
Bun venit  la EDITIA II
25 Februarie 2023 

a CONFERINTELOR pe tema
Medicina bazata pe dovezi

sau
DICTATURA cu FATA medicala

-ORICE AFILIERE POLITICA A 
DISCURSULUI SI TEMATICII 

CONFERINTEI SUNT EXCLUSE!!  
- ORICE UTILIZARE IN SCOP 

PROPAGANDISTIC A PREZENTARILOR 
MEDICALE ESTE DEZAVUATA DE 

GRUPUL DE MEDICI  !! 



DISCURS OFICIAL –   DOVEZILE 
VALIDATE IN MEDIUL ACADEMIC SUNT 
SINGURELE VALABILE, 

PENTRU TOATE AFIRMATIILE, ALTFEL PUTETI 
FI TRASI LA RASPUNDERE PENTRU 
INFORMATII FALSE

PROVOCARE ACCEPTATA !
 VOM TRECE IN REVISTA 
STUDIILE VALIDATE IN MEDIUL 
ACADEMIC- PE INTELESUL 
PUBLICULUI LARG- cu link-ul 
oficial de regasire a studiului 
pentru fiecare



CUVANTUL DE ORDINE pentru a pierde urma efectelor 
adverse:  

ETEROGENITATE in ceea ce priveste tipul atacului –
cazurile sa intereseze  cat mai multe sisteme si 
organe, cu tablouri clinice aparent fara legatura intre 
ele sau cu produsul ARNm

 ETEROGENITATE in ceea ce priveste momentul  atacului 
–cazurile sa apara la intervale aleatorii, aparent fara 
legatura cu produsul ARNm

 VOI PREZENTA STUDIILE care nu au fost mediatizate, 
DAR care au aparut in publicatii medicale de referinta 
(pe intelesul tuturor).

 STUDIILE DESPRE EFECTELE ADVERSE  ale produsului 
ARNm au fost publicate cu o conditie  aproape TRASA 
LA INDIGO : autorii, inainte de a prezenta efectul 
advers au fost nevoiti sa faca apologia produsului 
ARNm si sa precizeze ca NU TREBUIE CA EFECTUL 
ADVERS RESPECTIV sa ne faca sa ezitam in injectare. 

Multe studii au fost retrase de la publicare din motive 
politice- declara oamenii de stiinta onesti.



 SUBLINIERE : cazurile nu seamana 
( SIMPTOME DINTRE CELE MAI 
VARIATE), leziunile sunt eterogene 
( tocmai ca sa nu facem legatura 
intre ele si sa tragem concluzii cu 
privire la ARNm). ATENTIE la 
cuvinte cheie din studii care 
arata AUTOATACUL care  vizeaza 
VASELE DE SANGE,  SISTEMUL IMUNITAR si 
diferite organe tinta (creier, sistem nervos 
periferic, inima, plaman,ficat,piele, etc) 



 

AUTOATACUL  PE SISTEMUL IMUNITAR



Constatare importanta: 
Sistemul imunitar se autoataca
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841122
001044?via%3DihubJournal of Autoimmunity- Volume 132
, 10.2022
Vaccinul anti COVID-19- ARNm-  BNT162b2 induce  
autoanticorpi impotriva interferonului – la o pacienta sanatoasa
"A devenit din ce în ce mai evident că imunitatea înnăscută este 
esențială pentru inducerea răspunsurilor imune adaptative 
specifice virusului [14]. Acest caz evidențiază producția de 
autoanticorpi neutralizanți anti-IFN de tip I (indusă de 
BNT162b2), care poate afecta funcțiile imune in anumite grupe 
populationale şi in cazul pacienţilor cu anumite boli cronice.”

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-autoimmunity
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-autoimmunity/vol/132/suppl/C


 

AUTOATACUL  PE VASE



Vasculita- dovada autoatacului pe vase- dupa doza II de ARNm- la 
o zi de la administrare

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23247096211066283

"Leziunile au aparut pe extremitatile inferioare si ulterior au 
avansat la nivel abdominal…. [Studiul serveste la ]ad ugarea ă
cazului în literatura de specialitate pentru a servi ca o posibilitate 
de precau ie atunci când întâlni i prezent ri similareț ț ă … va facilita 
administrarea unui tratament prompt, permi ând în acela i timp ț ș
investigarea ulterioar  a efectelor secundare ale vaccinului ă …”



AUTOATAC LA NIVELUL

   CREIERULUI



 Sugerăm ca furnizorii de asistență medicală care se ocupă de pacienții cu AVC 
sa ia in considerare istoricul vaccinării COVID-19, în special cu o lună înainte 
de incident, să prescrie testele de coagulare și imagistica cerebrală adecvate și 
să aplice algoritmul de tratament prezentat în Fig. 2”. „Furnizorii de asistență 
medicală ar trebui să fie familiarizați cu accidentul vascular cerebral ischemic 
acut după vaccinarea COVID-19, în special în contextul de  trombocitopenie  
(autoimune n.b)  induse de vaccin, pentru a stabili un diagnostic în timp util și 
un plan de tratament adecvat.”
https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(22)00189-7/fulltext

https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(22)00189-7/fulltext


DEMIELINIZARE  LA NIVEL DE ENCEFAL SI MADUVA 
SPINARII  - “Cazul unui bărbat de 53 de ani imunodeprimat 
(din cauza tratamentului poliartritei reumatoide). La 2 zile 
după a 2-a doza ARN m: Inflamație fulminantă și 
demielinizare în creier și măduva spinării.  Pacientul  a 
murit.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9784396/



 Encefalopatie autoimună 
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/7/1065/htm
- “La o zi dupa doza 1, acuza stare de rău, dureri de cap, febră, confuzie, 
agresivitate și mers ebrios."
"... Raportam cazul unui pacient cu tablou clinic de encefalopatie, probabil 
de etiologie autoimuna, dupa vaccinare cu BNT162b2 (COMIRNATY) care a 
prezentat o recadere [la 4 zile] dupa doza 2.“ La prima doza -leziuni pe lobii 
frontali si temporali- sechele evidentiate prin RMN, la doza 2 –leziune 
(demielinizare) lob temporal stang.



Encefalopatie
https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-022-02834-

8
Cazul unei femei 39 de ani cu HTA , tulburari de 

comportament, stare confuzionala survenita la 7 zile 
dupe produsul ARNm. Clinicienii ar trebui sa ia nota de 
acest efect advers ARNm in cazuri de encefalopatii.



 Epilepsie – datorata encefalitei autoimune post ARNm 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.946644/full
Femeie de 35 de ani-   la 8 zile dupa doza II- tulburari de 

comportament si crize epileptice foarte grave care au necesitat 
sedare si intubare



Encefalită necrozantă multifocală și miocardită după 
vaccinarea ARNm BNT162b2 împotriva COVID-19: 
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/10/1651 „... proteina S a fost 
depistata, dar nicio urma de proteină N nu a putut fi detectată în 
focarele de inflamație, atât în creier, cât și în inimă, dar mai ales în 
celulele endoteliale ale vaselor mici de sânge” „Deoarece proteina 
N a SARS-CoV-2 a fost nedetectabila în mod constant, trebuie 
presupus că prezența proteinei S în țesuturile afectate nu s-a 
datorat unei infecții cu SARS-CoV-2, ci mai degrabă productiei in 
tesuturi sub influenta vaccinurilor COVID-19 de tip genic.



AUTOATAC la nivelul
   INIMII
  



https://www.mdpi.com/2414-6366/7/8/196

Miocardita - 301 adolescenti intre 13-18 ani care au primit 

produsul ARNm-doza II, au fost urmariti pentru a evidentia 
simptomatologia cardiovasculara, dar si modificari de EKG, 
modificari ecocardiografice, modificari enzimatice specifice.

Manifestari cardiovasculare au avut 29.24% :de la 
tahicardie, palpitatii pana la miocardita , pericardita. O alta parte 
au avut cel putin biomarker cardiac peste valoarea 
normala(2.33%) . 

4 pacienti au fost suspectati de miocardita subclinica .

https://www.mdpi.com/2414-6366/7/8/196


  Miocardita -barbat de 32 de ani- care avusese o usoara forma 
de Covid anterior primei doze de ARNm - dezvolta miocardita 
fulminanta la 5 zile dupa prima doza. Intra in soc cardiogen , 
insuficienta respiratorie acuta. Mecanismul miocarditei 
post ARNm la tineri necesita inca elucidare. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35860438/



 MIOCARDITA LA 2 REZIDENTI aparuta simultan, la scurt timp 
dupa prima doza de ARNm
https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/vaccineinduced-myocarditis-in-two-intern-doctors-in-the-same-night-shift/424B4F5A018AD882BFA4721392F609E3

Pacienti tineri, fara antecedente patologice.

https://www.cambridge.org/core/journals/prehospital-and-disaster-medicine/article/vaccineinduced-myocarditis-in-two-intern-doctors-in-the-same-night-shift/424B4F5A018AD882BFA4721392F609E3


 Miocardita virală LETALA suspectată clinic 
combinată cu encefalită: o complicație a 
vaccinului COVID-19 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.14229 
„Acest studiu de caz evidențiază o complicație [..]după 
vaccinarea COVID-19, care necesită o atenție 
deosebită.”



 Miocardite- 200 de cazuri în Danemarca „Vaccinarea cu 
ARNm-1273 a fost asociată cu un risc semnificativ crescut de 
miocardită sau miopericardită în populația daneză, 
determinat în principal de un risc crescut în rândul 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12-39 de ani, în timp ce 
vaccinarea BNT162b2 a fost asociată cu un risc semnificativ 
crescut în rândul femeilor. " 
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068665



Tahicardie posturala ortostatica
 https://www.mdpi.com/2076-393X/10/7/991

Pacienta, de 46 de ani, s-a prezentat cu oboseala, palpitatii, 
ameteli, iminenta de sincopa . Simptome aparute la 7 zile de la 
vaccinare cu 1 doza ARNm . Puls 120/min in pozitie 
ortostatica.Fara antecedente. Inca 3 cazuri raportate inainte de 
acest caz



 

AUTOATAC pe 
PLAMAN



Trombembolism pulmonar acut- dupa  produsul 
ARNm “Patofiziologia trombembolismelor legate de vaccinarea 
SARS-CoV2 poate fi legata de  anticorpii anti-PF4 , dar probabil 
este plurifactoriala."Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35873116/

Pacientii prezinta : dispnee, tuse, junghi toracic, tahicardie, 
tahipnee, sincopa, hemoptizie, dureri unilaterale de membru 
inferior,etc



 

AUTOATAC   PE TIROIDA



18 cazuri de Tiroidită subacută în urma 
“vaccinarii COVID”: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cen.14716 
„Clinicienii care gestionează alte boli decât COVID-19 nu 
documentează, de obicei, istoricul vaccinării COVID-19. 
În consecință, o posibilă legătură poate fi ușor ratată, iar 
efectele adverse pot fi subestimate.”



 

AUTOATAC CU TULBURARI DE 
COAGULARE



 Hemofilie dobândită - Hemofilie A dobândită în 
urma vaccinării împotriva COVID-19: 
https://www.trasci.com/article/S1473-0502(22)00269-
5/fulltext „Pandemia SARS-CoV-2 și campania extinsă 
de vaccinare implementată la nivel mondial ar putea fi 
un mecanism important de declanșare a manifestărilor 
autoimune, în special la persoanele predispuse”. 



 

AUTOATAC PE 
TEGUMENTE



 Necroliza toxica epidermala- la 1 zi dupa doza 
3 ARNm –https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-
5126(22)00201-6/fulltext  -Manifestare autoimuna aparuta de 
novo – probabil explicata prin faptul ca “vaccinurile 
sunt activatori nespecifici ai raspunsului imun” si  in 
contextul “mimetismului molecular dintre antigenele 
vaccinului si proteinele gazdei”



ERITEM POLIMORF – https://
www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00902-4/fulltext - 
serie de cazuri

Eritemul polimorf post ARNm 
are la baza probabil o reactie 
imuna mediata celular cu 
activarea limfocitelor T helper si 
productie de citokine – care 
duce la o inflamatie puternica 
cutaneo-mucoasa

https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00902-4/fulltext
https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00902-4/fulltext
https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00902-4/fulltext
https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00902-4/fulltext


Autoatac pe 
mezenter

  



Limfadenita mezenterica – la fetita de 13 ani  dupa doza 
1, la<12h . Febra de 5 zile (39,5 grd C), cefalee, dureri 
abdominale, varsaturi, diaree. Dupa diagnosticul diferential 
complex, inclusiv cu COVID 19, diagnosticul pozitiv a fost clar. 
Autorii avertizeaza  asupra necunoasterii datelor privind 
produsul ARNm  la copii. https://www.mdpi.com/2227-
9067/9/7/993/htm



Autoatac pe rinichi
  



 Insuficienta renala acuta dupa 
produsul ARNm“Cazul evidențiază posibilitatea 
insuficienței renale acute “vaccinarea COVID-19”. 
Nivelurile plasmatice crescute de anticorpi Gd-IgA1 
demonstrează că activarea imună nespecifică poate fi 
legătura potențială între “vaccinarea COVID-19” și 
IgAN. ."



Autoatac pe colon
  



 Infarct acut gastric și non-
mezenteric de colon după vaccinarea 

ARNm COVID-19: „...pacienții vârstnici cu afecțiuni 
cardiace prexistente ar trebui să fie precauți cu privire 
la vaccinare, deoarece poate prezenta un risc de 
infarct intestinal”. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S10159584
22005449?via%3Dihub



Autoatac pe 
trombocite ( in 
realitate toate liniile 
sunt afectate)

  



 Agravare trombocitopenie cronică 
autoimuna la copii - O scădere rapidă a 
numărului de trombocite la copiii cu trombocitopenie 
imună cronică după vaccinarea ARNm COVID-19: 

 2 cazuri (fete de 16 ani) https://ecevr.org/DOIx.php?
id=10.7774/cevr.2022.11.3.290



 Tromboza de sinusuri venoase cerebrale



  „51 de cazuri cu diverse tulburări neurologice asociate 
vaccinului, asociate temporar cu vaccinarea împotriva 
SARS-CoV2”: https://www.jocn-
journal.com/article/S0967-5868(22)00485-4/fulltext 

 „Dintre 6 pacienți cu AVC, doar 1 dintre ei a avut un 
rezultat favorabil”.



 

Modificari in exprimarea genelor



https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.967226/full

4 cazuri de pacienti care au murit  dupa doza II  de ARNm, fara o cauza 
evidenta la autopsie. Utilizand secventierea RNA, am identificat gene care 
erau exprimate diferit la grupul de studiu si la cel de control [care au 
murit in alte conditii n.b]. S-a constatat că 390 de gene au avut o expresie 
stimulata și 115 gene au avut o expresie inhibata în cazurile post-
vaccinare, comparativ cu martorii. Foarte important, este faptul ca genele 
implicate în degranularea neutrofilelor și semnalizarea citokinelor au fost 
stimulate in expresie. Rezultatele noastre sugerează că dereglarea 
imunității a apărut după vaccinare. Observati atent cazurile vaccinate la 
care apare febra peste 40grdC , rezistente la antipiretice.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.967226/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.967226/full


 Uveita de natura autoimuna„Rezultatele noastre indică 
faptul că vaccinul BNT162b2 poate declanșa o 
reactivitate imună încrucișată accidentală cu structura 
melanocitelor din coroidă, ducând la debutul panuveitei 
asemănătoare cu boala Vogt-Koyanagi-Harada”. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.967972/full



Stiti ce este ingrijorator?
1.Afirmatiile care sustin abia acum ca acest 

produs ARNm este ineficace in oprirea 
imbolnavirii /transmiterii/preveniri cazurilor 
grave= exonerare 

2.Studiile ( vezi « The Lancet »)- care abia acum 
au descoperit ca imunitatea dupa trecerea 
prin boala este net superioara celei dobandite 
prin vaccinare = exonerare

Cu alte cuvinte : nu am stiut pana acum! Acum 
am aflat , dupa 3 ani, dupa aceste studii!! 
Pericolul? Vor relua discursul gresit , cu alte 
ocazii, pentru alti agenti infectiosi «  vechi si 
noi « ,  iar si iar vor face pe naivii. 



Contraargumente oficiale:
1.Da, dar cazurile sunt 
putine, sporadice…..

2.Da, dar studiile spun ca 
produsul ARNm este un 
succes, ca studiile nu 
trebuie sa faca oamenii sa 
renunte la produsele ARNm 
-Serios???



Sunt multi care acum 
asteapta sa distruga 
medicii care spun NU 

tehnologiei ARNm, care 
spun ORPITI ACUM ACEST 

DEZASTRU- de ce?
Pentru a continua crima: cu 
alte si alte  produse ARNm – sunt 
deja in lucru pentru gripa, pentru 

Covid si gripa (2 in 1), pentru 
melanom malign, etc



Sunt multi care acum 
RIDICULIZEAZA  spusele 

noastre , si RAD IN PUBLIC de  
 suferinta oamenilor care au 
primit sau vor primi produsul 

ARNm
Daca noi toti aici de fata ,salvam SI 
UN SINGUR COPIL SAU UN SINGUR 
TANAR de la a-si distruge viata prin 
tehnologia ARNm, scopul este atins. 

HRISTOS NE VA SOCOTI FIECARE 
GEST SI CUVANT, pentru ca ceea  ce 
facem sau Nu facem pentru unul din 

acestia mici, pentru EL facem sau Nu 
facem.



TINTA tuturor demersurilor, 
chiar daca pare ca NU au 
legatura, este ATACUL LA 

HRISTOS

POLITICI DE SANATATE POLITICI DE SANATATE 
PUBLICA DISTRUCTIVE PUBLICA DISTRUCTIVE 

SI EUGENIE SI EUGENIE 

POLITICI MONETARE POLITICI MONETARE 
DESTINATE DESTINATE 

CONTROLULUI SI CONTROLULUI SI 
PAUPERIZARIIPAUPERIZARII

CONTROLUL ABSOLUT CONTROLUL ABSOLUT 
DIGITAL   SI   ABOLIREA DIGITAL   SI   ABOLIREA 

LIBERTATILOR LIBERTATILOR 
INDIVIDUALEINDIVIDUALE

POLITICI ECOLOGISTE DE POLITICI ECOLOGISTE DE 
LIMITAREA A ACCESULUI LIMITAREA A ACCESULUI 
LA RESURSE DE ORICE LA RESURSE DE ORICE 

FELFEL

TEROARE SI TEROARE SI 
RAZBOIRAZBOI
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