
Nieujawniane skutki tzw. szczepień przeciw Covid preparatami z
mRNA (Część I)

 Jeszcze przed masowymi tzw. „szczepieniami” przeciw Covid-19 preparatami zawierającymi
mRNA niektóre rządowe instytucje zagraniczne sporządziły listy możliwych skutków 
ubocznych tych szczepień. Znacznie dobitniej wypowiadała się część wybitnych naukowców,
także polskich, jak np. prof. R. Zieliński, prof. K. Polok, prof. M.D. Majewska, którzy 
przestrzegali przed stosowaniem tych „szczepień”.

Poniżej wyjątki z tłumaczenia listu otwartego immunolog szwedzkiej, dr Sanny Ehdin, z dnia 
08.12.2020 do premiera Szwecji Stefana Löfvena i Johana Carlsona, dyrektora generalnego 
Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego FHM: 
    „Czy ktoś chciałby, żeby Johan Carlson lub Stefan Löfven kupili i prowadzili samochód od
producenta, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swój samochód? Czy to właśnie 
jest zalecane? Bo to są substancje, które ma się wstrzykiwać niewinnym ludziom - i nie 
można tego cofnąć. Jeśli występują poważne skutki autoimmunologiczne, osoba dotknięta 
chorobą nie może się ich pozbyć, ponieważ komórki będą nadal wytwarzać to białko korono-
wirusa. Nie można tego cofnąć. 
    FDA zgłasza 21 zagrożeń, w tym ryzyko śmierci.
Wyciekające dokumenty i publiczne dyskusje FDA (US Drug Administration) ujawniają, że 
FDA wie, że szczepionki Covid-19, które są obecnie wprowadzane na rynek, 
mogą powodować wiele skutków ubocznych zagrażających życiu, w tym śmierć. (Zobacz 
zdjęcie) Ta szczepionka Covid-19 spowoduje masowe choroby autoimmunologiczne, w tym 
zapaść immunologiczną i śmierć. 
    O ile opinia publiczna nie jest świadoma ich rzeczywistych skutków i nie ma wyboru, jest 
to sprzeczne z pojęciem „bezpiecznego i skutecznego” i „niezbędnego środka medycznego”, a
także z etyczną zasadą świadomej zgody pacjenta na terapię.” 
    (Poniżej Robocza lista możliwych szkodliwych skutków szczepionek przeciw COVID-19, 
cytowana przez dr. S. Ehdin, a opracowana przez Vaccines and Related Biological Products 
Advisory Committee przy FDA (FDA – Food and Drug Administration, instytucja rządu 
USA, która m. in. dopuszcza do stosowania lekarstwa, w tym szczepionki) i zaprezentowana 
już 22.10.2020)



(Pytania, na które Szwedzi chcą znać odpowiedzi. (dr Sanna Ehdin, immunolog), 
http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29969&Itemid=47 
za https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/)

Prof. Roman Zieliński (15 grudnia 2020), biolog o specjalności genetyka z prawie 40-letnim 
doświadczeniem w pracy naukowej: 
    „Również konstrukt mRNA ze „szczepionki” może zostać włączony do genomu, w tym 
przypadku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO.
    W odniesieniu do „szczepionki” na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą 
dodatkowo podlegać replikacji i translacji. Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną 
cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo 
dla naszego dobra.
    Osoby, które wahają się jeszcze przed przyjęciem tej genetycznej „szczepionki” niech 
uświadomią sobie, że po jej przyjęciu wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą 
cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin. Wiroidy 
roślinne nazywane są pasożytami transkrypcji, ponieważ przejmują one aparat transkrypcyjny
swojego gospodarza, doprowadzając go do choroby lub śmierci.”  
(Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński “O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”, 
https://stolikwolnosci.pl/wywiad-z-prof-romanem-zielinskim/)

Prof. Maria Dorota Majewska (23 grudnia 2020): 
    „Opracowane zaledwie w ciągu kilku miesięcy szczepionki są wielką niewiadomą i ich 
błyskawiczne zatwierdzenie w USA i UE do szczepień milionów ludzi jest 
nieodpowiedzialne. To jest globalny eksperyment medyczny na nieświadomej zagrożeń, 
zmanipulowanej ludzkości, sterroryzowanej strachem i rządowymi ograniczeniami. To 
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eksperyment podyktowany celami politycznymi i finansowymi globalnych oligarchów, a nie 
dbałością o zdrowie obywateli. 
    Obecnie na rynki zachodnie weszły dwie szczepionki wyprodukowane przez firmy Pfizer-
BioNTech oraz Moderna na bazie mRNA wirusa.  W opracowaniu są jeszcze szczepionki 
firm AstraZeneca i Janssen. Każda dawka szczepionki Pfizera  zawiera 30 mikrogramów 
genetycznie zmodyfikowanego RNA (modRNA) kodującego kolcową glikoproteinę (S/spike)
SARS-CoV-2, która pomaga wirusowi przymocować się do komórek i atakować je.  
Wirusowy RNA (bardzo nietrwały) znajduje się w otoczce lipidowej w postaci nanocząstek o 
składzie: (4-hydroxybutyl)-azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 
2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
phosphocholina,  cholesterol). W szczepionce znajduje się też chlorek potasu, jednozasadowy 
fosforanu potasu, chlorek sodu,  dwuzasadowy fosforanu sodu, i sacharoza 
( https://www.fda.gov/media/144413/download ).
    Wymienione składniki szczepionki Moderny  to wirusowy mRNA, nanocząstki lipidów 
(SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, i 1,2-
distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholina [DSPC]), tromethamina, kwas octowy, octan sodu, i 
sacharoza. Przy czym lipid SM-102 jest zastrzeżony i jego skład jest nieznany 
( https://www.fda.gov/media/144638/download ).    
    W założeniu nanocząstki lipidów mają wprowadzać wirusowy mRNA do wnętrza 
komórek, a mRNA ma dostarczać komórkom instrukcji by produkowały wirusowe białka 
kolcowe S, które mają pobudzać układ odpornościowy do wytwarzania przeciwciał w celu 
zwalczania przyszłych infekcji covida.   Producenci nie ujawniają, czy ich szczepionki 
zawierają dodatkowe składniki ukrywane za parawanem sekretów przemysłowych, co jest 
częstą praktyką.  
    Wcześniej testowano różne szczepionki na bazie RNA, lecz nigdy nie były one 
zatwierdzone, gdyż powodowały  groźne reakcje i powikłania. Obecne wdrożenie takich 
szczepionek do masowego użycia jest niebezpieczne, bo nie są one gruntownie, długofalowo 
przebadane ani na poziomie komórkowym, ani na zwierzętach, ani klinicznie. 
    Wprowadzony do komórek wirusowy RNA może zaburzać ekspresję wielu genów, a więc i
funkcje komórek. Jeśli te szczepionki zawierają też, jako ukryty składnik, enzym odwrotną 
transkryptazę, wówczas wirusowe geny mogą się wbudować do DNA komórek, wywołując 
chorobotwórcze mutacje.  Możliwe też, że produkowane w nadmiarze białko kolcowe wirusa 
przyczepi się do powierzchni komórek i wtedy będą one atakowane przez układ 
odpornościowy, powodując choroby autoimmunologiczne. Istnieje też prawdopodobieństwo, 
że produkowane w nadmiarze białka S, po zarażeniu koronawirusem wzmocnią jego 
wirulencję, wywołując bardzo ciężką chorobę.  Szczepienia te mogą zwiększać ryzyko 
zachorowania na covid i inne choroby zakaźne układu oddechowego, analogicznie jak 
działają szczepienia grypowe.  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126676/). 
Można oczekiwać, że zaszczepieni przez wiele miesięcy będą roznosicielami koronawirusów.
Zjawisko wzmocnienia wirulencji koronawirusów już zaobserwowano w UK po rozpoczęciu 
szczepień covidowych. 
    W badaniach klinicznych, w których szczepionkę Pfizera otrzymało ok. 20 tysięcy osób, 
wkrótce po szczepieniu ujawniły się następujące efekty niepożądane: silny ból w miejscu 
iniekcji (u 84%), omdlenie (63%), bóle głowy (55%), mięśni (38%), i stawów (22%), 
dreszcze (32%), gorączka powyżej 38oC (16%) (to typowe objawy grypy), opuchlizna 
(10.5%) i zaczerwienienie w miejscu iniekcji (9.5%), mdłości (1.1%), złe samopoczucie 
(0.5%), limfadenopatia (0.3%). Zanotowano też zagrażające życiu reakcje alergiczne, szoki 
anafilaktyczne, i zgony.  Zaszczepionych monitorowano maksymalnie przez 2 miesiące – 
zdecydowanie za krótko, bowiem powikłania autoimmunologiczne, neurologiczne, czy 
nowotworowe mogą się ujawniać po wielu miesiącach lub latach. Po rozpoczęciu masowych 
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szczepień w USA i UK tysiące ludzi się rozchorowały. Wg. amerykańskiej Agencji ds. 
Żywności i Leków (FDA) efekty uboczne szczepionek covidowych mogą włączać m.in. 
zapalenie mózgu i opon mózgowych, zapalenie mięśnia sercowego i rdzenia kręgowego, 
udar.  U niektórych zaszczepionych osób pojawiło się porażenie Bella (nerwu twarzowego). 
Nie wiadomo jak te szczepionki wpływają na płodność, jak reagują z innymi lekami i 
szczepionkami. Nie wolno ich podawać osobom poniżej 16 r. życia ani tym z osłabioną 
odpornością, chorobami alergicznymi, zakrzepowymi, kobietom w ciąży oraz ją planującym. 
Sam proces zatwierdzenia przez FDA szczepionki Pfizera był sterowany przez osoby 
obciążone konfliktami interesów ( https://childrenshealthdefense.org/defender/how-fda-
approved-pfizer-covid-vaccine-warp-speed/ ). Fakt, że ani producenci, ani agencje 
zatwierdzające leki, ani MZ zdrowia nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i 
skuteczność tych szczepionek stanowi czerwoną flagę.  Producenci wiedzą, jak są groźne, bo 
na całym świecie kupili sobie immunitet prawny, który zdejmuje z nich wszelką 
odpowiedzialność za okaleczenia i zgony spowodowane ich produktami.  Politycy, którzy 
wymuszają przyjmowanie tych szczepień, też umywają ręce od odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody.”
(Prof. Maria Dorota Majewska: To eksperyment podyktowany celami politycznymi i 
finansowymi globalnych oligarchów, https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/7055-prof-maria-
dorota-majewska-to-eksperyment-podyktowany-celami-politycznymi-i-finansowymi-
globalnych-oligarchow)

Poniżej wyniki badań (i to eksperymentalnych, a nie teoretycznych), które potwierdzają 
wiele z  powyższych przestróg i przewidywań jeszcze przed rozwojem masowych szczepień:
   a) 25 lutego 2022 szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu w Lund opublikowali w Current 
Issues in Molecular Biology 2022, 44(3),
1115-1126 (https://doi.org/10.3390/cimb44030073) dowody eksperymentalne, że mRNA, 
zawarty w tzw. szczepionce przeciw Covid-19, przekształca się w komórkach ludzkiej 
wątroby w nowy, syntetyczny DNA… 

•    Uwaga. Dotychczas prawa zabraniają patentowanie ludzkiego DNA, chyba żeby to 
był właśnie syntetyczny DNA... (zob. Orzeczenie Sądu Najwyższego USA z 13 
czerwca 2013 r. w sprawie Association for Molecular Pathology et al. v Myriad 
Genetica Inc. et al. (nr 12-398), https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/  12-  
398_1b7d.pdf).

   b) „Oparte na mRNA tzw. "szczepionki" przeciw COVID-19 podnoszą ryzyko 
zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia u osób poniżej 40. roku życia - wynika z 
najnowszych badań amerykańskich i chińskich naukowców opublikowanych na 
łamach "American Journal of Preventive Medicine".
    Naukowcy z Saint Joseph Hospital - Chicago wraz z naukowcami z Chin, na podstawie 
obszernej analizy badań potwierdzili wpływ opartych na mRNA szczepień przeciwko 
COVID-19 na ryzyko zaburzeń pracy serca u osób przed 40. rokiem życia.
W porównaniu do osób nieszczepionych ryzyko wystąpienia któregoś z zaburzeń wzrastało o
33 proc. po pierwszej dawce i było prawie trzykrotnie wyższe po drugiej dawce, w 
porównaniu do braku szczepienia. Wzrost ryzyka szczególnie dotyczył zapalenia mięśnia 
sercowego. 
    Jak wyjaśniają badacze, zapalenie mięśnia sercowego może się objawiać bólem w klatce 
piersiowej, gorączką, zastoinową niewydolnością serca lub arytmią. Może prowadzić do 
śmierci. Zapalenie osierdzia zwykle powoduje silny ból w klatce piersiowej - za mostkiem.”
(Ryzyko chorób serca po szczepieniu na COVID-19 wzrasta - nowe badania – PSNLIN
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https://psnlin.pl/artykuly,ryzyko-chorob-serca-po-szczepieniu-na-covid-19-wzrasta-nowe-
badania,17,265.html).

c) „VAERS pokazuje wzrost liczby poronień i martwych porodów 41 RAZY od czasu 
wprowadzenia mRNA. (…)
     System VAERS to stosowana przez rząd federalny (USA - przyp. red.) metoda 
monitorowania powikłań poszczepiennych poprzez raporty w czasie rzeczywistym. (…)
     Firma Pfizer, twórca jednej ze słynnych „szczepionek” mRNA, niedawno ujawniła, że 
szczepionka może powodować zakrzepy krwi. Jak poinformował wczoraj The Gateway 
Pundit, prezes firmy Pfizer ds. międzynarodowych rynków rozwiniętych, Janine Small, 
przyznała, że szczepionka nigdy nie była testowana pod kątem tego, czy zapobiega 
przenoszeniu choroby, zanim weszła na rynek.
    Znane skutki zapalenia mięśnia sercowego i innych urazów serca nie tylko zostały 
dobrze udokumentowane w publikacjach, ale obecnie są także potwierdzone przez 
producenta szczepionki i samą FDA. A teraz, gdy Twitter dopuszcza „wolność słowa” (w
pewnym sensie), wiadomość zaczyna przechodzić do głównego nurtu.” 
(https://dakowski.pl/vaers-pokazuje-wzrost-liczby-poronien-i-martwych-porodow-41-razy-
od-czasu-wprowadzenia-mrna/)

Analizy i przestrogi innych specjalistów:

1. mRNA prowadzi do trwałej zmiany genetycznej roślin, zwierząt a docelowo i ludzi! - 
Fakto.pl
https://www.fakto.pl/index.php/video/mrna-prowadzi-do-trwalej-zmiany-genetycznej-roslin-
zwierzat-a-docelowo-i-ludzi

2. „Kto przyjął jedną szczepionkę, ma zniszczony układ odpornościowy w 30%, kto przyjął 
trzy szczepionki, ma zniszczony cały układ odpornościowy. Dopiero po przyjęciu tych 
szczepionek zaczyna się prawdziwa epidemia chorób śmiertelnych. Na chwilę obecną 
statystyki odnotowują wzrost śmiertelności o 84%, a wzrost zachorowań na poziomie 
1100%. Przewiduje się, że wzrost śmiertelności sięgnie 5000%” (to dane i prognozy dużej 
grupy ubezpieczeniowej w USA) – mówi Todd Calender, dyrektor generalny dużej grupy 
ubezpieczeniowej, na wystąpieniu podczas 97. sesji Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds. 
Koronawirusa, 25 marca 2022)
https://www.fakto.pl/index.php/video/ludobojstwo-cz-1 

3. Prof. Dr Dolores Cahill mówi - wszyscy umrą za 3 do 5 lat. Nawet po 1 dawce - Fakto.pl 
https://www.fakto.pl/index.php/video/prof-dr-dolores-cahill-mowi-wszyscy-umra-za-3-do-5-
lat-nawet-po-1-dawce

4. Szczepionka „przeciw covid” wyłącza układ immunologiczny dziecka. W wielu 
przypadkach będzie to wyrok śmierci.
https://dakowski.pl/szczepionka-przeciw-covid-wylacza-uklad-immunologiczny-dziecka-w-
wielu-przypadkach-bedzie-to-wyrok-smierci/
- „WIODĄCY KONTROWERSYJNY EKSPERT SZCZEPIONKOWY BŁAGA 
RODZICÓW: NIE POZWÓLCIE IM WSTRZYKIWAĆ TEGO WASZYM DZIECIOM!
„W wielu przypadkach będzie to wyrok śmierci dla dziecka”
Szczepionka przeciw covid wyłącza układ immunologiczny dziecka
– Geert vanden Bossche OSTRZEGA przed zgonami!
Dr Bossche wie, co mówi.
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Uzyskał dyplom na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii, a stopień doktora w dziedzinie 
wirusologii na Uniwersytecie w Hohenheim w Niemczech.
Pełnił funkcję adiunkta na uniwersytetach w Belgii i Niemczech.
Po karierze w środowisku akademickim dołączył do kilku firm zajmujących się 
szczepionkami (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) i pełnił tam różne 
funkcje w badaniach i rozwoju szczepionek, a także w końcowej fazie ich opracowywania.
Następnie dołączył do zespołu Global Health Discovery Fundacji Billa i Melindy Gatesów w 
Seattle (USA) jako starszy specjalista ds. programu, a następnie pracował w Global Alliance 
for Vaccines and Immunization (GAVI) w Genewie jako starszy manager programu Ebola.
    W tej odezwie błaga rodziców, aby nie wstrzykiwali swoim dzieciom „szczepionek” 
przeciw covid, ponieważ dla wielu z nich będzie to wyrok śmierci.”
    Źródło: [INTERVIEW] Covid Vaccines Driving Dangerous Variants & Immune 
Suppression -Dr Geert Vanden Bossche, Vaccinologist – Bright Light News
https://brightlightnews.com/covid-vaccines-causing-alarming-variants-immune-suppression-
geert-vanden-bossche/
albo z tłumaczenia na polski:
https://brightlightnews-com.translate.goog/covid-vaccines-causing-alarming-variants-
immune-suppression-geert-vanden-bossche/?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp

5. „Świat nie tylko doświadcza gwałtownego spadku liczby urodzeń – trendu, który nasilił się 
dopiero od czasu wprowadzenia „szczepionek” na COVID-19, ale teraz obserwujemy 
również gwałtownie rosnący odsetek poronień i śmiertelności płodów. Pewne podejrzenia czy
domysły, że tak się stanie, przekazał na początku 2022 r. demaskator [whistleblower] Mick 
Haddock, producent trumien z Toronto, który zwracał uwagę na masowe zamówienia na 
trumny dla niemowląt.
„Ludzie wysyłają mi łożyska” – powiedział dr Cole w programie do dra Drew na jego kanale 
YT. „Te łożyska mają niewłaściwy rozmiar w stosunku do wieku ciążowego, te łożyska są 
zwapnione, te łożyska mają w sobie przeciwciała, te łożyska zawierają białko kolczaste, te 
łożyska wywołały nadmierny stan zapalny”.” (‘A potem przyszli po nienarodzone’ czyli co 
widzi patolog
https://ekspedyt.org/2022/12/08/a-potem-przyszli-po-nienarodzone-czyli-co-widzi-patolog/)

6. Biała księga pandemii koronawirusa (opracowanie Polskiego Stowarzyszenia 
Niezależnych Lekarzy i Naukowców)
https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/

(Opracował: Dzik 22)
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