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VPOGLED V NOVO CEPIVO 

IN GLOBALNO SITUACIJO



Zgodba o nastanku e-knjige »Nas bo novo cepivo rešilo?«
Kot mama čutim, da je moja dolžnost zaščititi zdravje svojih dveh otrok. Predvsem zato sem sestavila to e-knjigo - 
da se bom znala soočati s sistemom in da bom znala reči NE vprašljivim, zdravju škodljivim ukrepom. Za to je sicer 
potrebnega precej znanja, poguma in vztrajnosti, a ta e-knjiga je moja »bojna oprema«, ki jo lahko uporabim v situacijah, 
ko se je potrebno postaviti zase in svojo družino.

Ko je marca 2020 prišla »korona«, sem prvih nekaj mesecev verjela, da so ukrepi upravičeni in nujni. A večji, kot so 
postajali pritiski, bolj nelogični, kot so bili vladni ukrepi, bolj sumljivo se mi je zdelo vse skupaj. 

Zdrava pamet in čuden občutek v trebuhu (“gut feeling”) sta mi sporočala, da tukaj nekaj ne “štima”, kar me je vodilo 
v raziskovanje ozadja teh nenadnih in nelogičnih navodil. Naletela sem na dokumentarna filma Opozorilo človeštvu in 
Plandemic, ki sta potrdila moje dvome o “dobronamernosti” vladnih ukrepov.

Ko se je pojavilo novo “cepivo”, sem s težkim srcem opazovala zelo hude reakcije moje bližnje sorodnice po drugem 
odmerku, zato sem se še bolj poglobila v kontroverzno tematiko in najpomembnejše informacije predstavila v 13. 
poglavjih te e-knjige. Nabrala sem vse informacije, ki sem jih osebno ocenila kot resnične in verodostojne in izluščila 
tisto, kar dejansko želim vedeti o »cepivu proti Covidu-19« in globalnem dogajanju.

Kar sem odkrila, me je močno pretreslo in je slabo vplivalo na moje počutje (dobro, da nisem spremljala še novic). 
Pomislila sem, da bi bilo mogoče lažje živeti v nevednosti in se ne soočati z vsemi temi podatki, a sem potem dojela, da 
so prav beg, zatiskanje oči in ignoranca razlog, da smo ta svet pripeljali tako daleč. 

Spraševala sem se: »Zakaj mora zdrav človek nositi masko in vdihovati lastne 
strupe? Kje je dokaz, da asimptomatska oseba lahko okuži ostale? Če so statistični 
podatki resnični in virus ni tako nevaren, kot ga prikazujejo, zakaj potem tako 
ekstremne, zdravju škodljive zahteve?« In še mnogo drugih vprašanj.

Za nekaj časa sem se odklopila od detektivskega dela in se odločila, da si povrnem dobro počutje z dejavnostmi, 
v katerih uživam: s sprehodi v naravo, petjem, meditacijo, poslušanjem navdihujočih podkastov, plesom, pisanjem 
dnevnika, z izleti z družino … 

Po premoru sem se vrnila k urejanju e-knjige in opazila, da po internetu kroži zelo negativna časovnica svetovnega 
dogajanja. Potem pa sem naletela na pozitivno časovnico Jasmine Kandorfer (vodi oddajo Klepet ob kavi), ki človeka 
vodi nazaj v naravo, kar me je napolnilo z optimizmom, mi dalo nov zagon in me motiviralo, da sestavim svojo časovnico 
in od zdaj naprej raje ves ta kaos vidim kot priložnost, celo kot darilo.
 
(Več o tem v 7. poglavju e-knjige “Duhovni vidik”.)
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KOMU ZAUPAMO 
SVOJE ZDRAVJE?

Naš spanec, sledenje avtoritetam in odklop od čutenja sebe so stvari, ki so pripeljale svet do 
kaosa, ne virus. Virus je bil sicer ustvarjen s slabim namenom, a je postal orodje za prebujenje 
sveta.

Osvobajamo se strahu, nemoči, jeze, vloge žrtve. Ta zgodba razpada na globalni ravni. Ko se 
bomo prebudili, vzeli svojo moč nazaj in spoznali, kdo v resnici smo, bo konec.
In hkrati nov začetek. 

(Več o tem si lahko prebereš v 7. poglavju e-knjige “Duhovni vidik”.)

Veliko ljudi se utaplja v dvomih, je zmedenih in 
negotovih, zato raje prelaga svoje odločitve o 
zdravju na druge. Medicina je sicer koristna v 
mnogo stvareh, ampak premalo zdravi resnične 
vzroke in se preveč posveča samo posledicam 
(ni celostnega pristopa), zato menim, da ji ne 
bi smeli vedno zaupati. Prefinjen plan sistema 
zdravstva je narediti človeka odvisnega, ga 
odvrniti od moči samozdravljenja in narave.

Kot družba smo tako izgubili svoj notranji 
kompas in pozabili, da se vsi odgovori skrivajo 
v nas in v naravi. 
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Kaj je resnica?

Želim si, da bi v tem prelomnem času stopili skupaj, medsebojno sodelovali in nehali tekmovati 
ter dokazovati, kdo ima prav. Da bi namesto ločevanja poiskali skupne točke. Za vsako masko, 

testom, (ne)cepljenostjo je le človek s svojo zgodbo, zato ga vsaj poskušajmo slišati in razumeti.

Ni pravo vprašanje, kaj je resnica, ampak, kaj je resnično za vsakega posameznika. Ta e-knjiga je samo eden izmed virov 
informacij, zato izberi samo to, kar je skladno s tabo, v sozvočju s tvojo resnico. Sprejmi odločitev o ukrepih in cepljenju, 
ki bo prava zate. 

Včasih se še vedno ujamem v prepričevanju drugih v nekaj, kar jaz mislim, da je prav, a se vedno bolj zavedam, da ni 
moja naloga, da druge vabim v svoj “balon”. Ampak je moja naloga, da prepoznam, kaj je moja resničnost (ne kaj so 
informacije, ki me napadajo od zunaj) in to živim. Sveti Avguštin je modro rekel: “V tebi mora goreti, kar želiš zanetiti v 
drugih in v zunanjem svetu.” 
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NAMEN E-KNJIGE:
• izobraževati in ozaveščati ljudi, ki želijo osebno pristopiti k raziskovanju vprašanj o “cepivu” proti covidu-19 in 
ozadja globalnega dogajanja;

• poučiti o drugi plati zgodbe o novem “cepivu” in virusu SARS-COV-2, ki je mediji večinoma ne prikazujejo;

• opolnomočiti se z znanjem, ki je potrebno za zaščito zdravja, vrednot in človekovih pravic;

• prebuditi zavedanje, da je naše telo nedotakljivo in da je naše zdravje naša odgovornost;

• prikazati globlji namen trenutne globalne situacije in vzbuditi (za)upanje.
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K A Z A L O

O cepivu proti covidu-19
1.  Predstavitev 

1.  Možnost okužbe po cepivu proti gripi

2.  Sestavine

2.  Preprecitev in zdravljenje 

3.  Razvoj in testiranje varnosti

3.  Povod za izbruh

4. Kaj je potrebno vedeti za privolitev v cepljenje?

4.  Umrljivost zaradi covida-19

5.  Stališca zdravnikov

5.  Ukrepi

6.  Stranski ucinki

6.  Duhovni aspekt

7.  Ali preprecuje okužbo s covidom-19?

7.  Video vsebine

O virusu covid-19
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O virusu covid-19 O cepivu, 
ki to ni

• Predstavitev “cepiva”
• Sestavine

• Razvoj in testiranje varnosti
• Kaj je potrebno vedeti za privolitev v cepljenje?

• Stališca zdravnikov
• Stranski ucinki

• Ali preprecuje okužbo s covidom-19?
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