
            Būtina kiekvienam Žmogui gilintis apie vakcinas, kad suprasti 
kokios naujos technologijos naudojamos kokia  esmė, nes tai 
EKSPERIMENTAS už jų poveikį niekas NEATSAKO nei gamintojas nei 
valstybė, tai GENŲ INŽINERIJOS technikos  ir LIPIDINĖS NANO 
DALELĖS praeinačios smegenų apsaugos barjerą, sintetinis 
modifikuotas nukleozidas mRNR ........  Pasirinkimas būtinas pagal 
Konstituciją ir Laisvos Valios principus. 

1. Pasisakė Europos Taryba: 2021.01.27  valstybėms draudžia 
privalomą vakcinaciją nuo coviruso arba, kad ji gali būti 
naudojama diskriminuojant darbuotojus ar kitus, kurie 
nesiskiepyja. https://pace.coe.int/en/files/29004/html?
fbclid=IwAR37wriPoQ_GHe5ALGn-azxZmV6gb-
spq9yI1rZ5Hi5AUQ7cAVtyULEhems

2.Lietuvos Konstitucija  apsauga Straipsniai nuo 21 iki 25.      

https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR37wriPoQ_GHe5ALGn-azxZmV6gb-spq9yI1rZ5Hi5AUQ7cAVtyULEhems
https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR37wriPoQ_GHe5ALGn-azxZmV6gb-spq9yI1rZ5Hi5AUQ7cAVtyULEhems
https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR37wriPoQ_GHe5ALGn-azxZmV6gb-spq9yI1rZ5Hi5AUQ7cAVtyULEhems


 21 straipsnis  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.

3.Pagrindiniai  svarbūs aspektai, kodėl vakcinos yra nepatikimos ir  
eksperimentinės..                                                                                                            
3.1 Remiantis gausia pasaulinių mokslininkų, imunologų, gydytojų  ir 
ekspertų informacija ir išvadomis, kad  su vakcinacija susijusi rizika yra 
ryškiai  didesnė už pačios ligos riziką.  +failai                                                     
3.2 Naudojamos vakcinos žmonėms,  už  kurių  pasekmes NEATSAKO nei 
gamintojas nei Lietuvos valdžios institucijos.                                                     
3.3.  Naudojamos vakcinos Lietuvoje Pfizer+BionTech „Comirnaty“ turi tik 
laikiną leidimą, o gamintojas turi patvirtintinti veiksmingumą ir saugumą
iki 2023 metų gruodžio mėn. pateikiant galutinę klinikinio tyrimo 
ataskaitą?! .https://vapris.vvkt.lt/vvkt.../public/medications/view/30364      
3.4.  Išnagrinėjus Lietuvos informaciją ir gausią pasaulinę mokslinę 
informaciją,  yra patvirtinantys duomenys,  vakcinos turi 
eksperimentinį pobūdį ir genų inžinerijos taikomas metodikas, kuri 
yra  pavojinga ir kontraindikuotina sveikiems. Yra labai daug 
neatsakytų klausimų. Mokslas negali atsakyti tiksliai kaip veiks tokia 
genetinė „vakcina“ . mRNR paverčia DNR baltymais. Naujoji „Pfizer“ 
mRNR vakcina turėtų priversti žmogaus ląsteles gaminti specifinį 
koronaviruso baltymą, o šis baltymas turi skatinti imuninės sistemos 
atsaką. Tokį atsaką imuninė sistema turėtų atkartoti ir tuo atveju, jei 
susidurtų su tikruoju COVID-19 virusu. Visgi naujoji technologija   kelia 
daug neatsakytų klausimų ir mokslininkai nerimauja, jog ši technologija, 
įvykus įvairioms klaidoms, gali sukelti ląstelių mutacijas bei genetinę 
žalą.[37] 

1. Specialistai baiminasi, jog visiškai nauja technologija, pernelyg 
greitas vakcinos patvirtinimas ir žmonių panika gali sukelti iki šiol dar 
nematytų tipų ir kiekių sužalojimus. Mary Holland, pirmininko 
pavaduotoja „Children's Health Defence“, sakė:[38]  pr.^ Peter Dockrill. Radical 
New Method Can Directly Edit Human Cells to Get Rid of Genetic Disease. Science Alert.

2.  ̂   Pfizer Says Trials Show COVID Vaccine Is 90% Effective, But Questions Remain on 
Safety of Novel Tech. The Children's Health Defense.

  3.5. Mokslininkai Dr. David Martin su kolegomis  Dr. Judy A Mikovits PhD 
ir Dr. David Martin Rocco  po ilgų tyrimų, padarė išvadas , kad tai ne 
vakcinos.  Vakcina turi stimulioti imunitetą  ir sutrikdyti viruso perdavimą. 
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VAKCINOJE turi būti susilpnintas sukėlėjas,   O šių produktų atveju, tai  yra 
genų terapijai skirtas preparatas, o ne vakcina . Tai sintetinė mRNR.  Ji 
įpakuota į riebalinį voką (lipidine nano dalele), kuris ją pristato į lastelę. 
Tai medicininis prietaisas sukurtas stimuliuoti žmogaus lastelę tam, kad ji 
taptų patogeno kūreja.  Šis medicininis priedas nesutrikdo viruso 
perdavimo. https://video.wakkeren.nl/videos/watch/5e15ec5c-89c3-
4975-8e70-2565f37e6ec7                                                                                               
3.6. Tikslūs faktai apie  vakcinos gamybos proceso nekokybiškumą:      
-JAV mokslininkas Dr. Haseltine  vakcinų kūrimo procesai  labai pagreitinti 
ir praleisti būtini paruošimo veiksmų etapai. Vakcinos bandymuose 
neakcentuojamas siekis užkirsti pačios infekcijos plitimą ir  
hospitalizavimo ar mirčių kiekius. Šios vakcinos kokybei  yra itin žemos 
kertelės –Bandymai sukurti , kad būtų sėkmingi  + failas                                      
3.7.  Moderna kompanija nebeslepia ir aiškiai įvardina savo dokumentuose,
kad jų "vakcina" tai yra prietaisas. Vakcinos yra kaip medicininis prietaisas.
https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-
drug-discovery-development     Akivaizdus patvirtinimas irgi šiuose EU 
dokumentuose įvardinama, kad vakcinos iš tikro yra, kaip implantuojami 
medicininiai  prietaisai, arba kitaip angl, kalba  Medical Device... 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_sector/docs/md_mdcg_
2020_guidance_classification_ivd-md_en.pdf  Prašome paaiškinti koks 
ryšys, kad Lietuvoje prieš metus  daug diskusijų buvo sukėlusi dokumento 
pataisa apie IMPLANTUOJAMUS MEDICININIUS prietaisus ” 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9999:dis:ed-7:v1:en   
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3.8. Vakcinų saugumui pasiekti būtini  ilgi moksliniai eksperimentai  
reik apie 10 – 12 metų patirties, o ne mėnesiais , kas buvo skirta 
šioms vakcinoms. Būtina dešimtmečiai , kad suprasti, jog   nekels 
rizikos atsiradimo,  apsaugant žmones nuo  itin rimtų šalutinių 
poveikių, tokių kaip imuninės sistemos slopinimas apskritai, 
padidėjusi vėžio rizika, lėtinis nevaisingumas ir kitos sunkios 
pasekmės.(pr.).                                                                                                               
3.9.  „Comirnaty“ yra disperguojamas koncentratas injekcijai COVID-
19 mRNA vakcina ir tai modifikuoti nukleozidai, kas tai per 
medžiagos modifikuotos ir kaip jos veiks žmogų.? Kokį saugumą ir 
patikimumą vakcinos atskleidžia , kai gamintojas teigia, kad  šis 
vaistinis preparatas yra vis dar stebimas. Tai leis greitai identifikuoti 
naują saugumui svarbią informaciją (tai  gamintojo įrašas iš aprašymo
apie vakcinas buvo publikuotas 15 min portale )                                             
3.10.Šiose  mRNA  injekcijose yra tokia sudedamoji dalis, kaip nano 
lipidai. Pagal visą mums duotą teoriją, jie skirti tam, kad apvilktų 
trapią sintetinę RNR grandinę, kurioje koduojama informacija kaip 
gaminti spyglių baltymus. Šie nano lipidai yra pavojingi, nes lengvai 
skrodžia smegenų kraujo barjerą ir tai gali sukelti įvairius sutrikimus 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29886842/.
 3.11 Labai svarbu kiekvienam žmogui  įsigilinti į 
KONTRAINDIKACIJAS, nes valstybė tuo nesirūpina. Trumpai apie 
svarbius momentus        ESMĖ- nėra vakcinos  patvirtintos ir joms 
suteiktas tik laikinas skubios pagalbos leidimas (EUA).                                         
TODĖL kiekvienas  SVEIKAS ŽMOGUS ( pacientas) turi būti perspėtas prieš 
tai, kai sutinka skiepytis!!! -Gavėjas vakcinos arba jo globėjas turi teisę 
priimti arba atsisakyti  bet kurios grupės COVID-19 vakcinų.
- Kiekvienam asmeniui taip pat turi būti paaiškinta vakcinų sudėtis ir 
pavojingos jose technologijos , tai būtina akcentuoti žmonėms !
-Griežtai draudžiama skiepyti pacientą  vakcina, jei asmuo yra alergiškas 
kažkuriai veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Iš kur 
gali žmogus žinoti, kaip jis sureaguos į sintetinę mRNR??NIEKADA 
nenaudotus komponentus. Alerginė reakcija gali pasireikšti niežtinčiu odos 
bėrimu, dusuliu, liežuvio ar veido patinimu ir paralyžiu veido, l.stipriais 
galvos skausmais t.t.... 
-Griežtai draudžiama skiepyti pacientą  kai greitai darosi mėlynės
-Griežtai draudžiama skiepintis, kai yra sezoninės ALERGIJOS, šienligė ar 
Saulės alergija, šalčio alergija, ar ryškūs vabzdžių alerginės reakcijos ir t.t.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29886842/?fbclid=IwAR3cfC4v8brNHRJul1J8zkIJvBQIdBIaFnvy7g6T2UlhksnN5l3tIqKOlfg


 - Tyrimai neatlikti  kancerogeniškumo ir  genotoksiškumo vadinasi gali 
kelti pakitimus, nes genų inžinerijos pagrindinė sritis yra onkologija.             
-Poveikis vaisingumui nežinomas  , daug pasaulinių šaltinių pagrindžia 
būtent vaisingumui žalą!!! visiems jauniems  besiruošiantiems tapti tėvais -
kontraindikuotina                                                                                                              
- Poveikis nėštumo metu netirtas griežta kontraindikacija 
- vakcinos gali apsaugoti ne visus paskiepytuosius                                               -
Vakcinos suteikiama apsaugos trukmė nežinoma  ir pasikiepiję gali susirgti 
ir užkrėsti                                                                                                                              
-Kontraindikacija, kai mažiausi neurologiniai sutrikimai, galvos skausmai i  
- Kontraindikacija , kai yra  psichologiniai sutrikimai, nerimas, depresinis 
fonas nes galimos su nerimu susijusios reakcijos įskaitant sinkopę, 
hiperventiliaciją , apalpimus....Šaltiniai yra.  
           + failas
                                                                                                                                                  
3.12. COVID-19 vakcinoje naudojama dar iki šiol niekada masiniam 
skiepijimui nepasitelkta technologija.
Vakcinoje naudojama visiškai nauja technologija – mRNR. Tokia 
technologija ne tik niekuomet nebuvo naudojama skiepijant žmones, bet ir 
nėra pakankamai žinoma, kad būtų galima ramiai teigti, jog ateityje 
neatsiras jokių skaudžių pasekmių.  Dar prieš pradedant masinį skiepijimą 
dr. Richard Besser, Robert Wood Johnson fondo prezidentas ir buvęs Ligų 
kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktorius perspėjo:[36]

 ^ Erika 
Edwards. Pfizer's Covid-19 vaccine promising, but many questions remain. NBC News.

 
  4. Atsisakymas.   INSTRUKCIJA  SUSIDŪRUS SU DARBDAVIO 
TERORIZAVIMU NURODANT JUMS VAKCINUOTIS. + priedas 

 5.  KONVENCIJA DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ IR ORUMO APSAUGOS 
BIOLOGIJOS IR MEDICINOS TAIKYMO SRITYJE (ŽMOGAUS 
TEISIŲ IR BIOMEDICINOS KONVENCIJA)                                                

6.  „  Moderna“ COVID-19 vakcinos apžvalga ir šalutiniai poveikiai  
    https://firmusmedicus.lt/moderna-covid-19-vakcinos-apzvalga-ir-
salutiniai-poveikiai/                                                                                                          

 7. „Pfizer“ Covid-19 vakcinos apžvalga ir šalutiniai poveikiai   
https://firmusmedicus.lt/pfizer-covid-19-vakcinos-apzvalga-ir-salutiniai-poveikiai/        

8.AstraZeneca“ COVID-19 vakcinos apžvalga ir šalutiniai poveikiai

https://firmusmedicus.lt/pfizer-covid-19-vakcinos-apzvalga-ir-salutiniai-poveikiai/#ref-36
https://www.nbcnews.com/health/health-news/pfizer-s-covid-19-vaccine-promising-many-questions-remain-n1247102?fbclid=IwAR0k61pzUCGVDk4muYMAcCPxlD671g4rPZQS4l0IrvGKJd16wQHbEgl7YLU
https://firmusmedicus.lt/pfizer-covid-19-vakcinos-apzvalga-ir-salutiniai-poveikiai/#cite-36


                                                                                                                                                  
8.  Vakcinų šalutinių poveikių žalos mastai ženkliai didesni nei 
registruojama       https://firmusmedicus.lt/vakcinu-zalos-mastai-zenkliai-
didesni-nei-registruojama/                                                                                   9 . 
Paskiepyti nuo COVID-19 vis tiek gali užsikrėsti bei užkrėsti 
kitushttps://firmusmedicus.lt/paskiepyti-nuo-covid-19-vis-tiek-gali-
uzsikresti-bei-uzkresti-kitus/

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

Kodėl yra UŽDARYMAS ir karantinas mums, kodėl statistikos skaičiai buvo 
daugiau kaip 50000 padidinti, kad išlaikyti EKSTREMALIOS SITUACIJOS 
statusą Lietuvoje!!!....nes tik tokiu periodu galima -Skubos tvarka išduoti 
leidimą masinei vakcinacijai su eksperimentiniu produktu ir nereiškia, jog 
vaistinis preparatas vėliau būtinai bus patvirtintas įprastu būdu. Surinkus 
daugiau duomenų apie galimą žalą, veiksmingumą ir kitus aspektus, 
po ekstremalios padėties pabaigos vakcina gali likti taip ir 
neregistruota, o skubios pagalbos leidimas tiesiog nebegalios
.Mirtingumo statistika Lietuvoje: • • • • • • • • • • • • • • • • 2010 metais 
42120 mirčių 2011 metais 41037 mirčių 2012 metais 40938 mirčių 2013 
metais 41511 mirčių 2014 metais 40252 mirčių 2015 metais 41776 mirčių 
2016 metais 41106 mirčių 2017 metais 40142 mirčių 2018 metais 39574 
mirčių 2019 metais 38281 mirčių 2020 metais 43429 mirčių

   Firmus Medicus Firmus Medicus - asociacijos „Firmus Medicus“ ir jos 
narių nuomonę atstovaujantis projektas. Jo tikslas - supažindinti svetainės 
lankytojus su Lietuvos ir pasaulio sveikatos naujienomis, mokslinių tyrimų 
duomenimis, studijomis, apžvalgomis bei komentarais. Daug įšaltinių iš 
šios svetainės, joje pasaulinio lygių mokslininkų pateikta informacija su 
gausa šaltinių.

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

...Žmogus turi ĮGIMTĄ natūralų IMUNITETĄ. Žmoguje yra galinga 
Savigyda. Pagalvokime, kai susižeidžiama ar lūžiai ar po operacijos- 
medikas padeda bet savaime organizme vyksta gyjimo procesai ir 
išsveikimas tai ir yra SVIGYDA. Ji pasireiškia prie visų ligų ir ypač prie 
virusinių susirgimų įsijunia visų organų ir sistemų jungtinė savigyda. Todėl 
reikia sutelkti dėmesį į Žinias apie sveikos gyvensenos įtaką ĮGIMTAM 
Natūraliam IMUNITETUI ir savireguliacijai. Tad sutelkime Dėmesį į tai

https://firmusmedicus.lt/vakcinu-zalos-mastai-zenkliai-didesni-nei-registruojama/
https://firmusmedicus.lt/vakcinu-zalos-mastai-zenkliai-didesni-nei-registruojama/


kas duota Žmogui natūralios gamtos, kas duota Kūrėjo! Jei žmogus 
ateina į Gyvenimą į ŽEMĘ- vadinasi Kūrėjas pasirūpino viskuo, kas yra
reikalinga sveikatai, kas reikalinga imunitetui ir virusai nėra tik 
priešai, o padeda žmonėms evoliucionuoti. Virusai yra GAMTOS natūrali
dalelė. Virusų nereikia bijoti, su virusais reikia susigyventi. Virusai padeda 
mankštinti ir grūdinti Imuninę sistemą. Dabartinė kompiuterinė , techninė 
medicina vien skiria naikinti, slopinti, kovoti . O akcentavimas STIPRINTI ir 
SVEIKATINTI organizmą ir yra natūralus kelias
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