
21 STRAIPSNIS – LR KONSTITUCIJA
Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat 
nustatyti tokias bausmes.
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar 
medicinos bandymai.

12 STRAIPSNIS - VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA
Niekas neturi patirti savavališko kišimosi į jo privatumą, šeimos gyvenimą, buitį ar 
susirašinėjimą arba kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją. Kiekvienas turi teisę į įstatymo
apsaugą nuo tokio kišimosi arba kėsinimosi.

- Laime ir gyvybe nerizikuočiau -

Šiadien Jūs sprendžiate ne tik savo likimą...

Gamta Jums davė valią dovanoti gyvybę, o anti-gamtinės jėgos šią valią stumia
į nepamatuotą riziką. Mes ne Afrika atlaikyti poluliacijos mažinimo, tikrąja to žodžio 
prasme - šiandienos "eksperimentus".

KUR VIEN LOGIKA RIZIKAI:
1. Neįtikėtinos taikomų testų ~97% paklaidos naudojant 2003 SARS viruso štamą 
(pačio išradėjo teigimu - testai šiam nustatymui netinkami), iš ko pučiamas tuščias 
užkrato burbulas – modeliuota pandemija.
2. Šis virusas nebuvo išskirtas: "Genomas neištirtas, o atkurtas naudojant 
kompiuterinę simuliaciją remiantis turima 2003 SARS seka. Šis virusas niekad 
nebuvo izoliuotas, išskirtas" - 
3. Vakcinų gamintojų atsisakymas prisiimti atsakomybę už skiepų pasekmes !!!
4. Šimtai kitų nelogiškų / nepatogių aplinkybių verčiančių primygtinai vakcinuotis.
– Galimybių paso jaukas, kaip sūris pelėkautuose, verčia susimąstyti ne mažiau nei 
loterijos skirtos sutikusiems skiepytis.

COVID mRNR skiepai yra bilietas į vieną pusę be grįžimo į pradinę padėtį, tačiau šiame 
eksperimentinių skiepų „išbandyme“ gali pasitaikyti suleidžiamas fiziologinis skystis – placebas.

Jus GINA priimta PACE rezoliucija!: JOKIOS VAKCINOS NEPRIVALOMOS
2021 m. sausio 27 d. priimta Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos (PACE) 
rezoliucija dėl COVID-19 vakcinų etinių, teisinių ir praktinių aspektų. Šioje 
rezoliucijoje tvirtinama, jog negali būti diskriminuojami nepaskiepyti žmonės. Taip 
pat rezoliucijoje teigiama, jog skiepijimas nuo koronaviruso nėra privalomas ir, kad 
niekas negali būti politiškai, socialiai ar kitaip spaudžiamas pasiskiepyti, jei pats to 
nenori. Atsisakymas skiepytis yra žmogaus teisė, kurią garantuoja Europos žmogaus 
teisių konvencijos 8 ir 9 straipsniai. – Šiuo Jūs galite vadovautis patirdami spaudimą.



- Klinikinė mokslininkė, embriologė Aušra Blažėnienė. 30 metų patirtis USA ir EU:
Vis didesnis įvairių skiepų įtraukimas į privalomųjų skiepų sąrašą akivaizdžiai proporcingas 

populiacijos vaisingumo mažėjimui. Aš tai stebiu jau 23 metus dirbdama vaisingumo srityje. Tai yra 

akivaizdu!

Mes mažytė tauta turinti tik 2,8 milijono gyventojų, negalime vykdyti tokių masinio skiepijimo 

programų, kaip šalys turinčios 60 milijonų gyventojų. Tai darydami mes pasmerkiame save 

išnykimui. Mūsų vyriausybės atstovų aklas situacijos nematymas, verčia mus pačius susirūpinti, 

negalime leisti išnykti Lietuvių tautai kalbančiai seniausia gyva kalba!

Šios naujos kartos eksperimentiniai genų terapijos preparatai, sukurti genų inžinerijos pagrindu, vis

dar esantys klinikinių tyrimų etape ir imituojantys “vakcinas” yra labai pavojingi. Jie neturėtų būti 

vadinami “vakcinomis”. Nei viena, šiuos preparatus gaminanti kompanija neatliko priešklinikinių 

tyrimų, taip pat nei viena kompanija netyrė šių preparatų žalos tiek vyrų, tiek moterų vaisingumui.

S spyglio baltymas naudojamas šiuose preparatuose arba kitaip Sincitinas, natūraliai tam tikrais 

momentais yra gaminamas ir mūsų organizmo ląstelių. Tai baltymas atsakingas už ląstelių 

susijungimą. Jis tiesiogiai rišasi su AKF-2 fermento receptoriumi, kuris yra dominuojantis tiek vyrų, 

tiek moterų vaisingume. Be to, dėl didelio panašumo tarp natūralaus Sincitino ir S spyglio baltymo 

Sincitino, bei inicijavus perteklinę S spyglio baltymo gamybą ir privertus organizmo ląsteles gaminti 

didelį kiekį antikūnų prieš šį baltymą, neatmetama galimybė, kad antikūnai gaminsis ir prieš 

natūralų Sincitiną bei neutralizuos jį, kas akivaizdžiai pažeis ląstelių susijungimą apvaisinimo metu 

arba embriono implantacijos metu, taip pat gali prisidėti prie preeklamsijos atvejų didėjimo, bei 

paskatins persileidimų tikimybę.

Tai akivaizdus, populiacijos mažinimo projektas.
https://cienciaysaludnatural.com/estudio/why-covid-19-vaccines-might-affect-fertility/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3821659/ 

https://www.sinobiological.com/research/virus/coronavirus-vaccine 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3821659/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Natūralaus imuniteto ir sveikos gyvensenos puoselėtojas Dainius Kepenis:

Vienpusė kova su kovidu tik skiepų pagalba akivaizdžiai rodo  komercinį pobūdį. Visuotinai žinoma, 

kad gamta pasirūpino žmogaus apsauga nuo užkrečiamų ligų per natūralų - įgimtą imunitetą, kurį 

būtent vakcinos labiausiai ir suardo. Kasdienis kontaktas su natūraliais gamtos faktoriais per orą, 

vandenį, maistą, kitas formas yra pats efektyviausias atsparumo įgavimo būdas , kurį kiekvienas gali

“užsidirbti”.

Keista, kad Sveikatos-Apsaugos-Ministerijos ir Švietimo-Mokslo-Sporto-Ministerijos veikėjai apie 

natūralaus imuniteto stiprinimą ne tik nekalba, bet dar jį neigia.

Netikėtai dingo gripas, kurį visuotinu pritarimu galėjome įveikti grūdindamiesi ir kitaip stiprindami 

imunitetą, o vakcinas rekomenduodavo nesirūpinantiems. Prapuolė gripas - nebeliko ir natūralaus 

imuniteto - tik dirbtinis per vakcinavimą! Kas gali paneigti, kad tai ne sąmokslas ?

Didysis - multimilijardinis pasaulinės mafijos kovid biznio projektas..

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3821659%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jqKrMlLN9x1rPapqoFm6XDngGghzhM4nteOx6Orso5EClMyzfnYj4je8&h=AT0C2OSevOfNXULxBXjaB7yW9Z7pg8DbKZMDQ20KH6hVFUABcTK1fF2-Pnk_m-buTC1gMOjdsMT3n1r5zWHcdXrrOPJ3skshZSVyBgiTIbhGmJcoNLzBnGM6HanC5PD27jdt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sinobiological.com%2Fresearch%2Fvirus%2Fcoronavirus-vaccine%3Ffbclid%3DIwAR1zmKuis6NFKIn-lCLIcLr1S-bXqXoNPKHlo98p-75k6NW44f28JCK-qSg&h=AT0C2OSevOfNXULxBXjaB7yW9Z7pg8DbKZMDQ20KH6hVFUABcTK1fF2-Pnk_m-buTC1gMOjdsMT3n1r5zWHcdXrrOPJ3skshZSVyBgiTIbhGmJcoNLzBnGM6HanC5PD27jdt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3821659%2F%3Ffbclid%3DIwAR3eiy-CiE4LKgCNIKIVQKt6cYfB5wtSnWmmXSwB6xaTJfx9lui6i_aTH0Q&h=AT0C2OSevOfNXULxBXjaB7yW9Z7pg8DbKZMDQ20KH6hVFUABcTK1fF2-Pnk_m-buTC1gMOjdsMT3n1r5zWHcdXrrOPJ3skshZSVyBgiTIbhGmJcoNLzBnGM6HanC5PD27jdt
https://cienciaysaludnatural.com/estudio/why-covid-19-vaccines-might-affect-fertility/
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Vakcinos* Privalumai Trūkumai

Viso ilgio
 S baltymas

Sukelia veiksmingą neutralizuojančių antikūnų 
ir T ląstelių atsaką, taip pat apsauginį imunitetą.

Gali sukelti žalingą imuninį atsaką, kuris gali
sukelti kepenų pažeidimą arba sustiprina 
infekciją.

DNR pagrindu Lengviau sukurti; sukelia imunoglobulino G, 
neutralizuojančių antikūnų ir T ląstelių atsaką ir 
(arba) apsauginį imunitetą.

Gali būti mažai veiksmingas žmonėms; 
kartotinės dozės gali sukelti toksiškumą.

Virusų vektorių
pagrindu

Sukelia neutralizuojančių antikūnų reakcijas, 
apsauginį imunitetą ir (arba) T-ląstelių reakcijas.

Gali sukelti ADE efektą; gali būti, kad jau 
egzistuoja išankstinis imunitetas.

Rekombinantin
iai S baltymai

Sukelia dideles neutralizuojančių antikūnų 
reakcijas ir apsauginį imunitetą.

Daugiausia humoralinės reakcijos; 
reikalingos pakartotinės dozės ir adjuvantai.

RBD Sukelia labai stiprias neutralizuojančių antikūnų
ir T-ląstelių reakcijas ir apsauginį imunitetą.

Nenustatyta.

DNR pagrindu Sukelia neutralizuojančias antikūnų ir T ląstelių 
reakcijas ir (arba) apsauginį imunitetą.

Sukelia nedideli atsaką; gali neneutralizuoti 
mutantų.

Virusų vektorių
pagrindu

Sukelia neutralizuojančias antikūnų reakcijas, 
apsauginį imunitetą ir (arba) T ląstelių reakcijas.

Galima svetimos DNR genominė integracija; 
viruso vektoriaus nestabilumas.

Rekombinantin
ės RBD 
baltyminės 
vakcinos

Saugesnės ir veiksmingesnės nei kitos RBD 
vakcinos; sukelia neutralizuojančias antikūnų ir 
T ląstelių reakcijas, apsauginį imunitetą ir 
kryžminę apsaugą.

Reikia pakartotinių dozių ir adjuvantų.

 

LIEPOS 3 PRASIDĖS NIURNBERGO TEISMO
PROCESAS PRIEŠ PLANDEMIJOS ORGANIZATORIUS !

1000 TEISININKŲ IR 10 000 MEDIKŲ PADAVĖ
IEŠKINĮ PRIEŠ CDC, PSO IR DAVOSO GRUPĘ.

https://sorendreier.com/1000-lawyers-and-10000-doctors-have-filed-a-
lawsuit-for-violations-of-the-nuremberg-code/ 

“Galiu tik pasakyti: tai yra ir lieka klinikinių tyrimų
eksperimentas, kuris vyksta už bioetikos ir moralės
ribų. Mano požiūriu, šis skiepijimas baudžiamosios

teisės požiūriu yra tyčinis kūno sužalojimas su
galimomis mirtinomis pasekmėmis, norėčiau tai

pabrėžti visu aiškumu!” 
Daktaras Stefanas Hockertzas 

Daugiau informacijos:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

www.firmusmedicus.lt
www.sapereaude.lt

 https://drive.google.com/file/d/1aEdaiNWMCDREpb1Yx1AO7TiuVn73wwv-/

https://drive.google.com/file/d/1aEdaiNWMCDREpb1Yx1AO7TiuVn73wwv-/
http://www.sapereaude.lt/
http://www.firmusmedicus.lt/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsorendreier.com%2F1000-lawyers-and-10000-doctors-have-filed-a-lawsuit-for-violations-of-the-nuremberg-code%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tBA9c93q5ZmPsNtrGl1OplteJ_LHHUhC32qqI0x8SgWAT2X-VDP66R68&h=AT0C2OSevOfNXULxBXjaB7yW9Z7pg8DbKZMDQ20KH6hVFUABcTK1fF2-Pnk_m-buTC1gMOjdsMT3n1r5zWHcdXrrOPJ3skshZSVyBgiTIbhGmJcoNLzBnGM6HanC5PD27jdt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsorendreier.com%2F1000-lawyers-and-10000-doctors-have-filed-a-lawsuit-for-violations-of-the-nuremberg-code%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tBA9c93q5ZmPsNtrGl1OplteJ_LHHUhC32qqI0x8SgWAT2X-VDP66R68&h=AT0C2OSevOfNXULxBXjaB7yW9Z7pg8DbKZMDQ20KH6hVFUABcTK1fF2-Pnk_m-buTC1gMOjdsMT3n1r5zWHcdXrrOPJ3skshZSVyBgiTIbhGmJcoNLzBnGM6HanC5PD27jdt


KĄ MANOTE APIE C0V!D SKIEPŲ
ŽALĄ VAISINGUMUI !?

Genu inžinerijos pagrindu sukurtos C0V!D vakcinos 
priverčia žmogaus ląsteles gaminti sintetinį Sincitino (spyglio) 
baltymą - svetimkūnį, kuriam kaip atsakas pastoviai gaminasi 
antikūniai. Tokiu būdu organizme pagaminamas perteklinis kiekis 
sintetinio baltymo ir antikūnių prieš jį. 

Moteriai pastojus, placentos gamybai ir prisikabinimui,
atsiradęs homologiškai panašus natūralus Sincitino baltymas,
skirtas audinių ir ląstelių susijungimui, gali būti atakuojamas
antikūnių, susidariusių prieš C0V!D genų inžinerijos vakcinų
programuojamą gaminti sintetinį Sincitino baltymą. Natūralus

organizmo gaminamas Sincitino baltymas reikalingas placentos
gamybai, sutrikus šiam procesui galimi persileidimai ir

neatstatomi vaisingumo procesų sutrikimai. 


