkaa varten kehittämänsä
metodi on erittäin virhealtis. Palkintoseremoniapuheessaan, joka on dokumentoitu Nobelin
palkintokomitean verkkosivulla, hän myös viittasi siihen, ettei ole olemassa mitään tarkistettavissa
olevaa, tosiasiallista tieteellistä näyttöä siitä, että se geneettinen substanssi, jota HIV:n genomiksi
sanotaan, todella aiheuttaa immuuniheikkoutta tai jotakin niistä erilaisista sairauksista, jotka
luvattomasti sisällytetään käsitteeseen ”AIDS” ja joita hoidetaan hyvin toksisella kemoterapialla.
Hän viittasi siihen, että vain siitä on olemassa asianosaisten tiedemiesten yksimielisyys, että ”HIV”
(siis oletettu HIV) aiheuttaa immuuniheikkoutta (HIV = human immunodeficiency virus, ihmisen
immuunipuutosvirus).

Jotta DNA:ta voitaisiin PCR-tekniikalla enentää, on tunnettava DNA:n rakenne, sen sekvenssi.
DNA:ta voidaan näet enentää PCR:llä vain silloin, kun DNA:n alkuun ja loppuun sitoutuu lyhyitä,
keinotekoisesti valmistettuja geenipätkiä, jotka täsmällisesti vastaavat enennettävän DNA:n alun ja
lopun sekvenssejä. Näitä lyhyitä keinotekoisesti valmistetun DNA:n pätkiä kutsutaan sen vuoksi
PCR:n käynnistysmolekyyleiksi (engl. primers). Ne ovat keskimäärin 24-30 nukleotidin
(rakennekomponentin) pituisia.



PCR:llä ei siis voida osoittaa tuntemattomia sekvenssejä eikä tuntemattomia viruksia. Vasta
viruksen sekvenssin määrittäminen mahdollistaa sen, että voidaan kehittää PCR-testi sellaisen
geenisekvenssin osoittamiseksi, joka on peräisin viruksesta.

PCR:n alkuaikoina oli mahdollista määrittää geelielektroforeesin avulla enennetyn DNA:n määrä
vasta sen jälkeen, kun PCR-enennysreaktio oli pysäytetty. Nyttemmin PCR:ssä tarvittaviin
entsyymeihin ja substansseihin lisätään tiettyjä väriaineita. Näiden värianeiden osoittaminen
PCR:n ollessa käynnissä osoittaa suurin piirtein, mitä konsentraatioita (pitoisuuksia)
keinotekoisesti enennettyä DNA:ta on syntynyt ja kuinka paljon DNA:ta suurin piirtein PCR:n
käynnistyshetkellä tosiasiallisesti oli olemassa. Koska keinotekoisesti synnytetyn DNA:n määrä
voidaan suurin piirtein määrittää PCR-tekniikan ollessa vielä käynnissä, tämä PCR-tekniikan
laajennus on saanut nimen ”real-time PCR” (”reaaliaikainen PCR”). Se ”real-time PCR”, jota
edeltää eräs toinen askel, RNA:n muuttaminen DNA:ksi ”reverse transcriptionin” (RT) avulla
(tarkemmin: entsyymin ”reverse trancriptase” avulla), on sen vuoksi saanut nimen ”real-time RT-
PCR”.

Prof. Drosten käyttää uuden koronaviruksen osoittamiseen kehittämässään testissä ”real-time RT-
PCR” -tekniikkaa. Tätä varten hän valitsi eräässä internetin tietokannassa 1.1.2020 tarjottuja
lyhyitä geneettisiä sekvenssejä, joiden sanotaan olevan SARS-viruksista. Näiden lyhyiden
geenipätkien sekvenssien pohjalta, jotka tulkitaan SARS-virusten mahdollisiksi komponenteiksi,
hän on suunnitellut PCR:lle ratkaisevat PCR-Primer-sekvenssit (siis em. PCR-
käynnistysmolekyylisekvenssit) osoittaakseen niiden avulla tuon ”vielä” tuntemattoman viruksen
Kiinassa ”real-time RT-PCR” -menetelmällään.

Kun 10.1.2020 ja 12.1.2020 internetissä ilmestyi sekvenssien VÄLIAIKAISIA kokoonpanoja, joita
jälkeenpäin muutettiin ja jotka sitten muutettuina 24.1.2020 ja 3.2.2020 julkaistiin [2], oli tämä
tulos kahdesta ensimmäisestä yrityksestä tunnistaa vielä tuntematon virus. CCDC:n virologit
kasasivat tätä varten lyhyiden geenipätkien sekvenssit teoreettisesti tietokoneohjelmien avulla
yhteen mahdolliseksi perintöainesrihmaksi. CCDC:n virologit sanovat molemmissa julkaisuissa,
ettei näistä sekvenssiehdotuksista ole vielä mitään todisteita, että ne todellisuudessa voisivat
aiheuttaa sairauksia. 10.1.2020 ja 12.1.202 kiinalaiset sekvenssiehdotukset olivat vielä väliaikaisia,
eivätkä ne olleet vielä läpikäyneet tieteellisesti edellytetyn tarkistamisen tiukkaa prosessia.

Se tosiasia, että Maailman terveysjärjestö WHO 21.1.2020, vielä ennen kuin mainitut kaksi
ensimmäistä kiinalaista sekvenssiehdotusta sisältävät julkaisut oli julkaistu, suositteli prof.
Drostenin uuden viruksen osoittamiseksi kehittämää PCR-osoitustestiä, todistaa ensimmäisen
faktan: prof. Drosten käytti tieteellisesti tarkistamattomia tietoja nopeasti globalisoituneessa 2019-
nCoV:n PCR-testissään (7.2.2020 prof. Drostenin myötävaikutuksella 2019-nCoV nimettiin
uudelleen SARS-CoV-2:ksi).

Kun 7.2.2020 ”nCoV” – siis pelkkä olettamus mahdollisesti viallisesta tai vaarattomasta viruksesta
– nimettiin uudelleen ”SARS-CoV-2:ksi” – siis vaaralliseksi sairaudenaiheuttajaksi -, yleisössä
synnytettiin vaikutelma, että Kiinassa oli löydetty tosiasiallinen SARS-virus, joka aiheuttaa
vaarallisen sairauden, SARS:in, ja joka tappoi Kiinan uuden idolin, Li Wenliangin, joka saattoi
puoluejohdon varjoon. Näin prof. Drosten ja hänen virusnimistöryhmänsä kollegat täyttivät ytimiä
ja luita myöten pelästyneen väestön toiveen: ”vihdoinkin diagnosoitu.” Tämän toiveen oli
herättänyt lääketiet. tri Li Wenliangin aikaansaaman massapaniikin oma dynamiikka, ja sen prof.
Drosten näennäisesti täytti. Ratkaisevaa tämän teon arvioinnin kannalta on se tosiasia, että tuona
ajankohtana kaikki suoraan asiassa mukana olleet virologit sanoivat – ja yhä sanovat -, ettei ole
mitään todisteita siitä, että tämä uusi virus tosiasiallisesti aiheuttaa sairauksia. Eli vain esiintyy
samanaikaisesti sairastumisissa, parantumistapahtumissa, parantumistapahtumien jälkeen,
joillakin terveillä, monilla terveillä tai kaikilla ihmisillä?

Tämä yksin todistaa, että prof. Drosten on ylittänyt tieteellisesti oikeutetun toiminnan ja selvän ja
kauaskantoisen petoksen välillä olevan, selvästi tunnistettavissa olevan rajan. Hän ei voi myöskään



käyttää sitä veruketta, että hän käytti testimenetelmänsä julkaisemiseen 23.1.2020
aikakausjulkaisua, joka ei ennen painatusta tarkista siinä olevia lausuntoja.

5. Koronakriisin nopean lopettamisen kannalta ratkaisevat kysymykset

Esiin nousee se keskeinen ja kaiken ratkaiseva kysymys, onko prof. Drosten täyttänyt tieteellisen
velvollisuutensa – joka on osa hänen työsopimustaan – tarkistaa itse ja johdonmukaisesti kaikki
hänen julkaisussaan olevat hänen kehittämäänsä osoitusmenetelmää koskevat väitteet ja hänen
siihen perustuvat julkiset lausuntonsa.

Tämän keskeisen tieteellisen velvollisuuden pohjalta nousee kolme keskeistä kysymystä:

I Onko prof. Drosten tarkistanut, ovatko ne geenisekvenssit, jotka ovat hänen testimenetelmänsä
perusta ja jotka hän on saanut käyttöönsä kiinalaisilta virologeilta, todella sellaisia sekvenssejä,
jotka ovat peräisin viruksesta?

II Onko prof. Drosten suorittanut ne tieteessä ehdottomasti määrätyt kontrollikokeet, jotka
osoittavat, ovatko hänen käyttämänsä sekvenssit todella peräisin viruksesta? Onko hän suorittanut
ne kontrollikokeet, jotka osoittavat, ovatko hänen käyttämänsä sekvenssit, joiden hän väittää
olevan peräisin uudesta viruksesta, itse asiassa sekvenssejä, joita syntyy kaikessa
aineenvaihdunnassa, ehkä jopa kasveissa, kuten esimerkiksi tansanialaisissa papaijoissa, tai joita
syntyy lisääntyneessä määrin aineenvaihdunnassa sairastumisten yhteydessä?

III Millaisten olettamusten, kokeiden ja kontrollikokeiden perusteella prof. Drosten voi väittää,
että hänen testimenetelmällään, jolla hän osoittaa vain osa-alueita kahdesta geenistä genomissa,
jossa on kaiken kaikkiaan kymmenen koronaviruksen geeniä, osoitetaan kokonainen, aktiivinen ja
sairautta aiheuttava virus ja eikä vain viruksen kappaleita immuunisysteemin oletetun
menestyksellisen kamppailun jäljiltä tai perintöaineksessamme olevien ”viallisten” tai
”epätäydellisten” tai ”vaarattomien” virusten läsnäoloa, jotka ovat tyypillisiä ja muodostavat 50%
kromosomiemme geenimassasta?

Vastaukset käyvät selville prof. Drostenin dokumentoiduista tekemisistä testimenetelmän
kehittämisen yhteydessä ja prof. Drostenin dokumentoiduista tekemättä jättämisistä tähän päivään
asti. Virologi, prof. Drosten, joka on kehittänyt uudelle koronavirukselle (nimeltään ensin 2019-
nCoV, sitten 7.2.2020 alkaen SARS-CoV-2) osoitusmenetelmän, kuvaa testimenetelmän
kehittämistä eräässä julkaisussa, joka julkaistiin 23.1.2020 [1]. Tämän artikkelin sivulla 3, vasen
palsta, 8 riviä alhaalta, hän kuvaa menettelynsä ensimmäistä ja ratkaisevaa askelta:

”Ennen 2019-nCoV-tapauksista peräisin olevien virussekvenssien julkista julkistamista me
luotimme sosiaalisen median kertomuksiin, joissa ilmoitettiin SARS:in kaltaisen viruksen
osoittamisesta. Oletimme sen vuoksi, että SARS:iin liittyvä CoV on taudin puhkeamisessa
mukana.”

Prof. Drosten ja hänen työtoverinsa siis sosiaalisen median kertomusten perusteella OLETTIVAT,
että väitetyssä atyyppisen keuhkokuumeen puhkeamisessa voisi olla mukana SARS:in kanssa
yhteydessä oleva koronavirus. Tähän aikaan ei ollut olemassa minkäänlaisia kliinisiä tietoja, jotka
olisivat voineet olla sellaisen olettamuksen perustana. Mikä oli hänen seuraava askeleensa?

”Tallensimme kaikki GenBankissa 1.1.2020 saatavilla olleet täydelliset ja osittaiset (jos yli 400
nukleotidiä) SARS:iin liittyvät virussekvenssit. Nämä sekvenssit liitimme peräkkäin yhteen (Stefan
Lankan huomautus: ennakolta määrätyn SARS-viruksen standardisekvenssin perusteella), ja
yhteenliittymää käytimme testimme kehittämiseen (Supplementary Figure S1). Ensimmäisen
2019-nCoV-sekvenssin julkistamisen jälkeen sivustolla virological.org valitsimme kolme testiä sen
perusteella, miten hyvin ne pitivät yhtä 2019-nCoV-genomin kanssa (Figure 1).”

Hänen selityksistään käyvät ilmi selvät vastaukset, johtopäätökset ja seuraukset:



I (vastaus yllä olevaan kysymykseen I) Vastaus on: Ei ole! Hän ei voinut tarkistaa, ovatko tarjolla
olleet (ja hänen käyttämänsä) sekvenssit peräisin viruksesta, sillä kumpikaan niistä kahdesta
ratkaisevasta julkaisusta, joissa on kuvattuna etsityn viruksen geenisekvenssien eristäminen ja
yhteen liittäminen, ei ollut vielä ilmestynyt silloin, kun hänen testinsä tuli markkinoille.

II (vastaus yllä olevaan kysymykseen II) Vastaus on: Ei ole! Ei hän, eivät CCDC:n virologit eikä
kukaan muukaan ole todistettavasti tähän päivään mennessä suorittanut näitä välttämättömiä
kontrollikokeita, ja jos on, silloin niitä ei ole julkaistu. Nämä ratkaisevat kontrollikokeet
edellyttävät terveiden ihmisten aineenvaihdunnasta tulevien lyhyiden geneettisten sekvenssien
sekvensointia (sekvenssien kokoamista, ks. yllä käsitteistä kohta h). Nämä lyhyet geenisekvenssit
täytyy, kuten sairaiden ihmisten aineenvaihdunnasta tulevat, koota samoilla tietokoneohjelmilla
(ajatuksellisesti) yhteen pitkäksi perintöainesrihmaksi. Tätä koetta joko ei koskaan tehty tai sitä ei
julkaistu. Tätä virologian ajatuslaeista ja logiikasta seuraavaa, pakottavaa kontrollikoetta – omien
tulosten johdonmukaisesti kontrolloimiseksi – ei mainita kertaakaan. Hetkenä, jona tämä koe
suoritetaan ja julkaistaan, koronakriisi on silmänräpäyksessä ohi.

Toinen tieteellisestä logiikasta seuraava kontrollikoe on se, että otetaan intensiivisesti kliinisiä
näytteitä ihmisistä, jotka sairastavat muita sairauksia kuin niitä, joiden sanotaan johtuvan
viruksesta, sekä myös näytteitä terveistä ihmisistä, eläimistä ja kasveista, ja sitten katsotaan
kehitetyn PCR-menetelmän (real-time RT-PCR) avulla, antavatko myös nämä näytteet
”positiivisen” testin. Näitä muita kontrollikokeita, jotka loogisesti ovat pakottavan välttämättömiä
testimenetelmän validoimiseksi, ts. sen varmistamiseksi, onko se kelvollinen ja onko sillä
todistusvoimaa, ei ole tähän päivään mennessä suoritettu, eikä edes ole väitetty, että ne olisi
suoritettu. Sen vuoksi näiden testien keksijät ja valmistajat ovat suojanneet itsensä liittämällä
tuoteselosteisiinsa esimerkiksi sellaisen maininnan, että testi on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön
eikä se sovellu diagnostisiin tarkoituksiin.

Voin varmuudella sanoa edeltäpäin, että ihmiset, jotka vapauttavat runsaasti
levyepiteelikudoslajista peräisin olevia geenisekvenssejä, siis esim. munuaispotilaat, viimeistään
silloin antavat 100%:sti positiivisen testituloksen prof. Drostenin PCR-testillä, kun heidän
pyyhkäisynäytteensä määrä hieman moninkertaistuu ja konsentroituu. Hyvin todennäköisesti
kaikki organismit voivat antaa positiivisen testituloksen.

Kehotan biokemistejä, bioinformaatikkoja, virologeja ja soluviljelyspesialisteja suorittamaan ja
julkaisemaan näitä kontrollikokeita ja ilmoittamaan niistä minulle. Olen suunnitellut
kontrollikokeen, josta väitän, että se, että käytetty näytemateriaali ennen kontrollikoetta tai sen
aikana tulee SARS-CoV-2-viruksella saastuneeksi, on edeltäpäin suljettu pois.

Kontrollikokeiden tekemisen kulut korvataan, jos minä ja joitakin neutraaleja tarkkailijoita saa olla
läsnä kontrollikokeiden suorittamisen aikana ja kaikki toimenpiteet dokumentoidaan. Ottakaa
yhteyttä meihin julkaisijamme verkkosivuston kautta. Tulokset lopettavat koronakriisin heti. Siitä
ei ole hyötyä, jos vain minä julkaisen kontrollikokeiden tulokset.

III (vastaus yllä olevaan kysymykseen III) Näitä loogisia kysymyksiä prof. Drosten ei ole lainkaan
ottanut huomioon, sillä niitä ei mainita missään hänen julkaisuissaan ja väitteissään. Vain viruksen
pitkästä perintöainesrihmasta peräisin olevan lyhyen geenisekvenssin osoittaminen ei voi koskaan
todistaa ehjän ja siten lisääntymiskykyisen viruksen läsnäoloa. Jotta sellaista PCR-testiä voitaisiin
sanoa validiksi, täytyisi ensin tehdä tutkimuksia, joiden tulokset osoittavat, että lyhyiden
geenisekvenssien osoittaminen osoittaa automaattisesti myös viruksen kokonaisen ja ehjän
perintöainesrihman läsnäolon. Sellaisia loogisesti pakottavia tutkimuksia ei tähän päivään
mennessä ole suoritettu tai mainittu.

Solujen omien, endogeenisiksi kutsuttujen vaarattomien, epätäydellisten tai viallisten virusten
alalla johtava virologi, rva prof. Karin Mölling, on sanonut koronakriisin alussa suoritettuja
toimenpiteitä epäoikeutetuiksi. Hän on eräissä julkaisuissa ja kirjassaan ”Viruses: More Friends



Than Foes” osoittanut, että puolet ihmisen perintöaineksesta, siis puolet sekvensseistä, joista
meidän kromosomimme koostuvat, koostuvat virusten inaktiivisista ja viallisista
geenisekvensseistä. Se, mitä hän ei tiedä tai mistä hän vaikenee, on se tosiasia, että
aineenvaihdunta tuottaa aina suuren määrän RNA-geenisekvenssejä, joilla on mikä tahansa
rakenne ja joita ei löydy DNA:n muodossa kromosomeista. Tämä tosiasia asettaa kyseenalaiseksi
kaikkien RNA-virusten – esim. koronavirusten, ebolaviruksen, HIV:n, tuhkarokkoviruksen ja
SARS-virusten – olemassaoloväitteet. Tämä tosiasia on myös perusta sille, miksi kontrollikokeilla
päättyvät heti niin koronakriisi kuin koko väitettyjen sairausvirusten virologian tuoma pelko ja
väärä hoito. Voin vakuuttaa, että infektion tosiasialliset syyt ja ilmiöt, jotka pannaan virusten
kontolle, on sanan ”tiede” ”positiivisessa” merkityksessä osoitettu. Viittaan tässä edelliseen
artikkeliin ”Fehldeutung Virus” (osa I) aikakauslehdessä WissenschafftPlus nro 1/2020, jonka voi
saada myös pdf-muodossa. Ja luonnollisesti moniin aikaisempiin artikkeleihin tämän kysymyksen
tiimoilta.
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III. Artikkelini ”Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista” ja sen kommentit,

https://www.magneettimedia.com/nakokulma-piikkimurha-oyn-toimista/

A. Stefan Lanka: Petolliset virologit syypäitä koronakriisiin

Suomennokseni Stefan Lankan artikkelista ”Die Verursacher der Corona-Krise sind eindeutig
identifiziert. Virologen, die krankmachende Viren behaupten, sind Wissenschaftsbetrüger und
strafrechtlich zu verfolgen” (”Koronakriisin aiheuttajat on yksiselitteisesti tunnistettu. Virologit,
jotka väittävät sairaaksi tekeviä viruksia olevan olemassa, ovat tieteen pettureita ja heidät on
saatava rikosoikeudelliseen vastuuseen”),

http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-virologen.pdf

Yhteenveto

Tiede ja tieteellisyys ovat tärkeitä välineitä, jotka auttavat tunnistamaan haasteita ja suoriutumaan
niistä. Tieteellä on varsin selkeät säännöt: joka esittää väitteitä, hänen täytyy todistaa ne selvästi,
ymmärrettävästi ja tarkistettavasti. Vain väitteitä, jotka ovat tarkistettavissa, voidaan kutsua
tieteellisiksi, kaikki muu jää uskon piiriin. Uskon asioita ei saa väittää tieteellisesti todistetuiksi
tosiasioiksi valtion toimenpiteiden johtamiseksi niistä tai niiden oikeuttamiseksi niiden
perusteella.

Tieteellisten väitteiden täytyy olla kumottavissa ja väärennettävissä, jotta niitä voidaan väittää
tieteellisiksi tosiasioiksi. Jokaisen tiedemiehen ensimmäinen ja kirjallisesti määrätty velvollisuus
on koetella tiukasti omat väitteensä, yrittää kumota ne. Vain siinä tapauksessa, että tämä
kumoaminen ei onnistu ja tämä epäonnistuminen on kontrollikokeilla yksiselitteisesti
dokumentoitu, väitettä voidaan kutsua tieteelliseksi.

https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.%20Ver%C3%B6ffentlicht%20am%2023.1.2020
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045.%20Ver%C3%B6ffentlicht%20am%2023.1.2020
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3.%20Ver%C3%B6ffentlicht%20am%203.2.2020
https://www.magneettimedia.com/nakokulma-piikkimurha-oyn-toimista/
http://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-virologen.pdf


Kaikki koronatoimenpiteet, joita hallitukset ja alemmat virkamiehet ovat määränneet, ovat viime
kädessä laeilla säädeltyjä (Saksassa Infektionsschutzgesetz, infektiosuojalaki), mutta nämä antavat
niille vain näennäisen legitimiteetin eivätkä anna niille oikeutusta. Saksan infektiosuojalain 1. §:n
velvoittava määräys (Soll-Bestimmung) esimerkiksi asettaa ”tieteellisesti” kaikki asianosaiset
Saksassa tieteen sääntöjen alaisuuteen. Tieteen tärkein sääntö on dokumentoitu ja tulokseton
yritys kumota se väite, jota väitetään todeksi ja tieteelliseksi. Kaikkia tieteellisiä sääntöjä edeltää
ajatuslaeista ja logiikasta kiinni pitäminen. Jos näitä halveksitaan tai loukataan, tieteellinen väite
on kumottu samoin kuin onnistunut kontrollikoe kumoaa sen.

Kaikkien sairaaksi tekeviä viruksia koskevien julkaisujen sisällys ja sananvalinta todistavat, etteivät
virologit ainoastaan loukkaa tieteen ajatuslakeja, logiikkaa ja sitovia sääntöjä vaan ovat itse
kumonneet sairaaksi tekeviä viruksia koskevat olemassaoloväitteet. Jos hypnotisoivat
pelkosilmälasit pannaan pois ja luetaan objektiivisesti ymmärryksellä, mitä kirjoittajat tekevät ja
kirjoittavat, jokainen kiinnostunut englannintaitoinen ja käytettyihin metodeihin perehtynyt
havaitsee, että nämä virologit (pois lukien ne, jotka työskentelevät faagien ja faagien kaltaisten
jättivirusten parissa) tulkitsevat normaaleja geenisekvenssejä väärin virusten osiksi ja ovat siten
kumonneet koko erikoisalan. Erityisen selvästi tämä näkyy otaksuttujen SARS-CoV-2 -virusten
olemassaoloväitteiden tapauksessa.

Koska nämä virologit ovat väitteillään ja tekemisillään yksiselitteisesti loukanneet tieteellisen työn
ajatuslakeja, logiikkaa ja sääntöjä, heitä on kutsuttava arkikielellä tieteenpettureiksi. Koska
kuitenkaan tieteenpetosta ei esiinny rikoslaissa eikä tästä ole vielä ennakkotapausta, ehdotan, ja
niin myös itse teen, että virologien virkapetos (Anstellungsbetrug) – tieteelliseksi tekeytyminen
mutta tieteenvastaisesti toimiminen ja perusteleminen – huomioidaan oikeudellisesti ja
sisällytetään rikoslakiin. Asianomaisia valtion viranomaisia kehotetaan asettamaan syytteeseen
nämä tieteenvastaiset virkapetturit, jotta heidän tieteenvastainen ja sen seurauksena
yhteiskunnanvastainen ja yleisvaarallinen toimintansa saadaan estettyä. Siitä ajankohdasta lähtien,
jolloin ensimmäinen tuomioistuin toteaa alla esitetyt tosiasiat ja tuomitsee ensimmäisen virologin
virkapetoksesta, koronakriisin loppu on julistettu ja oikeudellisesti sinetöity ja globaali koronakriisi
tulee näyttäytymään mahdollisuutena kaikille.

Johdanto

Ihmiskunta on suuren haasteen edessä: pelon ja tieteellisen biologian ja suorittavan lääketieteen
edustaman antibioosin (vastakkaiselämän; symbioosin vastakohta) oma dynamiikka ja seuraukset
häiritsevät ja tuhoavat ympäristöä, kasveja, eläimiä, ihmisiä ja taloutta. Koronakriisi on vain
näkyvissä oleva huippu siitä jäävuoresta, joka on törmäyskurssilla kaiken ja jokaisen kanssa. Yksi
tämän haasteen syistä on materialismi, yritys selittää elämä puhtaasti materiaalisen mallin
mukaan. Meidän nykyinen materialismimme keksittiin ”Sokrateen jälkeisessä” antiikissa ilmeisenä
vastareaktiona uskontojen pelottelulle ja vallan väärinkäytölle. Se on ymmärrettävää inhimillistä ja
humanitäärisesti motivoitua käyttäytymistä, jolla on kuitenkin dramaattiset seuraukset. Tämä
materialismi on tuonut esiin tieteellisen hyvä-paha -biologian, siihen perustuvan ”hallitsevan
mielipiteen” lääketieteessä ja näiden tuloksena antibioosin (antibiootit, säteilytys, kemoterapia,
desinfiointi, perusoikeuksien rajoittaminen, rokottaminen, sulkutilat, karanteenit, sosiaalinen
etäälläolo jne.). Yhä enemmän ihmisiä, ympäristöä ja taloutta vahingoittuu tämän ideologian
johdosta. Sen materialistinen hyvä-paha -teoria, jolla ei ole mitään tosiasiallista perustaa vaan joka
perustuu kumottuihin olettamuksiin, kehittyi huomaamatta mahtavimmaksi uskonnoksi.

Materialistinen elämänteoria sanoo, että on vain atomeja, mutta ei tietoisuutta, ei henkisiä voimia
eikä liikuttajaa, joka olisi luonut ne ja pannut ne liikkeeseen. Voidakseen selittää
maailmankaikkeuden ja elämän puhtaasti materiaalisesti ”tieteemme” katsoo olevansa pakotettu
väittämään, että on tapahtunut valtava räjähdys, jossa tyhjästä syntyivät kaikki atomit, jotka
lensivät eri suuntiin. Jotkut atomit silloin olisivat sattumalta koskettaneet toisiaan ja
muodostaneet molekyyleja. Nämä molekyylit olisivat satunnaisten yhtymisten tuloksena
muodostaneet alkusoluja, joista kamppailun ja valinnan kautta olisi syntynyt kaikki muu elämä.



Tämä kaikki kuulemma on tapahtunut käsittämättömän pitkien ajanjaksojen aikana
muinaisuudessa, eikä se sen vuoksi ole tieteellisesti tarkistettavissa eikä sitä sen vuoksi saa sanoa
tieteelliseksi.

Tätä ajattelutapaa yhä suuremmin otsikoin yhä pienempiin osiin fantasoivan ”teoreettisen
fysiikan” ja sen kvanttiteoriat jätämme tässä nyt vaille huomiota. Viittaan paremman, todellisen ja
yksinkertaisen kokeen mahdollistavan elämännäkemyksen puolesta juuri siihen substanssiin, josta
elämä koostuu. Se on se alkeissubstanssi, josta membraani koostuu, veden ns.
pintajännitysmembraani, jonka vesi kaikkialla siellä muodostaa, missä sillä on kontakti muiden
substanssien kanssa tai joka sillä liikkeen ja pyörteen yhteydessä on itsensä kanssa. Tätä
substanssia Aristoteles kutsui eetteriksi, ja sen on tri Peter Augustin alkusubstanssin muodossa
uudelleen löytänyt. Japanilaiset kasvifysiologit kutsuivat tätä substanssia PI-vedeksi. Nämä
eetteriä/alkusubstanssia koskevasta tietämyksestä seuraavat käsitykset ja näkemykset saa
uudelleen virkoamaan eloon, tekemään ajateltavissa ja kuviteltavaksi oleviksi, myös Sokratesta
edeltävän ajan prinsiippi ”kuten suuressa, niin pienessä.” Ajattelu atomiteoriassa vaikeuttaa tai
estää tällaista ajattelua ja tällaisia ajatusmaailmoja ja pakottaa, jos muita ajatusmahdollisuuksia ei
tunneta tai ne kielletään, vääriin olettamuksiin. Sellaiseen väärään olettamukseen perustuu koko
akateeminen biologian ja lääketieteen ajatusmaailma.

Vuonna 1848, kun Ranskan vallankumouksen rakentavilla vaikutuksilla oli mahdollisuus kehittyä
Saksassa, uudistusyritykset kariutuivat ja sen seurauksena poliittinen ja yhteiskunnallinen elämä
kovettui ja rappeutui dramaattisella tavalla. Kun v. 1848 biologian ja lääketieteen nykyisen
kehityksen kannalta ratkaiseva ihminen asettui vielä inhimillisten, loogisten ja oikeiden
toimenpiteiden kannalle tartuntatautien ehkäisyssä, mukautui hän seuraavien kymmenen vuoden
aikana kovettaviin ja yhä jyrkemmiksi tuleviin poliittisiin oloihin. Hän on Rudolf Virchow, joka v.
1858 ilman minkäänlaista tieteellistä perustaa, vain yksin Demokritoksen ja Epikuroksen
atomiteoriaan nojautuen, asetti tutkimuksen lähtökohdaksi elämän ja kaikkien sairauksien
soluteorian, solupatologian.

Rudolf Virchow salasi koko elämänsä ajan embryologian (sikiöopin) ja kudosopin ”olennaiset
tosiasiat” voidakseen esitellä ja tehdä tunnetuksi uuden soluteoriansa jonakin uutena ja
tosiasiallisena. Tämä tietämys embryologiasta ja kudosopista, elämän alkiolehtiteoriasta, on
kuitenkin ehdoton edellytys sille, että voidaan ymmärtää elämä, sen kehitys ja ennen kaikkea
sairastumiset, parantumiset, parantumisen käännekohdat ja parantumishäiriöt.

Rudolf Virchow väitti yhdenmukaisesti atomiteorian kanssa, että kaikki elämä polveutuu yhdestä
solusta. Solu on hänen mukaansa elämän pienin, jakamaton yksikkö, joka samanaikaisesti
kuitenkin myös väitettyjen sairausmyrkkyjen (latinaksi: virusten) muodostamisen kautta saisi
aikaan kaikki sairaudet. Siten luotiin se perusta, jolta geeni-, infektio-, immuuni- ja
syöpäteorioiden täytyi kehittyä, jotta elämän, sairastumisen ja parantumisen tapahtumat tämän
teorian sisällä voitaisiin selittää. Kun uskotaan, koska niin opetetaan, että vain materiaaliset
vuorovaikutukset saavat aikaan kaikki tapahtumat ja että kaikki elämä syntyy yhdestä solusta,
tämän näkemyksen kannattajien on pakko olettaa ja väittää, että on olemassa elämän rakennus- ja
toimintasuunnitelma, siis perintösubstanssi.

Sama pakkologiikka tulee näkyviin väitettyjen sairausmyrkkyjen kohdalla. Jos solu oletetulla
tavalla tuottaa viruksia eli sairausmyrkkyjä sairauden aiheuttajina, levittääkseen niitä kehon sisä-
ja ulkopuolelle, täytyy väittää, että henkilössä on jokin paikka, jossa tämä sairausmyrkky, virus, on
ensimmäisen kerran muodostunut. Jos tämä ajatustapa nostetaan oppilauseeksi, jota vastoin ei saa
opettaa mitään muuta ja muut näkemykset mustamaalataan epätieteellisiksi tai salaliitoksi valtiota
vastaan, sulkee se ennakolta pois sairauksien syntyä kehon sisällä tai jossakin ihmisryhmässä
koskevat muut ajatus- ja käsitysmahdollisuudet. Tämä pakkologiikka etsii syitä aina vain
materiaalisten vajavuuksien tai materiaalisen pahuuden kategorioista. Tällöin vaietaan siitä, että
ajatus viruksesta sairausmyrkkynä kumottiin v. 1951 elegantisti ja tieteellisesti ja siitä luovuttiin ja
että sen vuoksi vuodesta 1952 lähtien täytyi keksiä uusi ajatus: se ajatus, että virukset ovat
kokoelma vaarallisia geenejä. Tässä puolestaan vaietaan siitä, että tähän päivään mennessä ei ole



olemassa mitään pitävää tieteellistä todistetta sellaisia geenikokoelmia koskevan olettamuksen
puolesta, joita voitaisiin kutsua viruksiksi. Iloinen viesti on, että uusi geenivirologia, joka vuoden
1954 jälkeen koki kukoistuskautensa, on omilla väitteillään, itse asiassa tieteellisellä tavalla, siis
helposti ymmärrettävästi ja toistettavasti, itse kumonnut itsensä. Tämä väite on 100%:sti oikea ja
todistettu, ja seison tämän väitteen takana virologina, tiedemiehenä, kansalaisena ja ihmisenä
kiertelemättä.

Siirtyminen toksiinivirologiasta nykyiseen geenivirologiaan

Ajatuksella sairausmyrkyistä on vielä varsin suuri vaikutus, koska yhä vielä pidetään kiinni
vaarallisista valkuaistoksiineista tai vaarallisista bakteereista, kuten niistä vaarallisiksi väitetyistä
korkkiruuvibakteereista, jotka kuulemma oletetusta sisäänpääsykohdasta porautuvat hermoja
pitkin aivoihin. Se, mistä virologit, lääkärit ja tiedejournalistit vaikenevat, on se tosiasia, että siitä
vuoteen 1951 asti vallinneesta ajatuksesta, että virukset määriteltiin valkuaistoksiineiksi, täytyi
tuona vuotena luopua. Toksiinivirusolettamuksen ja -väitteen ja sen tieteelliseksi väittämisen
oikeutuksen koettelemiseksi tehtiin kaksi koetta:

1. Hajoamiselle (Verwesung) altistettiin terveitä kudoksia eikä vain virusten vahingoittamiksi
oletettuja kudoksia. Tällöin havaittiin, että hajoamisessa terveestä kudoksesta syntyneet
valkuaisaineet olivat samoja kuin ”viruksesta sairastuneen” kudoksen hajoamisessa syntyneet
valkuaisaineet. Näin oli virus-olettamus kumottu.

2. Valkuais-toksiini-virus -olettamuksen kumosi lisäksi se, ettei elektronimikroskoopissa ”virusten
sairastuttamilla” ihmisillä, eläimillä ja näiden nesteillä voitu koskaan löytää ja valokuvata mitään
muuta kuin sitä, mitä terveilläkin ihmisillä. Näin on asianlaita ollut tähän päivään asti.

Kliininen eli lääketieteellinen virologia kumosi näillä onnistuneilla kontrollikokeilla itse itsensä ja
luopui itsestään valittelevin sanoin, minkä kuitenkin huomasivat vain ammattilehtien
tarkkaavaiset lukijat. Massamediat salasivat tämän tosiasian, koska vallan hypnotisoijat juhlivat
meneillään olleita rokotuskampanjoita. Vaikka virukset rokottamisen oikeutuksena katosivat,
rokotuskampanjoita – myös terveysviranomaisten ja ”tieteen” vaikenemisen vuoksi – ei
keskeytetty. Biologia ja lääketiede eivät voineet virologian luovutuksen jälkeen puhtaasti
materiaalisen soluteorian sisällä löytää mitään muuta selitystä virusten aiheuttamiksi määritellyille
sairastumisille ja sairastumisten yhtäaikaisen tai voimistuneen esiintymisen ilmiöille.

Niinpä asianosaisten oli pakko keksiä uusi teoria siitä, mitä virusten sitten tulevaisuudessa tulee
olla. He keskittyivät tällöin tosiasiallisesti olemassa oleviin struktuureihin, joita kutsutaan faageiksi
ja jotka muodostuvat bakteereista, kun nämä joutuvat erilleen elinympäristöstään ja niille
elintärkeä vaihto muiden bakteerien ja mikrobien kanssa estyy. Nuorena opiskelijana minulla oli
onni eristää merestä sellainen faaginkaltainen struktuuri ja tutkia sen rakennetta, koostumusta ja
vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Tämä johti minut suoraan virologian alueelle, sillä minä
uskoin pahaa aavistamatta, että olin löytänyt vaarattoman viruksen ja stabiilin virus-isäntä -
suhteen virusten alkuperän tutkimiseksi. 30 vuotta myöhemmin löydettiin ja löydetään alituisesti
uusia näitä nyt ”jättiviruksiksi” kutsuttuja struktuureja, joista sillä välin on yksiselitteisesti
osoitettu, että ne ovat niiden tapahtumakulkujen alussa, joilla biologinen elämä alkaa tai
paremminkin tulee meille nähtäväksi. Ranskalaiset virologit näkevät tässä, että nämä struktuurit,
yhdessä alkubakteerien, bakteerien ja eukaryoottien kanssa, muodostavat elämän neljännen
valtakunnan.

Erheellisesti faageiksi, siis bakteeriensyöjiksi, ja jättiviruksiksi kutsuttuja struktuureja voidaan
kutsua myös eräänlaisiksi itiöiksi, joita bakteerit ja yksinkertaisesti järjestyneet eliöt muodostavat,
kun niiden elinolot muuttuvat niin, että ne eivät voi enää lisääntyä tai jatkaa elämää ideaalisella
tavalla. Nämä hyödylliset struktuurit koostuvat kukin lajinsa mukaan aina täsmälleen yhtä pitkästä
ja täsmälleen samoin koostuneesta, niin sanotusta perintöaines DNA:sta muodostuneesta
rihmasta. Tällaista DNA:ta ympäröi aina siitä tiiviistä substanssista koostuva kuori, josta
biologinen elämä saa alkunsa. Tämä on syy, miksi ”faagit” ja ”jättivirukset” – kutsukaamme niitä



paremmin bionteiksi (itsenäisiksi eliöiksi; kr. bios + ontos = elämä + oleva) – ovat helposti
eristettävissä, ts. puhdistettavissa ja erotettavissa, kaikista muista elämän ainesosista. Tässä
eristetyssä muodossa niitä voidaan analysoida – ja säännöllisesti analysoidaan – biokemiallisesti.
Tällöin jokaisen biokemiallisen luonnehdinnan yhteydessä käy ilmi, että jonkin ”faagin” tai
”jättiviruksen” jonkin lajin nukleiinihapolla on aina täsmälleen sama pituus ja aina täsmälleen
sama koostumus.

Itse asiassa faagit olivat vuosikymmeniä puhtaan nukleiinihapon (DNA) ainoa lähde
biokemiallisissa tutkimuksissa. Elektronimikroskoopissa havaittava DNA:n sisään ottamisen ja
ulos luovuttamisen tapahtuma sisään ja ulos bakteereista tulkittiin infektioksi. Täysin ilman
todisteita väitettiin, että faagit muka hyökkäävät bakteerien kimppuun, raiskaavat ne ja tyrkyttävät
niille nukleiinihappoaan, ja bakteerit sen vuoksi kuolevat. Todellisuudessa tilanne on täysin
toisenlainen. Vain bakteerit, joita äärimmilleen puhdasviljellään, siis jatkuvasti enennetään, ilman
että niillä tällöin on kontakti muihin bakteereihin tai mikrobeihin, muuttuvat, metamorfoosin
tapahtumassa, faageiksi. Tämä muuttuminen tulkitaan väärin faagien aiheuttamaksi bakteerien
kuolemaksi. Sitä vastoin bakteerit, jotka eristetään tuoreina ympäristöstään, eivät koskaan muutu
faageiksi eivätkä myöskään kuole, kun niille annetaan mikä tahansa määrä faageja. Tämä on myös
syy, miksi usein siteerattu faagiterapia antibioottien korvikkeena esimerkiksi kipujen ja muiden
oireiden ehkäisemiseksi – kuten mikään muukaan myrkyn antaminen – ”faageilla” ei toivotussa
mielessä ja laajuudessa voi koskaan toimia.

Faagien ja jättivirusten biologia ja siitä seuraava elämän soluteorian kumoaminen

Sen levän (Ectocarpus siliculosus) kohdalla, josta minä eristin sen ”jättiviruksia”, tilanne oli tämä:
Levän liikkuvat muodot, gameetit (lisääntymissolut) ja itiöt, etsivät liikkuvilla värekarvoillaan
”jättiviruksia” ympäristöstään ja ottavat nämä ”jättivirukset” sisäänsä. Tällöin eteenpäin kasvavat
levät integroivat ”jättivirusten” nukleiinihapon omiin kromosomeihinsa. Tällöin havaittiin, että ne
levät, joissa oli ”jättiviruksia”, menestyivät paremmin kuin ne, joissa ei ollut. Koskaan ei havaittu,
että ne levät, joissa oli ”jättiviruksia”, olisivat menestyneet huonommin kuin ne, joissa ei ollut.
Jatkuvasti löydetään uusia ja yhä hämmästyttävämpiä ”jättiviruksia”, joilla on yhä
hämmästyttävämpiä ominaisuuksia, ja yhä enemmän saadaan todisteita siitä, että bakteerit ja
mikro-organismit, amebat ja yksisoluiset syntyvät ”jättiviruksista”, joiksi ne jälleen muuttuvat, kun
niiden elinehdot eivät enää täyty.

Jättivirukset syntyvät ilmeisesti nukleiinihappojen kautta ja niiden ympärillä, ja nämä panevat
käyntiin katalyyttisiä toimintoja, ts. nämä vapauttavat itsenäistä energiaa, syntetisoivat lisää
nukleiinihappoja, muita molekyyleja ja substansseja ja luovat siten alituisesti uusia ominaisuuksia
ja kykyjä. Niitä erityisen reaktioherkkiä ja moninaisia RNA:n nukleiinihappomuotoja, jotka voivat
helposti ja koko ajan muuttua DNA:ksi ja takaisin RNA:ksi, syntyy myös elämän
itsejärjestäytymisen tapahtumassa, ilman meille tieteellisesti selitettävissä olevaa perustaa ja syytä.
Meille näkyvä biologinen elämä materialisoituu aivan selvästi vedestä. Yhä enemmän löytyy
solullisia organismeja, joiden genomi suurimmaksi osaksi koostuu ”jättivirusten”
nukleiinihapoista. Kun löydettiin faagit, jotka syntyvät aina vain äärimmilleen puhdasviljeltyjen
(insestisten) bakteeriviljelmien muuntuessa, ja jättivirukset, jotka itse pitävät yllä itseään ja
kasvavat ja omaavat oman aineenvaihdunnan, sekä uudet, jättiviruksista koostuvat organismit, on
tähän mennessä todistettu seuraavat kolme asiaa:

I Se soluteoria, että biologinen elämä on olemassa vain solujen muodossa ja syntyy vain soluista,
on kumottu.

II Se väite, että biologinen elämä on syntynyt kaukaisessa muinaisuudessa, on kumottu. Elämää
syntyy koko ajan uudelleen ja silmiemme edessä, kun vain tarkastelemme elämää objektiivisesti
ilman mitään dogmeja ja paikkansapitämättömiä teorioita. On osoitettu, että biologista elämää,
sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, voi syntyä kaikkialla siellä, missä on vettä ja ehkä myös
sellaiset olosuhteet, jotka ovat samanlaiset tai vastaavanlaiset kuin äitiplaneetallamme maassa.



III Se negatiivinen tulkinta, että ”faagien” ja ”jättivirusten” nukleiinihappojen vastaanottaminen
muihin organismeihin tulkitaan infektioksi ja vahingolliseksi, on kumottu. Tämä havainto oli
kuitenkin vuodesta 1952 lähtien syy uskoa, että ihmisissä on geeniviruksia, jotka siirtämällä
”vaarallisia” nukleiinihappojaan synnyttävät sairauksia ja joita voidaan syyttää kuoleman ja tuhon
aiheuttamisesta. Siitä huolimatta tähän päivään mennessä yhdessäkään ihmisessä, eläimessä,
kasvissa tai näiden nesteissä ei ole nähty virusta, eikä sitä niistä ole eristetty. Tähän päivään
mennessä ei ole kertaakaan kyetty eristämään nukleiinihappoa, joka vastaisi väitettyjen sairautta
aiheuttavien virusten perintöainesrihmojen pituutta ja koostumusta, vaikka jo kauan on ollut
mahdollista hyvin yksinkertaisten standarditekniikoiden avulla eristää, esittää ja analysoida tämän
pituisten nukleiinihappojen koostumus.

Nobelin palkinto ja sen fataalit seuraukset

Eristetyssä muodossa voidaan ”faagit” ja ”jättivirukset” (biontit) nopeasti ja yksinkertaisesti
suurina määrinä valokuvata elektronimikroskoopissa ja jo yksin siten dokumentoida niiden
puhtausaste. Eristettyjen ja luonnehdittujen struktuurien eristäminen ja valokuvaaminen ei
kuitenkaan tähän päivään mennessä ole onnistunut minkään väitetyn sairaaksi tekevän viruksen
kohdalla! Biontteja (eli faageja ja jättiviruksia) nähdään ja valokuvataan suurina määrinä
elektronimikroskoopissa tieteellisissä tutkimuksissa säännönmukaisesti niissä organismeissa,
joiden kautta ne tuotetaan tai jotka ne tuottavat (sic!). Sitä vastoin sellaisten struktuurien
valokuvaaminen elektronimikroskoopissa, joita väitetään sairaaksi tekeviksi viruksiksi, ei ole tähän
päivään mennessä onnistunut ja tullut dokumentoiduksi missään ihmisessä, eläimessä, kasvissa tai
näistä peräisin olevissa nesteissä, sellaisissa kuin veri, siemenneste, sylki jne., yhdenkään sairaaksi
tekeväksi väitetyn virukseksi kohdalla! Miksei ole onnistunut?

Oletettuja viruksia esittävissä valokuvissa näkyy vain struktuureja, jotka ovat aina peräisin aivan
muista lähteistä. Näitä struktuureja ei ole koskaan, kuten hyvin helposti on julkaisujen perusteella
mahdollista ymmärtää ja tarkistaa, eristetty eikä biokemiallisesti kuvailtu eikä käytetty niiden
lyhyiden nukleiinihappopalasten lähteenä, joista virologit VAIN MIELESSÄÄN
(AJATUKSELLISESTI) rakentavat pitkän nukleiinihapon, jonka väitetään olevan jonkin viruksen
otaksuttu perintöainesrihma.

Kaiken lajisista ”faageista” ja ”jättiviruksista” voidaan kulloinkin joka kerta saada täsmälleen yhtä
pitkät ja täsmälleen samoin koostuneet nukleiinihapot. Vielä koskaan ei ole onnistunut eristää
sellaista nukleiinihappoa (DNA tai RNA) jostakin struktuurista tai nesteestä, jonka pituus ja
koostumus vastaisivat sitä, minkä virologit väittävät olevan jonkin sairaaksi tekevän viruksen
perintöainesrihma.

Miksi ja minkä vuoksi virologit ovat täydellisesti sotkeutuneet täysin todellisuuden ulkopuolella
olevaan ja vaaralliseen tieteellisyydenvastaisuuteen, selviää siitä tapahtumasarjasta, joka vuoden
1951 ja 10.12.1954 välillä tapahtui. Sen jälkeen kun lääketieteellinen virologia oli v. 1951
kontrollikokeilla kumottu, tulivat vuodesta 1952 lähtien bakteerien faagit sen itsepintaisesti
säilyvän ideologian esikuvaksi, miltä ”sairaaksi tekevien virusten” tulee näyttää: tietyn pituinen ja
tietyn rakenteen omaava nukleiinihappo, ympärillä tietystä määrästä tiettyä valkuaisainetta
koostuva kuori.

Mutta: ”Sairaaksi tekeviä viruksia” ihmisissä/eläimissä/kasveissa esittävien
elektronimikroskooppisten valokuvien puutteessa, eristetyssä muodossa olevia ”sairaaksi tekeviä
viruksia” esittävien valokuvien puutteessa, ”sairaaksi tekevien virusten” osien biokemiallisen
luonnehdinnan puutteessa ja niiden eristämisen puutteessa virologien on tähän päivään asti ollut
ja on pakko koota ajatuksellisesti (mielessään) ja graafisesti viruksiksi ”virusten” sairastuttamaksi
oletetun kudoksen yksittäisiä osia ja uskotella itselleen ja yleisölle näiden henkisten tuotosten
olevan olemassa olevia viruksia!!!

Ne virologit, jotka pitävät kiinni sairaaksi tekevistä viruksista, viittaavat keskeisesti yhteen ainoaan
julkaisuun, jonka avulla he oikeuttavat tekemisensä ja väittävät sitä tieteelliseksi. Siitä huolimatta



tämä tekeminen on helposti tunnistettavissa mielettömäksi ja tieteellisyydenvastaiseksi.
Kirjoittajat, jotka nämä pohdiskelut 1.6.1954 julkaisivat, ovat kuvanneet havaintojaan nimenomaan
itsessään kumotuiksi spekulaatioiksi, jotka vasta tulevaisuudessa voidaan tarkistaa. Tätä
tarkistusta tulevaisuudessa ei tähän päivään mennessä ole tapahtunut, sillä tämän tutkimuksen
ensimmäinen kirjoittaja, prof. John Franklin Enders, sai 10.12.1954 lääketieteen Nobelin
palkinnon. Hän sai Nobelin palkinnon toisesta spekulaatiosta vanhan, v. 1951 kumotun ”virukset
ovat vaarallisia valkuaistoksiineita”-teorian sisällä. Tästä Nobelin palkinnosta aiheutui kaksi asiaa:
vanha, kumottu toksiini-virus -teoria sai valetieteellisen pyhimyskehän ja uusi geenivirologia
korkeimman, näennäisesti tieteellisen kunnian.

Vuodesta 1952 alkaneella uudella geenivirologialla on kaksi keskeistä perustaa: sairaaksi tekevät
virukset ovat periaatteessa rakenteeltaan samankaltaisia kuin faagit ja ne syntyvät, kun solut
koeputkessa kuolevat sen jälkeen kun niihin lisätään infektoituneeksi oletettua koemateriaalia.
Enders ja hänen kollegansa loivat ainoassa julkaisussaan 1.6.1954 perustan ajatukselle, että solut,
jotka koeputkessa infektoituneeksi oletetun materiaalin lisäämisen jälkeen kuolevat, muuttuisivat
viruksiksi. Tätä kuolemista väitetään samanaikaisesti viruksen eristämiseksi – koska oletetusti
laboratorioon tuodaan jotakin ulkopuolelta – ja oletetun viruksen enentämiseksi, ja kuolevaa
solumassaa käytetään rokotteena. Tällöin Endersiltä, hänen kollegoiltaan ja kaikilta virologeilta on
– Nobelin palkinnon sokaisemina – jäänyt huomaamatta, ettei solujen kuolemaa laboratoriossa saa
aikaan virus vaan se, että solut tapetaan laboratoriossa tahattomasti ja huomaamatta mutta
systemaattisesti myrkyttämällä solutoksisilla antibiooteilla, nälkiinnyttämällä äärimmäisyyksiin
asti ravintoliuoksen saannin lopettamisen avulla ja lisäämällä mätäneviä, siis hajoavia ja samalla
myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita vapauttavia valkuaisaineita.

Sellaisten laboratoriossa kuolevien solujen osia on tähän päivään asti koottu ajatuksellisesti
(mielessä) virukseksi, ja sitä on väitetty todellisuudeksi. Niin yksinkertaista on sairaaksi tekevien
virusten virologia. Enders ja ”virologit” eivät ole koskaan, tähän päivään mennessä eivät,
suorittaneet kontrollikokeita, joissa laboratoriossa ”infektoidaan” soluja steriilillä materiaalilla. Ne
kuolevat kontrollikokeessa täsmälleen samalla tavalla kuin ”viruksia sisältäväksi” oletetulla
materiaalilla.

Kaikkien sellaisten väitteiden lyhyt, yksiselitteinen ja helposti ymmärrettävä kumoaminen, joissa
väitetään, että sairaaksi tekeviä viruksia on olemassa

Erehtyminen ja itsepetos ovat inhimillistä, ymmärrettävää ja anteeksiannettavaa.
Anteeksiannettavia eivät ole ne virologien alituiset väitteet, että heidän lausuntonsa ja heidän
tekemisensä ovat tieteellisiä. Tuo on yksiselitteisesti väärää, helposti todistettavissa olevaa ja
jokaiselle ymmärrettävää. Sen vuoksi niitä virologeja, jotka väittävät, että koronaviruksia tai muita
sairaaksi tekeviä viruksia on olemassa, on kutsuttava virkapettureiksi (Anstellungsbetrüger) ja
heidät on oikeusvaltion keinoin pantava syytteeseen, jotta he peruvat väärät, kumotut ja vaaralliset
lausuntonsa. Niin voidaan koronakriisi ja muut ”virusten aiheuttamat” katastrofit tappavine
seurauksineen, sellaiset kuin ”AIDS”, ”Ebola” ja muut paikkansapitämättömät ”virusten
aiheuttamat” pandemiat, ei ainoastaan pysäyttää ja tulevaisuudessa estää vaan myös muuttaa
mahdollisuudeksi kaikille.

Määritelmä, mitä on lupa kutsua tieteelliseksi lausunnoksi, ja siitä seuraavat velvollisuudet ovat
yksiselitteisesti määritellyt. Yhteenvetona:

A. Jokaisen tieteellisen väitteen täytyy olla tarkistettavissa, ymmärrettävissä ja kumottavissa oleva.

B. Vain silloin, kun tieteellisen lausunnon kumoaminen ajatuslakien, logiikan ja – mikäli
mahdollista – kontrollikokeiden avulla ei ole onnistunut, lausuntoa on lupa kutsua tieteelliseksi.

C. Jokainen tiedemies on velvollinen tarkastamaan omat lausuntonsa ja tarkistamaan niiden
taustatekijät.



Koska virologit eivät ole koskaan itse suorittaneet tätä tarkistusta ja ymmärrettävistä syistä
kieltäytyvät tekemästä sitä – kukapa tahtoisi itse kumota itsensä, tekemisensä ja maineensa -, me
teemme sen julkisesti seitsemän argumentin avulla. Tällöin on jokainen yksityinen argumentti
yksin itsessään riittävä kumoamaan kaikki ”sairaaksi tekevien virusten” olemassaoloväitteet ja
tällaisten virologien tekemiset (pois lukien tutkijat, jotka työskentelevät olemassa olevien ”faagien”
ja ”jättivirusten” parissa). Alla olevissa kohdissa käytetään sanaa ”virus” sanayhdistelmän
”sairaaksi tekevä virus” sijasta.

1. Peräkkäin järjestämisen (Ausrichtung, engl. alignment) tosiasia

Virologit eivät ole koskaan eristäneet ja esittäneet suoraan, koko sen pituudessa, minkään viruksen
täydellistä perintöainesrihmaa. He käyttävät AINA vain hyvin lyhyitä nukleiinihappojen kappaleita
ja määrittävät kyseisten kappaleiden nukleiinihappojen peräkkäisen järjestyksen neljän molekyylin
perusteella, joista nukleiinihapot koostuvat, ja kutsuvat sitä sekvenssiksi. Miljoonien sellaisten
määrättyjen, hyvin lyhyiden sekvenssien paljoudesta virologit panevat ajatuksellisesti (mielessään)
työläiden, tietokoneella tapahtuvien ja tilastollisten metodien avulla, kasaan kuvitellun (fiktiven)
pitkän perintöainesrihman. Tätä tapahtumaa he kutsuvat peräkkäin järjestämiseksi.

Tätä työlään peräkkäin järjestämisen tulosta, kuviteltua ja hyvin pitkää perintöainesrihmaa,
virologit sanovat viruksen ydinosaksi ja väittävät tällä tavalla osoittaneensa viruksen olemassaolon.
Sellaista täydellistä rihmaa ei kuitenkaan löydy todellisuudesta eikä tieteellisestä kirjallisuudesta
koskaan kokonaisena, vaikka jo kauan on ollut olemassa hyvin yksinkertaisia standarditekniikoita
nukleiinihappojen pituuden ja koostumuksen määrittämiseksi yksinkertaisesti ja suoraan. Tämä
peräkkäin järjestämisen tosiasia, vastaavan pituisen nukleiinihapon suoran esittämisen sijaan,
osoittaa virologien kumonneen itse itsensä.

2. Peräkkäin järjestämistä koskevien kontrollikokeiden puuttumisen tosiasia

Virologit eivät ole koskaan suorittaneet ja dokumentoineet peräkkäin järjestämistä tuollaisista
hyvin lyhyistä nukleiinihapoista kontrollikokeissa. Tätä varten heidän TÄYTYY eristää täsmälleen
samanlaista solukulttuuri-menettelytapaa käyttäen lyhyet nukleiinihapot, sillä erolla, ettei oletettu
”infektio” tapahdu lisäämällä ”infektoituneiksi” oletettuja näytteitä vaan steriileillä materiaaleilla
tai steriloiduilla näytteillä, jotka on ”kontrolli-infektoitu.”

Näitä loogisia ja pakottavasti määrättyjä kontrollikokeita ei ole koskaan suoritettu ja
dokumentoitu. Yksin tällä virologit ovat osoittaneet, ettei heidän lausunnoillaan ole mitään
tieteellistä arvoa ja ETTEI niitä saa väittää tieteellisiksi lausunnoiksi.

3. Peräkkäin järjestäminen tapahtuu vain ajatusrakennelmien avulla

Voidakseen koota käytettyjen nukleiinihappojen hyvin lyhyet sekvenssit ajatuksellisesti
/tietokoneiden avulla pitkäksi genomiksi, virologit tarvitsevat mallin järjestääkseen lyhyet
sekvenssit hyvin pitkäksi, viruksen omaksi oletetuksi perintöainesrihmaksi. Ilman sellaista ennalta
annettua, hyvin pitkää sekvenssiä kukaan virologi ei kykene rakentamaan viruksen
perintöainesrihmaa ajatuksellisesti/tietokoneen avulla. Virologit argumentoivat sillä, että
ajatuksellisesti/tietokoneen avulla rakennettu perintöainesrihma on viruksesta peräisin sen vuoksi,
että peräkkäin järjestäminen tapahtui toisen, ennalta olemassa olevan virus-perintöainesrihman
avulla.

Tämän virologien argumentin kumoaa lyhyesti ja yksiselitteisesti se, että kaikki ne mallit, joiden
avulla uusia perintöainesrihmoja ajatuksellisesti/tietokoneen avulla on tuotettu, on itse tuotettu
yksinomaan ajatuksellisesti/tietokoneen avulla, eivätkä ne ole mistään viruksesta peräisin.

4. Viruksia ei ole koskaan nähty ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin olevissa nesteissä



Virologit väittävät, että infektoivia, siis ehjiä viruksia, on suurissa määrin veressä ja syljessä. Sen
vuoksi tulee esim. koronakriisissä kaikkien ihmisten pitää maskia. Tähän päivään mennessä ei
kuitenkaan ole valokuvattu yhtäkään virusta syljessä, veressä tai muissa paikoissa
ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai nesteissä, vaikka elektronimikroskoopilla otetut valokuvat ovat
nykyisin helppo ja rutiininomaisesti suoritettu standarditekniikka.

Yksin tämä yksiselitteinen ja helposti tarkistettava tosiasia, ettei ole olemassa mitään valokuvia
viruksista ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin olevissa nesteissä, kumoaa kaikki
virusväitteet. Jotakin, mitä koskaan ei ole nähty ihmisessä/eläimessä/kasvissa tai näistä peräisin
olevissa nesteissä, ei saa väittää tieteellisesti todistetuksi tosiasiaksi.

5. Niiden struktuurien koostumusta, joita virologit väittävät viruksiksi, ei ole koskaan kuvailtu
biokemiallisesti

On olemassa kaksi erilaista tekniikkaa, joilla virologit tuottavat valokuvia oletetuista viruksista.
Läpäisyelektronimikroskopiaan he käyttävät soluviljelmiä, jotka he upottavat keinohartsiin,
kaapivat tämän ohuiksi kerroksiksi ja katselevat niiden läpi. Partikkeleita, joita he sellaisista
valokuvista osoittavat, ei ole koskaan eristetty eikä niiden koostumusta oli koskaan biokemiallisesti
määritetty. Täytyisihän toki löytää kaikki valkuaisaineet ja se pitkä perintöainesrihma, jonka
selitetään kuuluvan viruksille. Tätä eikä sellaisten upotettujen osasten (partikkeleiden) eristämistä
ja niiden koostumuksen biokemiallista kuvailua ei löydy ainoastakaan virologisesta julkaisusta.
Tämä kumoaa sen virologien väitteen, että sellaisissa valokuvissa olisi kyse viruksista.

Toinen metodi, jolla virologit valokuvaavat elektronimikroskoopissa viruksia, on yksinkertainen ja
nopea tarkasteluelektronimikroskopia (Aufsichts-Elektronenmikroskopie), jota kutsutaan
”negatiiviseksi värjäykseksi.” Jos keskitytään tosiasiallisesti olemassa oleviin struktuureihin,
sellaisiin kuin ”faagit” ja ”jättivirukset”, erotukseksi kaikista muista osista, niin siihen, mitä tällöin
kutsutaan ”eristämiseksi”, käytetään siihen tarkoitettua standarditekniikkaa,
gradienttisentrifugointia. Näiden eristettyjen struktuurien läsnäolo, ulkonäkö ja puhtaus saadaan
elektronimikroskoopissa näkyviin siten, että nämä partikkelit päällystetään metallipitoisella
aineella ja sen alla olevat struktuurit näkyvät elektronisäteessä varjoina. Toinen osa eristetyistä
partikkeleista, jotka on ”negatiivisella värjäyksellä” tehty näkyviksi, kuvaillaan biokemiallisesti.
Tällöin kaikkien faagien ja jättivirusten tapauksessa löytyy aina kulloinkin ehjiä, aina samanlaisia,
aina hyvin pitkiä ja samoin koostuneita nukleiinihappoja ja biokemiallisen kuvailun tulos
dokumentoidaan.

Kaikkien virusten tapauksessa, joita tämän tekniikan, ”negatiivisen värjäyksen”, avulla väitetään
viruksiksi, on tapahtunut seuraavaa. Näitä partikkeleita ei rikasteta, puhdisteta ja eristetä tähän
tarkoitetulla gradienttisentrifugoinnilla vaan ne sedimentoidaan yksinkertaisella sentrifugoinnilla
sentrifugiputken pohjalle, mitä kutsutaan ”pelletoinniksi”, ja sen jälkeen niitä tarkastellaan
elektronimikroskoopissa. Sellaisten viruksiksi väitettyjen struktuurien koostumusta ei ole tähän
päivään mennessä koskaan biokemiallisesti määritetty. Tämä helposti tarkistettava ja
ymmärrettävä toteamus osoittaa, että virologit, jotka julkaisuissaan väittävät
tarkasteluelektronimikroskopiassa näkyviä struktuureja viruksiksi, ovat yksinkertaisesti ja
elegantisti – tätä huomaamatta – kumonneet itse myös tämän virusten olemassaoloväite-
argumentin.

6. Elektronimikroskooppiset valokuvat, joita väitetään viruksiksi, ovat tunnettuja tyypillisiä
artefakteja tai solujen omia struktuureja

Virologit julkaisevat suuren joukon elektronimikroskooppisia valokuvia struktuureista, joita he
väittävät viruksiksi. Tällöin he vaikenevat siitä tosiasiasta, että KAIKKI nämä valokuvat ovat vain
kuolevien soluviljelmien tyypillisiä struktuureja tai esittävät laboratoriossa tuotettuja valkuaisaine-
rasva-saippua -kuplia EIKÄ NIITÄ KOSKAAN ole valokuvattu ihmisessä/eläimessä/kasvissa ja
näistä peräisin olevissa nesteissä.



Muut tutkijat kuin virologit kuvaavat niitä samoja struktuureja, joita virologit väittävät viruksiksi,
joko tyypillisiksi solujen osiksi, kuten villuksiksi (ameban kaltaisia pullistumia, joiden avulla solut
pitävät kiinni alustasta ja liikkuvat), eksosomeiksi tai ”viruksen kaltaisiksi partikkeleiksi.” Siten on
syntynyt uusi, itsenäinen todiste siitä, että ne virologien lausunnot, että he näkevät viruksia
elektronimikroskoopissa, on tieteellisesti kumottu.

7. Virologien eläinkokeet kumoavat virusten olemassaoloväitteet

Virologit suorittavat eläinkokeita todistaakseen, että ne struktuurit, joiden parissa he
työskentelevät, ovat viruksia ja voivat aiheuttaa sairauksia. Jokaisen sellaisen yksittäisen julkaisun
perusteella, joissa sellaisia eläinkokeita on suoritettu, on yksiselitteisesti havaittavissa, että se tapa,
jolla eläimiä käsitellään, aiheuttaa juuri niitä oireita, joita väitetään viruksen vaikutuksiksi.
Jokaisesta näistä yksittäisistä julkaisuista on nähtävissä, että mitään sellaisia kontrollikokeita ei ole
suoritettu, joissa eläimiä olisi käsitelty samalla tavalla steriloitua lähtömateriaalia käyttäen.

Nämä kaksi avoimesti olemassa olevaa tosiasiaa kumoavat ne virologit, jotka väittävät, että he ovat
todenneet eläinkokeessa virusten läsnäolon ja vaikutuksen.

Loppuhuomautus (tästä suomennan vain tässä relevantit osat)

Koronakriisin päättämiseksi ja sen muuttamiseksi mahdollisuudeksi kaikille on nyt tärkeää, että
nämä yksiselitteiset, helposti ymmärrettävät ja tarkistettavissa olevat virologian kumoamiset
tehdään julkisiksi ja vaikuttaviksi. Vaikuttaviksi nämä kumoamiset tulevat esimerkiksi käyttämällä
sopivia oikeuskeinoja virologeja vastaan tuomioistuimissa ja tekemällä tulokset julkisiksi. – –

Takaan omassa nimessäni, että jokainen, joka haluaisi koetella nämä mitä tahansa ”sairaaksi
tekevää virusta” koskevat lausunnot, tulee päätymään täsmälleen samoihin johtopäätöksiin, jos
hän hallitsee englannin kielen ja on lukemalla perehtynyt metodeihin. – –

Pitäkää toimiessanne kirkkaana mielessä, että (Saksan) Korkeimman oikeuden vahvistama tuomio
tuhkarokkovirusoikeudenkäynnissä on vienyt pohjan koko virologialta. Oikeus totesi (ja tämä on
siis osa Saksan lainkäyttöä), että se virologian keskeisen metodin julkaisu 1.6.1954, jossa julkaistiin
todisteeksi sairaaksi tekevien virusten olemassaolosta tahaton ja huomaamaton solujen
tappaminen laboratoriossa, ei ole vuodesta 2016 lähtien enää todiste minkään viruksen
olemassaolosta!

Koronakriisi on lisännyt sitä mahdollisuutta, että tämä tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin tuomio
voi vaikuttaa käänteen pois nykyisin biologiassa, lääketieteessä, yhteiskunnassa ja valtiossa
hallitsevasta hyvä-paha -ajattelusta ja -toiminnasta. Ehkä riittää jo yhden, useamman tai kaikkien
seitsemän yllä esitetyn argumentin käyttäminen SARS-CoV-2-viruksen kohdalla silmissäni ennalta
nähtävän globaalin koronahysterian oman dynamiikan ja sitä voitelevan bisnesjuonittelun ja sen
testimenetelmien ja rokotteiden lopettamiseksi.

**************************************************************

B. Kokosin kolme kommenttia kommentoitavakseni:

1. (Kommentoija A) ”Esim. päiväkodin vatsatauti joka kerran sairastutti 70% henkilökunnasta ja
kotiin soitettiin että jos mahdollista hoitakaa pari päivää itse lapsia koska täällä ei ole henksaa?
Joten joku viestittää jotain jollain mekanismilla.

”Ja kyllä mikrobit valmistavat myrkyllisiä metaboliitteja jotka sairastuttavat ihmisen. Meillä kaksi
lasta homekoulussa josta tuli kammottavia oireita jotka lomilla hälvenivät. Akatemiaproffa Mirja
Salkinoja-Salonen on näyttänyt labrassa kuinka sairaassa rakenteessa hilluneen mikrobin
sekundaarituotteet tyrmäävät sian siittiöt! Uskon Salkkimirjan tutkimuksiin vakaasti.



”Olen maallikkona silti ihmetellyt virusta todella pitkään. Sitä kuvataan epämääräisesti ja
pyöreästi, se on jokin osa eikä se ole elävä?”

2. (Kommentoija B) ”Uskon että home on monesti hyvinkin haitallinen mikrobi, ja sen tekemät
toksiinit ovat myrkkyjä jotka aiheuttavat terveys haittoja, hyvinkin voimakkaita myös, jopa
tuhoavat täysin terveyden josta taas virallisen lääketieteen edustajat yhä vähättelevät asiaa, kun ei
ammattitaito riitä toteamaan asiaa.

”Yksi syy muuten päiväkotien ja koulujen suurentuneeseen mikrobi/home kasvustoon on EMF
säteily, se kun saa homeen jostain syystä kasvamaan reilusti.”

3. (Kommentoija C) ”KYLLÄ PIENELIÖT LEVITTÄVÄT TAUTEJA. Tavallisella maalaisjärjellä voi
päätellä, että on olemassa tartuntatauteja. On myös olemassa bakteereja pienempiä mikrobeja,
joita ei paljon tunneta, mutta jotka levittävät tauteja. Kun ihmisen oma puolustusjärjestelmä ei
pysty voittamaan taistelua mikrobia vastaan, syntyy sairaus. Päiväkodeissa joskus tapahtuu, että
melkein kaikki lapset sairastuvat infektioon, mutta parilla lapsella on voimakkaampi
immuunipuolustus, jolloin he eivät sairastu. Tällaista on mahdotonta selittää esim. myrkytyksellä,
vilustumisella jne. Viruksia ei ole pystytty eristämään, mutta on vain ajan kysymys, kun sellaiseen
pystytään.”

Ensiksi. Mikrobeista kirjoitetaan: (Kommentoija A) ”Olen maallikkona silti ihmetellyt virusta
todella pitkään. Sitä kuvataan epämääräisesti ja pyöreästi, se on jokin osa eikä se ole elävä?”,

ja (Kommentoija C) ”KYLLÄ PIENELIÖT LEVITTÄVÄT TAUTEJA. Tavallisella maalaisjärjellä voi
päätellä, että on olemassa tartuntatauteja. On myös olemassa bakteereja pienempiä mikrobeja,
joita ei paljon tunneta, mutta jotka levittävät tauteja. Kun ihmisen oma puolustusjärjestelmä ei
pysty voittamaan taistelua mikrobia vastaan, syntyy sairaus.”

Kommentoijalle A totean, että ns. ”virus” ei ole biokemiallisesti elävä (sillä ei ole omaa
aineenvaihduntaa) eikä se niin ollen edes ole mikrobi (mikro = pieni; bios = elämä). Sairaaksi
tekeviä (patogeenisiä) viruksia ei ole olemassa. Ne struktuurit, joita on luultu viruksiksi, ovat itse
asiassa elimistön omia struktuureja, jotka syntyvät soluissamme (tästä alla mainitussa kirjassa
”Virus-Wahn”, s. 43; solut siis tuottavat ”viruksia”) ja jotka tietyissä tilanteissa solujen ulkopuolelle
siirryttyään toimivat lähetteinä elimistössä. Niitä kutsutaan eksosomeiksi (näitä siis ne ”virukset”
ovat). Ne koostuvat perintöainesrihmasta (DNA, RNA), jonka ympärillä on proteiinikuori. Noihin
rihmoihin sisältyy se eksosomin sanoma, joka levitetään kaikkialle elimistöön tiedoksi. Kun nyt
kaikin tavoin pyritään kukistamaan ”virukset” (korona ja yleisemminkin), silloin pyritään
tuhoamaan nuo elimistöjemme hienot lähettiläät (ja silloin meidät itsemme ja terveytemme).

Kommentoijalle C totean, että nämä ”pieneliöt” ja ”bakteereja pienemmät mikrobit” (virukset eivät
ole mikrobeja, ks. yllä kommentoijalle A kirjoittamani) eivät levitä tauteja eikä TARTUNTAtauteja
ole olemassa (ns. taudit ovat olemassa, mutta ne eivät johdu tartunnasta). Virusta käsittelin yllä, ja
bakteeritkin ovat elimistöjemme omia hienoja struktuureja, jotka toimittavat talonmiehen tehtävää
elimistössämme. Ne korjaavat elimistöämme kohtaavia vahinkoja, joita synnyttävät mm. kylmyys,
kuumuus, säteily ja myrkytys. Kun tuossa tehokkaassa talonmiehen työssä syntyy esimerkiksi
kuumetta (energiatasoa nostetaan), yskää (kuolleet ja vahingoittuneet solut ja syntyneet eritteet
pois keuhkoista ja hengitysteistä) tai paise (kun esim. tikku menee sormeen, paikalle kehittyy
paise, joka puhjetessaan toimittaa tikun ulos), se ei ole, kuten väitetään, sairaus vaan alkanut
parantumisprosessi. Oireet ovat HIENO ja TERVEELLINEN merkki! Ollaan toipumassa kehon
oman konseptin mukaan. Niitä EI saa tukahduttaa! Ns. tartuntatautien syy on jokin muu kuin
tartunta (esim. jokin puutostila tai yllä mainittujen kaltaiset vahingolliset asiat). Se ”tartunta”,
bakteerien ja eksosomien läsnäolo, ei ole ”tartunta” vaan elimistön oma ja omien struktuureiden
avulla tapahtuva korjaus-, sopeutumis- tai parantumisprosessi! ”Virukset” ja ”bakteerit” ovat omia
sotilaitamme taistelussa vahinkoja, vammoja ja myrkytyksiä vastaan. On perverssiä sanoa
elimistön hienoa toipumisprosessia ”tartuntataudiksi”! Sanoohan sen jo maalaisjärki. Olen sitä
mieltä, ettei hän ole viitsinyt/jaksanut lukea mainittuja kahta artikkeliani ja niissä olevia



kommenttejani. Vai eikö hän todella kykene ymmärtämään asiaa, joka on maailman yksinkertaisin
(vihulainen onkin oma struktuuri, joka vain on tulkittu väärin)?

Toiseksi. Kommentoija A puhuu ”päiväkodin vatsataudista” ja ”jonkin viestittämisestä jollakin
tavalla.” Toisaalta hän toteaa hienosti ja oikein, että ”mikrobit valmistavat myrkyllisiä
metaboliitteja, jotka sairastuttavat ihmisen” ja että ”homekoulun sairaassa rakenteessa hilluneen
mikrobin aiheuttamat oireet olivat kammottavia.”

Kommentoija B toteaa, että ”homeen tekemät toksiinit ovat sairastuttavia myrkkyjä” ja että ”säteily
edistää homeen kasvua”.

Kommentoija C toteaa, että ”päiväkodeissa sairastutaan infektioon ja sairastumisasteen määrittää
immuunipuolustuksen voimakkuus.” Hänen mukaansa ”tällaista on mahdotonta selittää esim.
myrkytyksellä, vilustumisella jne.”

Ensin kommentoijalle C. Pelkkä maalaisjärkikin sanoo, että hengitystieinfektiot johtuvat
vilustumisesta (siksi niitä alkaa esiintyä sään viiletessä syksyisin). Kun on kylmä ilma, se joutuu
suoraan kontaktiin ylähengitysteiden, keuhkoputkien ja alveolien hyvin herkkien limakalvojen
kanssa (ihminen näet hengittää, seikka, josta harva on tietoinen). Limakalvojen soluissa alkaa –
ihmisen yleistilan säätelemässä määrin – esiintyä ärsytystä, soluvauriota ja solukuolemaa. TÄTÄ
KORJAAMAAN rientävät ihmiselimistön omat ”bakteerit” (ne mainitut talonmiehet), jolloin
korjaustyössä syntyy kuumetta, yskää ja heikkoa oloa (energia on korjausprosessissa), ja ihminen
paranee! Ei ole mitään spesifistä ”immuunipuolustusta”, koska ei ole olemassa mitään sairautta
aiheuttavaa mikrobiakaan. Hengitystieinfektion aiheuttaa kylmyys suoraan, ei mikään virus tai
mikrobi. Keuhkokuumekin on aina alun perin atyyppinen (ei patogeenin aiheuttama)
keuhkokuume, jonkin puutteen tai vahingollisen asian synnyttämä stressi- ja vahinkotila. Syy
siihen, että hengitystieinfektioon sairastuu useita ihmisiä jollakin alueella, on se, että kylmäkin
(kylmä ilma) on laajalla alueella. Mikään ei siis ”leviä.”

Vatsataudit puolestaan ovat myrkytyksiä, eivät infektioita. Tästä tarkemmin alla.

Kommentoijan A mainitsema ”päiväkodin vatsatauti” ei johdu minkään ”viestittämisestä” millään
tavalla. Syynä on myrkytys, ja myrkytys ei viestitä, se myrkyttää. Toisaalta homeiden kohdalla hän
puhuu ”myrkyllisistä metaboliiteista” ja homeiden olemisesta ”sairaassa rakenteessa.” Tässä hän
osoittaa kiitettävää ymmärrystä!

Käypä esimerkki vatsataudista on E.coli-bakteeri (tämä toimikoon mallina muillekin
suolistoinfektioille). Tämä bakteeri on elimellinen osa ohut- ja paksusuoltemme bakteeriflooraa
(joka tuottaa elimistöllemme mm. K-vitamiinia). Niitä on massiiviset määrät suolistossamme.
Elämme symbioosissa niiden kanssa, ja ilman niitä kuolisimme. E.coli-bakteeri on meille hyvin
tärkeä, ja se onkin varsinaisesti osa elimistöämme.

Kuitenkin tiedetään, että ravintoon tai juomaveteen joutuneet E.coli-bakteerit aiheuttavat
vatsataudin! Mikä on tälle selitys? Selitys on se, että vaikka E.coli-bakteeri on itsessään meille
täysin vaaraton, se voi myrkyllisen (ravinto)alustan yhteydessä (siis kehomme ulkopuolella) tulla
yhtä myrkylliseksi kuin alustansa. E.coli-bakteeri syö ulostetta ja uloste hajoaa (mätänee).
Mätänemisessä syntyy valkuaisaineita, jotka vapauttavat myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita.
Alustan tullessa myrkylliseksi sitä syövä E.colikin tulee yhtä myrkylliseksi. E.coli ei esiinny muualla
kuin ravintoalustassaan, koska se ei voi elää siellä, missä ei ole ravintoa. Kun siis alustaa, ulostetta,
joutuu juomaveteen tai ravintoon, se aiheuttaa ihmisessä myrkytyksen. Kehon ulkopuolella olevan
bakteerin myrkyllisyys on aina sama kuin sen alustan myrkyllisyys. Myrkytyksen aiheuttaa bakteeri
+ alusta, ei yksin bakteeri. Kyseessä ei ole infektio vaan myrkytys. Yleensähän päiväkodin lapset
syövät samaa ruokaa tai juovat samaa vettä, ja tämä on selitys sille, että useat sairastuvat yhtaikaa.

Sama periaate pätee hänen mainitsemaansa homeen myrkyllisyyteen. Tällainen mikrobi tulee yhtä
myrkylliseksi kuin ravintoalustansa. Jos rakenne on ”sairas”, siis esimerkiksi kosteuden



seurauksena myrkyllinen, siinä olevat ja sitä syövät mikrobitkin ovat myrkyllisiä. Silloin ne todella
erittävät ”myrkyllisiä metaboliitteja” ja aiheuttavat sairautta. Sairautta ei aiheuta home vaan home
+ ravintoalusta. Kyseessä on myrkytys, ei infektio.

Kommentoija B myös toteaa täyskymppinä, että ”homeen tekemät toksiinit ovat sairastuttavia
myrkkyjä”. Ne myrkyt siis syntyvät sairaassa alustassa, ja sitä syövät homeet tulevat yhtä
myrkyllisiksi. Sairautta ei aiheuta home vaan home + alusta.

Bakteerit eivät siis esiinny koskaan jossakin ilmakehässä itsekseen, vaan aina solujen ja kudosten
yhteydessä. ”Mikrobi ei ole mitään, ravintoalusta on kaikki” (Claude Bernard, 1813-1878).

Näitä asioita on käsitelty Torsten Engelbrechtin ja Claus Köhnleinin saksankielisessä kirjassa
”Virus-Wahn” (2020), s. 35-36.

Minunkin esittelemäni Johann Loibner on todennut, että ”sairauden alussa on organismin
vahingoittuminen – ja vasta sitten alkaa bakteeriaktiviteetti. Jos tuoreeseen haavaan joutuu likaa,
silloin esiin astuu vielä myös muita bakteereja. Kun jokin vierasesine tunkeutuu kehoon, silloin
ilmestyy aivan määrättyjä bakteereja, jotka vierasesineen poistamisen tai liukenemisen jälkeen
häviävät jälleen. Kun kylmä vahingoittaa hengityslimakalvojamme, silloin säännönmukaisesti
tulevat paikalle ne bakteerit, jotka – kylmyyden kovuuden ja keston mukaan ja kyseessä olevan
henkilön kunnon mukaan – hajottavat vahingoittuneet solut ja johtavat eritykseen, katarriin” (em.
kirjan s. 35).

Kirja jatkaa vielä, että tuo Loibnerin kuvaama asia selittää sen, mitä vallitseva lääketieteellinen
ajatusmalli ei voi käsittää: miksi aina on läsnä niin paljon erilaisia mikro-organismeja (esimerkiksi
tuberkuloosibasilleja, streptokokkeja ja stafylokokkeja) ilman että ne aiheuttavat vahinkoa.

*************************************************************

C. Vasta-aineet ovat vain myrkytyksen mittari

(ensimmäinen kappale on oma tiivistelmäni)

Koska ei ole olemassa patogeenisiä (sairautta aiheuttavia) viruksia tai bakteereja, ei ole olemassa
myöskään vasta-aineita niitä vastaan esim. rokotuksen jälkeen. Rokotteet kyllä tuottavat vasteen,
mutta se on vaste rokotteissa oleville muille aineille, varsinkin adjuvanteille (vaikutusta
kiihdyttäviä lisäaineita). Adjuvanttien sanotaankin olevan ”rokotteiden vasta-ainemuodostuksen
kiihdyttäjiä”, mikä on kiertoilmaus sille, että rokotteet synnyttävät vasteen adjuvanteille, eivät
millekään ”taudinaiheuttajalle”, joita ei siis ole olemassakaan. Millään rokotteella ei ole mitään
tekemistä minkään ”taudinaiheuttajan” (viruksen tai bakteerin) tai minkään ”tartuntataudin” tai
muun taudin kanssa. Kaikkien rokotteiden kaikki aineosat ovat enemmän tai vähemmän myrkkyjä;
siksi ihmisiä sairastuu ja kuolee niihin. Koska rokote on myrkkyseos, mainittu elimistön vaste sille
on globuliinien (tilkitsevien ja tiivistävien pikkuproteiinien) toimittaminen myrkkyseoksen
vaurioittamiin kohtiin korjaamaan niitä. Kyseessä eivät ole ”vasta-aineet” vaan vaurioita korjaavat
proteiinit. Ne ovat myrkytyksen mitta, eivät ”immuunivasteen” mitta. Mitä myrkyllisempi vaikutus,
sitä enemmän ”vasta-aineita.”

Nostan esiin pari kohtaa artikkelista ”Die Fehldeutung der Antikörper” eli ”Vasta-aineiden
väärintulkinta”,

https://telegra.ph/Die-Fehldeutung-der-Antikörper-07-12

englanniksi:

https://truthseeker.se/wp-content/uploads/Stefan-Lanka-The-Misinterpretation-of-the-
Antibodies-English-Translation.pdf

https://telegra.ph/Die-Fehldeutung-der-Antik%C3%B6rper-07-12
https://truthseeker.se/wp-content/uploads/Stefan-Lanka-The-Misinterpretation-of-the-Antibodies-English-Translation.pdf
https://truthseeker.se/wp-content/uploads/Stefan-Lanka-The-Misinterpretation-of-the-Antibodies-English-Translation.pdf


Artikkelissa on sitaatti Stefan Lankalta, joka selvittää, mitä ”vasta-ainepitoisuuden nousu” itse
asiassa on (sitaatti on videosta ”Titeranstieg durch Gift – Antikörper-Irrtum” eli ”Myrkyn
aiheuttama tiitterinousu – vasta-aine-erehdys”):

[sitaatti alkaa]

Nousu ei ole mitään muuta kuin kehon reaktio myrkytykseen (adjuvantteihin = rokotteiden tehoa
vahvistaviin lisäaineisiin). Kun keho myrkyttyy, nämä myrkyt repivät aukkoja soluihin ja solut
menevät rikki. Kun soluja menee rikki, kehon reaktio on muodostaa tiivistysaineita (globuliineja;
vasta-aineet ovat näitä globuliineja), pieniä valkuaisaineita, jotka happamassa ympäristössä heti
laajenevat, tulevat laajapintaisiksi ja verkostoituvat rikkivetyryhmillään (joihin varastoidaan
energiaa) muihin valkuaisaineisiin ja muuhun.

Ne saavat aikaan veren hyytymisen ja haavan paranemisen, ja ne tilkitsevät solujamme, kun
myrkkyjä siirretään kehoon. Tiitterin nousu tapahtuu heti kuitenkin myös silloin, kun lihakseen
kohdistuu isku, verenvuodon yhteydessä tai kun munuaisiin (erityisen kivulias) tai maksaan
kohdistuu isku. Silloin keho reagoi niihin tilkitäkseen vahingoittuneita soluja ja luonnollisesti
tiivistääkseen kasvavia soluja.

Se on kuin taloa rakennettaessa, jolloin talo on ensin hatara, kunnes ikkunat on laitettu paikoilleen
ja tiivistetty. Tätä kutsutaan sitten vasta-aineeksi ja jopa spesifiseksi vasta-aineeksi, mikä ei pidä
paikkaansa, sillä näiden valkuaisaineiden sitomisominaisuus rikkivetyryhmillään ei ole spesifinen.
Ne sitoutuvat kaikkeen mahdolliseen, ja tätä voidaan mielin määrin manipuloida laboratoriossa
muuttamalla happamuusastetta detergenteillä (huuhteluaineilla), jotka muuttavat
mineraalipitoisuutta; näin voidaan saada aikaan sitoutuminen tai ei.

Raskaana olevan naisen veri on täynnä globuliineja jatkuvasti kasvavan istukan tiivistämiseksi ja
substanssien kuljettamiseksi lapselle. Raskaana olevan naisen verta täytyy ohentaa 40-kertaisesti,
ettei niitä tulkittaisi testeissä massiivisesti positiivisiksi, näin myös HIV-testin kohdalla.

[sitaatti päättyy]

Artikkeli kertoo: ”Rokotteet hyväksyy Euroopassa EMA (Euroopan lääkevirasto) Lontoossa. Sen
vaatimus tehokkuuden osoittamiseksi rajoittuu yksinomaan ns. serokonversioon (seerumin vasta-
ainetesti tulee positiiviseksi). Tämä serokonversio kuvaa mitattavissa olevien vasta-aineiden
muodostumista rokotettujen veressä, mikä samaistetaan suojavaikutuksen kanssa.”

Koska nuo ns. ”vasta-aineet” mittaavat, kuten sanottu, vain rokotteiden aiheuttamaa myrkytystä,
rokotteet hyväksytään vain sen perusteella, että niillä on riittävän selvä myrkytysvaikutus. Ilman
myrkkyjä ja niiden aiheuttamia vaurioita ei synny korjaavien globuliinien määrän nousua.

Rokotususkonnon vasta-ainepetos on tämä: rokotus = vasta-aine = suoja = pitkä elämä ja terveys.
Todellisuudessa rokotus = myrkytys = korjaavat globuliinit. Keho muodostaa globuliineja aina
silloin, kun soluja täytyy lisätä, korjata tai muodostaa uudelleen. Rokotususkonto kutsuu
globuliineja vastoin parempaa tietoa vasta-aineiksi. Immuniteetin käsite täytyisikin korvata
käsitteellä ”parantumiskyky.”

*************************************************************

D. Stefan Lanka: Väärinkäsitys nimeltä virus (osa I)

Osittainen suomennos englannin kielestä.

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-the-virus-misconception-part-
1.pdf

https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-the-virus-misconception-part-1.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-the-virus-misconception-part-1.pdf


Alkusanat

Toisin kuin useimmat ihmiset uskovat, sairautta aiheuttavia viruksia ei ole olemassa. Väitteet
virusten ja virussairauksien olemassaolosta perustuvat historiallisiin väärintulkintoihin eivätkä,
kuten aiemmin ajateltiin, huijaukseen ja tietoiseen petokseen. Meillä on nyt uusia, parempia ja
sanan positiivisessa merkityksessä ”tieteellisiä” löydöksiä ja selityksiä monien sellaisten
sairauksien alkuperälle, hoidolle ja ehkäisemiselle, joista joitakin sanotaan vielä ”virusten
aiheuttamiksi” nykyisin.

Oireiden samanaikaisen tai myöhemmän ilmaantumisen ilmiö eri henkilöissä, mikä on tähän
saakka tulkittu tartunnaksi, jota taudinaiheuttajien uskottiin levittävän, on nyt myös helppo
ymmärtää uusien löydösten valossa. Niinpä meillä on nyt uusi käsitys elämästä (joka
todellisuudessa on vanha näkemys) ja biologisten prosessien kosmologisesta integraatiosta.

Tämä ”uusi” mutta todellisuudessa vain uudelleen löydetty näkemys saattoi syntyä vain virallisen
”tieteen” ulkopuolella; yksi syy tähän on se, että tieteellisissä instituutioissa mukana olevat ihmiset
eivät täytä ensimmäistä ja tärkeintä tieteellistä velvollisuuttaan epäillä ja asettaa kyseenalaiseksi
jatkuvasti kaikkea. Muuten he olisivat jo havainneet, että väärintulkinta on ollut olemassa jo kauan
ja tullut dogmiksi vain vuosien 1858, 1953 ja 1954 epätieteellisten aktiviteettien tuloksena.

Siirtyminen terveyden, sairauden ja parantumisen uuteen selitykseen tulee onnistumaan vain
silloin, kun kaikki asianomaiset terapeutit ja tiedemiehet voivat säilyttää kasvonsa siinä.
Historiasta ja biologiaa ja elämää koskevan uuden näkemyksen puitteissa meillä on nyt myös
selityksiä tunteille, tietämättömyydelle ja kaikenlaiselle ihmisen käyttäytymiselle. Tämä on toinen
optimistinen viesti. Täyskäännöksen tekeminen ja menneisyyden virheiden anteeksi antaminen
voivat tapahtua sitä tehokkaammin, mitä paremmin ymmärretään, mitä tapahtui, ja otetaan opiksi
tulevaisuuden varalle.

Olen tietoinen siitä, että kaikkien niiden ihmisten, joita asia suoraan koskee, sellaisten kuin
lääkärit, virologit ja terveydenhuollon ammattilaiset, sekä ennen kaikkea ihmisten, joita systeemi
on vahingoittanut, jotka kärsivät vääristä diagnooseista tai jotka ovat jopa menettäneet omaisia
niiden johdosta, saattaa olla vaikea henkisesti hyväksyä sitä todellisuuden selitystä, jonka tarjoan
tässä artikkelissa. Jottei mikrobiteoria ottaisi vaarallisia kierroksia, kuten tapahtui AIDS:in BSE:n
SARS:in, MERS:in, koronan ja erilaisten muiden eläininfluenssatapausten kohdalla, tai jopa
johtaisi yleisen järjestyksen romahtamiseen, pyydän kohteliaasti kaikkia ihmisiä, jotka juuri nyt
ovat pääsemässä perille väitettyjen virusten ”olemassa olemattomuutta” koskevista tosiasioista,
keskustelemaan asiasta objektiivisella ja rauhallisella tavalla.

Nykyinen tilanne

Kaikki väitteet viruksista taudinaiheuttajina ovat vääriä ja perustuvat helposti tunnistettaviin,
helposti ymmärrettäviin ja todistettavissa oleviin väärintulkintoihin. Todelliset syyt virusten
aiheuttamiksi väitetyille sairauksille ja ilmiöille on jo löydetty ja tutkittu; tämä tietämys on nyt
olemassa. Kaikki tiedemiehet, jotka ajattelevat, että he työskentelevät virusten parissa
laboratorioissa, työskentelevät itse asiassa määrättyjen, erityisellä tavalla käsiteltyjen kuolevien
kudosten tai solujen tyypillisten partikkeleiden parissa. He uskovat, että nuo kudokset ja solut
kuolevat siitä syystä, että virus on infektoinut ne. Todellisuudessa nuo käsitellyt kudokset ja solut
kuolevat siitä syystä, että ne olivat nälkiintyneet ja myrkyttyneet laboratoriossa tehtyjen kokeiden
seurauksena.

Virologit uskovat virusten olemassaoloon ensi sijassa sen vuoksi, että katkaistuaan ensin
ravinnonsaannin kudos- ja soluviljelmältä ja aloitettuaan sen myrkyttämisen toksisilla
antibiooteilla ja lisättyään siihen sitten ”infektoituneeksi” väitettyä verta, sylkeä tai muita kehon
nesteitä, he uskovat virusten tappavan viljelmän. Ratkaiseva havainto kuitenkin on, että kudoksen
ja solujen kuolema tapahtuu täysin samalla tavalla, kun ”infektoitunutta” materiaalia ei lisätä



lainkaan. Virologit eivät ilmeisesti ole huomanneet tätä tosiasiaa! Tieteen peruslogiikan ja
tieteellisen työn perussääntöjen mukaan olisi tullut suorittaa kontrollikokeita. Vahvistaakseen
tämän ns. ”viruksen lisääntymisen” hiljattain keksityn metodin, nähdäkseen, ettei metodi itse
aiheuta tai vääristä tulosta, tiedemiesten olisi täytynyt suorittaa lisäkokeita, joita kutsutaan
negatiivisiksi kontrollikokeiksi, joissa he lisäisivät steriilejä aineita tai terveistä ihmisistä ja
eläimistä peräisin olevia aineita soluviljelmään. Tämä tietenkin sen varmistamiseksi, ettei metodi
itse anna tai vääristä tuloksia.

Virallinen ”tiede” ei ole koskaan tehnyt näitä kontrollikokeita tähän päivään mennessä.
Tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin aikana annoin eräälle riippumattomalle laboratoriolle
tehtäväksi tehdä näitä kontrollikokeita, ja tulos oli, että kudokset ja solut kuolevat laboratorio-
olosuhteista johtuen täsmälleen samalla tavalla kuin niiden tullessa kontaktiin ”infektoituneeksi”
väitetyn materiaalin kanssa.

Kontrollikokeiden koko tarkoitus on sulkea pois se mahdollisuus, että käytetty metodi tai tekniikka
on se, joka saattaa aiheuttaa tuloksen. Kontrollikokeet ovat niin ollen korkein velvollisuus tieteessä
ja myös yksinomainen perusta väittää, että tehty johtopäätös on tieteellinen.
Tuhkarokkovirusoikeudenkäynnin aikana oikeuden nimittämä asiantuntija tri Podbielski totesi,
että ne tutkimukset, jotka ovat ratkaisevia koko virologian tieteelle, eivät sisällä kontrollikokeita.
Tästä voimme päätellä, että kyseiset tiedemiehet ovat toimineet erittäin epätieteellisesti ja tehneet
niin edes huomaamatta sitä.

Tämä täysin epätieteellinen menettelytapa sai alkunsa kesäkuussa 1954, jolloin julkaistiin eräs
epätieteellinen ja kumottavissa oleva spekulatiivinen (olettava, järkeilyyn perustuva) artikkeli,
jonka mukaan kudosten kuolema koeputkessa katsottiin mahdolliseksi osoitukseksi viruksen
läsnäolosta. Kuusi kuukautta myöhemmin, 10.12.1954, tämän mielipiteen ensimmäiselle
kirjoittajalle myönnettiin lääketieteen Nobelin palkinto eräästä toisesta yhtä spekulatiivisesta
teoriasta. Kesäkuun 1954 spekulaatio nostettiin sitten tieteelliseksi tosiasiaksi tämän
kunnianosoituksen johdosta [1] ja siitä tuli dogmi, jota ei ole koskaan asetettu kyseenalaiseksi
tähän päivään mennessä. Kesäkuusta 1954 lähtien kudoksen ja solujen kuolemaa koeputkessa on
pidetty todisteena viruksen olemassaolosta.

Näennäinen osoitus virusten olemassaolosta

Kudosten ja solujen kuolemaa pidetään myös viruksen eristämisenä, koska he väittävät, että
jotakin ulkopuolelta, toisesta organismista, oli luultavasti tuotu laboratorioon. Tosiasia on ja
sellaisena pysyy, ettei mitään virusta ole koskaan eristetty sanan ”eristää” merkityksen mukaisesti
ja ettei sitä ole koskaan valokuvattu ja kuvailtu biokemiallisesti kokonaisena ainutlaatuisena
struktuurina. Elektronimikroskoopin kuvat väitetyistä viruksista esimerkiksi näyttävät itse asiassa
vain solupartikkeleita kuolevasta kudoksesta ja soluista, ja useimmat kuvat näyttävät vain jonkin
tietokonemallin (CGI – computer generated image, tietokoneella tuotettu kuva). Koska
asianomaiset tahot USKOVAT, että kuolevat kudokset ja solut muuttuvat viruksiksi, niiden
kuolemaa myös pidetään viruksen lisääntymisenä. Asianomaiset tahot yhä uskovat tämän, koska
tämän metodin keksijälle myönnettiin Nobelin palkinto ja hänen tutkimuksensa pysyvät ”viruksia”
koskevina referenssitutkimuksina.

On tärkeää mainita, että tätä puhdistamatonta sekoitusta, joka koostuu apinoista tai lehmän
sikiöistä peräisin olevista kuolevista kudoksista ja myrkyllisistä antibiooteista, käytetään myös
”elävänä” rokotteena, koska sen oletetaan koostuvan ”heikennetyistä” viruksista. Kudosten ja
solujen kuolema – nälkiintymisen ja myrkyttymisen johdosta, ei väitetyn infektion johdosta – on
jatkuvasti tulkittu väärin osoitukseksi virusten olemassaolosta, osoitukseksi niiden eristämisestä ja
osoitukseksi niiden lisääntymisestä.

Niinpä tuloksena oleva myrkyllinen sekoitus, joka on täynnä vieraita proteiineja, vieraita
nukleiinihappoja (DNA/RNA), soluille myrkyllisiä antibiootteja ja kaikenlaisia mikrobeja ja itiöitä,
nimetään ”eläväksi rokotteeksi.” Sitä viedään lasten sisään rokottamalla sitä pääasiassa lihaksiin



sellaisina määrinä, jotka laskimoihin ruiskutettuina johtaisivat välittömästi varmaan kuolemaan.
Vain tietämättömät ihmiset, jotka sokeasti luottavat valtion viranomaisiin, jotka ”testaavat” ja
hyväksyvät rokotteita, voivat pitää rokotusta ”pienenä harmittomana pistona.” Todistettavissa
olevat tosiasiat osoittavat näiden tiedemiesten ja poliitikkojen vaarallisuuden ja
välinpitämättömyyden, kun he väittävät rokotteiden olevan turvallisia, niillä olevan vain vähän tai
ei lainkaan sivuvaikutuksia ja niiden suojaavan meitä sairaudelta. Mikään näistä väitteistä ei ole
tosi ja tieteellinen, päinvastoin: tarkan tieteellisen analyysin pohjalta voidaan havaita, että
rokotteet ovat hyödyttömiä ja ettei asiaa koskevassa kirjallisuudessa ole näyttöä siitä, että niistä
olisi hyötyä [2].

Kuolleiden kudosten ja solujen komponenteista poimitaan yksittäisiä molekyyleja, niiden tulkitaan
väärin olevan viruksen osia ja niitä kootaan teoreettisesti yhteen viruksen malliksi. Täytyy
painottaa, että todellista ja täydellistä virusta ei esitetä missään koko ”tieteellisessä”
kirjallisuudessa. Näin on siksi, että millään tieteellisellä metodilla ei ole mahdollista päästä
sellaiseen kuvaukseen; se tapahtuu puhtaasti konsensuksen pohjalta, kun mukana olijat
perinteisesti kiistelevät vuosia siitä, mitkä geneettisen koodin palaset ”kuuluvat” ”virukseen” ja
mitkä palaset eivät. Tuhkarokkoviruksen kohdalla esimerkiksi tämä on kestänyt useita
vuosikymmeniä. Yllättäen väitetyn uuden kiinalaisen koronaviruksen (2019-nCoV, sittemmin
SARS-CoV-2) kohdalla tämä konsensuksen etsimisen prosessi kesti vain muutaman
hiirenklikkauksen verran.

Vain muutamalla hiirenklikkauksella tietokoneohjelma voi yhtä hyvin luoda minkä tahansa
viruksen panemalla yhteen kuolleista kudoksista ja soluista peräisin olevien nukleiinihappojen
lyhyiden palasten määrätyn biokemiallisen koostumuksen omaavia molekyylejä, järjestäen ne
halutulla tavalla peräkkäin pidemmäksi genotyypiksi, jonka sitten julistetaan olevan uuden
viruksen täydellinen genomi. Todellisuudessa edes tämä manipulaatio, nimeltään ”alignment”,
peräkkäin järjestäminen, ei voi antaa tulokseksi viruksen ”täydellistä” geneettistä materiaalia, jota
voitaisiin kutsua sitten sen genomiksi. Tässä niin sanottujen ”viruksen DNA- tai viruksen RNA-
rihmojen” teoreettisen rakentamisen prosessissa ne sekvenssit, jotka eivät sovi, ”raivataan pois” ja
puuttuvia lisätään. Näin keksitään RNA- tai DNA-sekvenssi, jota ei ole todellisuudessa olemassa ja
jota ei ole koskaan löydetty ja tieteellisesti esitetty kokonaisena.

Tiivistäen: Pienistä fragmenteista teoreettisesti ja viruksen DNA- tai RNA-rihman mallin mukaan
koottu isompi pala on myös teoreettisesti koottu, eikä sitä todellisuudessa ole olemassa.
Esimerkiksi tuhkarokkoviruksen ”RNA-rihman” ”käsitteelliseltä” rakentamiselta sen soluperäisten
partikkeleiden lyhyiden fragmenttien avulla puuttuu enemmän kuin puolet niistä
geenisekvensseistä, jotka vastaisivat täydellistä virusta. Nämä luodaan osaksi keinotekoisesti
biokemiallisilla menetelmillä, ja loput yksinkertaisesti keksitään [3].

Kiinalaiset tiedemiehet, jotka nyt väittävät, että ne nukleiinihapot, joista uuden kiinalaisen
koronavirus-2019:n genomi oli teoreettisesti rakennettu, ovat todennäköisesti peräisin
myrkyllisistä käärmeistä, ovat aivan yhtä paljon ”viruksia” koskevan globaalin väärintulkinnan
uhreja kuin me kaikki olemme. Mitä enemmän virusten geneettisiä sekvenssejä keksitään yllä
kuvatulla tavalla, sitä enemmän he ”löytävät” samanlaisuuksia kaiken kanssa. Sellaisena, ja varsin
ironisesti, kyseessä on metodi erehdykseen. Suuri osa akateemisesta tieteestämme toimii näin:
keksitään teoria, siitä aina väitellään teorian sisällä, he kutsuvat sitä tieteeksi ja väittävät, että tämä
edustaa todellisuutta. Todellisuudessa se edustaa vain ehdotettua teoriaa.

Virustestit

Negatiivisten kontrollikokeiden puuttumisen johdosta asianosaisten tiedemiesten mieleen ei ole
vielä juolahtanut, että kaikki ”virus”-testit (PCR) antavat ”positiivisen” tuloksen, riippuen
testauslaitteiston kalibroinnin herkkyydestä. Ne mallit, joita käytetään testeissä, joiden oletetaan
löytävän ”viruksia”, eivät tule ”viruksista” vaan eläimistä, pääosin apinoista ja vasikoista, peräisin
olevista kudoksista, soluista ja sikiöseerumeista (veri ilman erityisiä komponenttejaan). Koska
nämä eläimet ovat biokemiallisesti hyvin samanlaisia kuin me ihmiset, on selvää, että sellaisia



partikkeleita, jotka tulkitaan väärin viruksen partikkeleiksi, voidaan löytää kaikista ihmisistä
”virustestien” avulla. Jotkut ”virukset” ja niiden rokotteet – vaikkakaan ei tuhkarokko-”virus” –
ovat itse asiassa peräisin abortoiduista ihmissikiöistä. Erityisen silmiä avaavaa tässä on se, että
kaikki testit löytävät molekyylejä, joita on jokaisessa ihmisessä, ja että rokotteet voivat aiheuttaa
erityisen vaarallisia allergisia reaktioita, jotka on nimetty ”autoimmuunisairauksiksi.”

”Nestemäiseksi” kudokseksi katsotun sikiöseerumin käyttö hidastaa tutkittavien solujen ja
kudosten kuolemaa niin paljon, että ilman sitä useimpia näistä kokeista ei voitaisi koskaan
suorittaa alun alkaenkaan. Vain sikiöiden seerumin käyttö on hyödyllistä näille tiedemiehille,
eivätkä sitä voi korvata aikuisista olioista peräisin oleva seerumi tai mikään muu synteettinen
tuote. Yksi rokotteiden kaikkein saastuneimmista ja epäpuhtaimmista komponenteista on naudan
sikiöseerumi, jota ilman kudokset ja solut laboratoriossa eivät kasvaisi lainkaan tai eivät kasvaisi
tarpeeksi nopeasti ja joka otetaan mitä julmimmalla tavalla sikiöistä ilman nukutusta. Se sisältää
kaikenlaisia tunnettuja ja tuntemattomia mikrobeja, niiden itiöitä ja valtavan määrän
tuntemattomia proteiineja. Apinoista peräisin olevien partikkeleiden ohella tiedemiehet
ekstrahoivat (uuttavat) ja analysoivat myös tämän sikiöseerumin partikkeleita, kun he uskovat
olevansa panemassa kasaan ”virusta”, jota ei ole olemassa ja jota ei ole koskaan todistettu koko
”tieteellisessä” kirjallisuudessa kokonaiseksi ”virukseksi.”

Koska rokotteet valmistetaan yksinomaan näiden aineiden pohjalta, on helppo ymmärtää, miksi
nimenomaan rokotetut henkilöt antavat ”positiivisen” testituloksen kaikille näille kuvitelluille
”viruksille”, joista rokotteet on valmistettu. Testit antavat reaktion vain väitettyjen virusten
eläinpartikkeleille, eläinproteiineille ja nukleiinihapoille, jotka usein ovat identtisiä tai hyvin
samankaltaisia ihmisen proteiinien ja nukleiinihappojen kanssa. Virustestit eivät löydä mitään
spesifistä, taatusti eivät mitään ”virukseen” liittyvää, ja tämän vuoksi ne ovat arvottomia.
Seuraukset kuitenkin, kuten olemme nähneet Ebolan, HIV:n, influenssan jne. kohdalla, ovat
sellaiset, että ihmiset lamaantuvat pelosta, ja usein he kuolevat hyvin vaarallisen hoidon johdosta.

On huomion arvoista, ettei millään ns. ”virustestillä” (PCR) ole ”kyllä” tai ”ei” tulosta, päinvastoin
ne kalibroidaan sellaisella tavalla, että ne voidaan tulkita ”positiivisiksi” vasta kun tietty
konsentraatiotaso (pitoisuus) on saavutettu. Niinpä on mahdollista mielivaltaisesti testata
”positiiviseksi” vain muutamia ihmisiä, useita ihmisiä, ei yhtäkään ihmistä tai kaikki ihmiset ja
eläimet testilaitteiston kalibroinnin mukaisesti. Tämän koko tieteellisen illuusion mittasuhteet
tulevat selviksi heti kun ymmärrämme, että muutoin aivan ”normaalit” oireet diagnosoidaan vain
AIDS:ksi BSE:ksi, influenssaksi, tuhkarokoksi jne., jos sille on ”positiivinen” testi.

Ratkaisevia seikkoja

Vuoteen 1952 saakka virologit uskoivat, että virus on myrkyllinen proteiini tai entsyymi, joka
suoraan myrkyttää kehon, että keho itse jotenkin lisää sitä moninkertaisesti ja että virus leviää
kehossa ja myös ihmisten välillä ja eläinten välillä. Lääketiede ja tiede luopuivat tästä ajatuksesta v.
1951, koska epäiltyä virusta ei oltu koskaan nähty elektronimikroskoopissa ja, ennen kaikkea, koska
kontrollikokeita ei oltu koskaan tehty. Myönnettiin, että myös terveet eläimet, elimet ja kudokset
vapauttivat niitä samoja hajoamistuotteita hajoamisprosessin aikana, jotka aiemmin oli tulkittu
väärin ”viruksiksi.” Virologia oli kumonnut itsensä.

Kuitenkin kun myöhemmän Nobelin palkinnon saajan Crickin vaimo piirsi kaksoisspiraalin ja
tämä piirros julkaistiin kuuluisassa tiedelehdessä Naturessa oletetun DNA:n väitettynä tieteellisesti
kehitettynä mallina, alkoi uusi ja hyvin menestyksellinen fanatismi, ns. molekyyligenetiikka. Siitä
hetkestä lähtien sairauden syiden ajateltiin olevan geeneissä. Viruksen käsite muuttui, ja yhdessä
yössä virus ei ollut enää myrkky vaan vaarallinen geenisekvenssi, vaarallinen DNA, vaarallinen
viruksen rihma jne. Tämän uuden geneettisen virologian perustivat nuoret kemistit, joilla ei ollut
mitään käsitystä biologiasta ja lääketieteestä, mutta heillä oli rajattomat tutkimusrahat. Mitä
todennäköisimmin he eivät myöskään tienneet, että vanha virologia oli jo kumonnut itsensä ja
lakannut olemasta.



Yli 2000 vuoden ajan olemme sanoneet: ”Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”
Vuodesta 1995 lähtien, siitä lähtien, kun esitimme kysymykset todisteista ja julkaisimme
vastaukset, olemme voineet lisätä: ”sillä he eivät voi myöntää, että se, mitä he ovat oppineet ja
harjoittaneet, ei ole totta, ja painavammin vielä, että se on vaarallista ja tappavaa.” Koska kukaan
tähän mennessä ei ole ymmärtänyt koko kontekstia eikä kenelläkään ole ollut rohkeutta sanoa
totuutta, meillä on nyt vielä enemmän ”pahoja henkiä” (Goethea lainaten) ja apuhypoteeseja,
sellaisia kuin ”immuunijärjestelmä” tai ”epigenetiikka”, pelkästään keksittyjen teorioiden
ylläpitämiseksi.

Aluksi ajatus viruksesta nousi soluteorian dogmin pakkologiikasta. Sitten tuli ajatus sairautta
aiheuttavista bakteereista, bakteerimyrkyistä, sitten virusmyrkyistä, kunnes tästä ajatuksesta
lopulta luovuttiin v. 1952. Vuodesta 1953 lähtien Virchowin ajatus sairausviruksesta
(sairausmyrkystä; lat. virus = myrkky) muuttui ajatukseksi geneettisestä viruksesta, joka
puolestaan synnytti ajatuksen syöpägeeneistä. Sitten meillä oli ”sota syöpää vastaan” Nixonin
aikakaudella, ja myöhemmin nousi esiin ajatus geeneistä kaikkeen. Vuonna 2000 kuitenkin myös
koko geneettinen teoria kumottiin sen jälkeen kun oli julkaistu ns. ihmisen genomiprojektin
vastaan puhuvat tiedot yhdessä sen hämmentävän väitteen kanssa, että koko ihmisen genomi oli
kartoitettu, vaikka yli puolet siitä oli täysin keksittyä.

Ihmiset eivät ole tietoisia siitä, että kulloistenkin akateemikkojen on erittäin vaikea myöntää
olleensa mukana sellaisissa väärintulkinnoissa.

Ns. bakteeriensyöjät

Lähde ajatukselle geneettisestä viruksesta ihmisissä, eläimissä ja kasveissa, joka alkoi kehittyä
vuoden 1953 jälkeen, olivat ns. bakteeriensyöjät (eli bakteriofagit tai faagit; kreik. -phagos = syövä),
joihin tiedemiehet olivat kiinnittäneet huomiota vuodesta 1915 lähtien. Vuodesta 1938 lähtien,
jolloin tutkimuksessa alettiin käyttää kaupallisesti saatavilla olevia elektronimikroskooppeja, näitä
faageja on voitu valokuvata ja eristää kokonaisina partikkeleina, ja kaikki niiden komponentit on
voitu biokemiallisesti määrittää ja kuvailla. Tämä on todellista, eikä sitä voida kiistää. Tätä
eristämistä, so. partikkeleiden konsentroimista ja niiden erottamista kaikista muista
komponenteista, valokuvaamista välittömästi eristetyssä muodossa ja biokemiallista kuvailua
yhdellä kertaa ei kuitenkaan ole koskaan tapahtunut väitettyjen ihmisten, eläinten ja kasvien
virusten kohdalla, koska niitä ei ole olemassa.

Bakteereja ja faageja tutkivat tiedemiehet, jotka työskentelivät todella olemassa olevien
struktuurien parissa, antoivat mallin sille, miltä ihmisen, eläimen ja kasvin virukset voisivat
näyttää. Kuitenkin tulkitessaan faagit väärin bakteeriensyöjiksi ”faagiasiantuntijoilta” jäi
huomaamatta, että näiden partikkeleiden muodostumisen ilmiön aiheuttaa bakteerien
äärimmäinen sisäsiitos.

Tätä ilmiötä, faagien (= bakteerinsyöjien, myös: bakteerien virusten) muodostumista ja
vapauttamista ei tapahdu puhtaiden, jostakin organismista tai ympäristöstä juuri ekstrahoitujen
bakteerien keskuudessa. Kun niiltä estetään ravinnon saanti hitaasti tai kun niiden elinolot käyvät
mahdottomiksi, normaalit bakteerit, so. bakteerit, joita ei ole kasvatettu laboratoriossa, luovat
tunnettuja selviytymisen muotoja, itiöitä, jotka voivat säilyä elossa pitkän ajan tai jopa ”ikuisesti.”
Itiöistä kuitenkin tulee uusia bakteereja heti kun elinolosuhteet paranevat.

Kuitenkin eristetyt bakteerit, kun niitä kasvatetaan laboratoriossa, menettävät kaikki
ominaispiirteet ja kyvyt. Monet niistä eivät kuole automaattisesti sisäsiitoksessa vaan muuttuvat
yhtäkkiä ja täydellisesti pieniksi partikkeleiksi, jotka hyvä-paha-teorian perspektiivissä on tulkittu
väärin bakteeriensyöjiksi. Todellisuudessa bakteerit saavat alkunsa juuri näistä ”faageista”, ja ne
muuttuvat takaisin näiksi elämänmuodoksi, kun ne menettävät elinmahdollisuutensa. Günther
Enderlein kuvasi tarkasti näitä prosesseja yli vuosisata sitten: kuinka bakteereja ilmestyy
näkymättömistä struktuureista, niiden kehitystä monimutkaisemmiksi muodoiksi ja takaisin
jälleen. Tästä syystä Enderlein ei hyväksynyt soluteoriaa, jonka mukaan elämä tulee soluista ja on



järjestynyt solutasolla. Nuorena opiskelijana minä itse eristin sellaisen ”faagi”struktuurin
merilevistä ja uskoin tuolloin löytäneeni ensimmäisen vaarattoman viruksen, ensimmäisen
stabiilin ”virus-isäntä-systeemin.”

Lisäksi se käsitys, että bakteerit ovat olemassa yksittäisinä elinkykyisinä organismeina, jotka voivat
olla olemassa yksin ilman mitään muita elämänmuotoja, on väärä. Eristetyssä muodossa ne
automaattisesti kuolevat jonkin ajan kuluttua. Tämä ei koskaan tullut tiedemiesten mieleen, koska
bakteerin onnistuneen ”eristämisen” jälkeen osa siitä jäädytetään ja sen kanssa voidaan
työskennellä laboratoriossa vuosikymmeniä myöhemmin. Käsitys, että bakteerit elävät
riippumattomina struktuureina, jotka voivat olla olemassa itsekseen, on laboratorioartefakti,
väärintulkinta.

Niinpä tämän myytin pohjalta tehty väite, että bakteerit ovat kuolemattomia, on sen vuoksi epätosi.
Bakteerit ovat kuolemattomia vain symbioosissa valtavan suuren määrän kanssa bakteereja, sieniä
ja todennäköisesti monia muita tuntemattomia elämänmuotoja, joita on vaikea luonnehtia,
sellaisia kuin esimerkiksi amebat. Amebat, bakteerit ja sienet muodostavat itiöitä heti kun niiden
elinympäristö häviää, ja ne tulevat jälleen esiin, kun elinolosuhteet palaavat. Jos tätä verrataan
ihmisiin, meillä on sama näkymä: ilman elävää ympäristöä, josta ja jonka kanssa me elämme,
mitään ei voi olla olemassa. – –

On tärkeää mainita tässä, ettei ole olemassa minkäänlaista näyttöä siitä, että bakteerit
aiheuttaisivat mitään sairauksia. Ne ovat tietysti usein läsnä sairausprosessissa, kuten palomiehet
ovat läsnä tulipaloissa sammuttamassa tulipaloa. Bakteerit eivät aiheuta sairautta vaan ne
osallistuvat biologisiin tarkoituksenmukaisiin korjausprosesseihin.

Viitteet

[1] Nobelin palkinto on monesta syystä kiusallisin asia, joka voi tapahtua tiedemiehelle ja
yhteiskunnalle:

a) Kaikki tunnustus perustuu akateemisen oikeaoppisuuden kulloiseenkin ”vallitsevaan
mielipiteeseen” ja sen yksinomaisuuden vaatimukseen.

b) Kaikki sellaiset tunnustukset ovat osoittautuneet vääriksi lyhyen ajanjakson jälkeen, vaihdellen
useasta vuodesta useaan vuosikymmeneen. Niinpä Nobelin palkinto haittaa tieteellisen tiedon
edistymistä muuttamalla pelkkiä väitteitä dogmeiksi.

c) Pieni joukko hyvin elitistisiä henkilöitä, jotka elävät todellisuuden ulkopuolella, päättää viime
kädessä siitä, mikä on tiedettä ja mikä ei ole tiedettä. Nämä ihmiset määrittävät ”tieteen” muodit ja
metodit ja tukahduttavat kaiken tiedon, joka on ristiriidassa heidän näkemystensä kanssa.
”Vertaisarvioinnin” käytäntö, ts. tieteellisten tutkimusten arviointi ennen niiden julkaisemista,
estää kaikkien sellaisten ei toivottujen tiedonmurusten julkaisemisen, jotka kumoavat heidän
ajatuksensa ja dogminsa.

[2] Ponnistellessaan pakkorokotusten lopettamisen puolesta Libertas&Sanitas-yhdistyksen jäsenet
ovat julkaisseet laajaa dokumentaatiota saatavilla olevasta tiedosta virallisille päätöksentekijöille.
Sillä tavalla on tullut todistetuksi, ettei Saksassa ole saatavilla tieteellistä materiaalia, joka johtaisi
johtopäätökseen, että rokotteet ovat turvallisia ja että rokotuksiin liittyy vain pieni riski.

[3] Englannintaitoiset tulevat seuraavan julkaisun luettuaan ymmärtämään, että täydellisen
virusgenomin rakentaminen on vain jotakin puhtaasti teoreettista: ”Complete Genome Sequence of
a Wild-Type Measles Virus Isolated during the Spring 2013 Epidemic in Germany.” Löytyy
osoitteesta https://edoc.rki.de/handle/176904/1876. Robert Koch -instituutti oli mukana tässä
tutkimuksessa. Prof. Mankertz, julkaisun yksi kirjoittaja ja Saksan Kansallisen tuhkarokon,
sikotaudin ja vihurirokon referenssi-instituutin johtaja, väitti pyydettäessä, että kontrollikokeita oli
suoritettu tätä tutkimusta varten sen poissulkemiseksi, että tyypilliset solukomponentit olisi

https://edoc.rki.de/handle/176904/1876


tulkittu väärin virusten partikkeleiksi. Hän kieltäytyi kuitenkin luovuttamasta näitä
kontrollikokeita koskevaa dokumentaatiota. Pyynnön aikana prof. Mankertz vastasi, ettei hänellä
ollut kontrollikokeita saatavilla, mutta hän oli varma, että hänen kollegansa Münchenissä olisi
suorittanut ja dokumentoinut sellaiset kokeet. Kirjoitin henkilökohtaisesti kaikille tekijöille ja
heidän laboratorioidensa johtajille ja pyysin saada kontrollikokeet, joiden tekeminen on ollut
velvollisuus vuodesta 1998 lähtien. Kukaan ei vastannut. Myöskään niiden tutkimusinstituuttien
johtajat, joihin otettiin yhteys, eivät vastanneet kysymyksiini, ja niin pyyntöprosessi sai vesiperän.

*********************************************************************

IV. Kiinnostuneet voivat tutustua myös näihin:

1. Kommenttini 8.2.2021 (at 12.10) nimimerkille ”Selitystä kaipaava/Lisäyksenä vielä tämä”
artikkelissa ”Näkökulma: Piikkimurha Oy:n toimista”,

https://www.magneettimedia.com/nakokulma-piikkimurha-oyn-toimista/

2. Kommenttini 17.2.2021 (at 10.09) nimimerkille ”Tämä tiedoksi/jatkona tämä” artikkelissa
”Kavahda koronarokotetta ja älä alistu pelkopandemiaan”,

https://www.magneettimedia.com/kavahda-koronarokotetta-ja-ala-alistu-pelkopandemiaan/

**********************************************************************************

V. Aikaisempia aiheeseen liittyviä

Linkeissä on suuri määrä artikkeleitani ja kommenttejani ajalta ennen 29.12.2020, jolloin en ollut
vielä tietoinen siitä, ettei patogeenisiä viruksia ja bakteereja ole olemassa; näissä linkeissä mm.
rokotteiden vaaroista. Neljässä ensimmäisessä linkissä itse pääartikkeli on omani. Kommenteista
suomennokseni ja muut tekstini löytyvät joko selaamalla tai etsimällä hakusanalla ”Laurio” tai
kokonaisena ”Vesa-Ilkka Laurio.” Kirjoitan siis omalla nimelläni Vesa-Ilkka Laurio.

https://www.magneettimedia.com/varoitus-koronaviruspropagandasta-ja-hysterisoinnista/

(Varoitus koronaviruspropagandasta ja -hysterisoinnista; julk. 13.8.2020)

https://www.magneettimedia.com/nykyrokotteet-koko-ihmiskunnan-geenit-ollaan-pakottamassa-
muokkaukseen/

(Nykyrokotteet – koko ihmiskunnan geenit ollaan pakottamassa muokkaukseen!; julk. 9.10.2020)

https://www.magneettimedia.com/ei-ole-olemassa-mitaan-koronavirusepidemiaa-tai-pandemiaa/

(Ei ole olemassa mitään koronavirusepidemiaa tai -pandemiaa; julk. 7.10.2020)

https://www.magneettimedia.com/rikollinen-ja-haikailematon-mafia-riehuu-terveysalalla-myos-
suomessa/

(Rikollinen ja häikäilemätön mafia riehuu terveysalalla – myös Suomessa; julk. 24.12.2020)

https://www.magneettimedia.com/rokotekehittelyssa-kaytetaan-tieteellista-petosta-odotettavissa-
katastrofaaliset-seuraukset/

(Koronarokotekehittely perustuu tieteelliseen petokseen; odotettavissa katastrofaaliset seuraukset;
julk. 13.12.2020)
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https://www.magneettimedia.com/koronahysterian-sulkutilat-painostavat-rokotuksiin-
juutalaismafian-maailmanvalta-lahella/

(Koronahysterian sulkutilat painostavat rokotuksiin; juutalaismafian maailmanvalta lähellä; julk.
3.12.2020)

https://www.magneettimedia.com/koronavirusrajoitukset-rokotteineen-ovat-uuden-
maailmanjarjestyksen-valineina/

(Koronavirusrajoitukset rokotteineen ovat Uuden maailmanjärjestyksen välineinä; julk. 21.9.2020)

************************************************

Maaliskuussa 2021 olen toimittanut vastaavan viestin myös presidentille, sosiaali- ja
terveysministeriölle, 19 kansanedustajalle (näistä 7 ministereitä ja 3 oppositiopuolueiden
puheenjohtajia), THL:lle, Valviralle, Fimealle, HUS:lle, paikalliselle terveyskeskukselle ja
maakunnalle, HYKS:in prof. Kalle Sakselalle ja apul. prof. Tarja Siroselle, ylilääkäri Sanna
Isosompille (Hki), Rokotetutkimuskeskukselle, Kansalliselle rokoteasiantuntijaryhmälle,
oikeuskanslerille ja muutamalle muulle yksittäiselle taholle.
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