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PRZEDMOWA
4 kwietnia 2018

Yoshiko & Radomir Gelhor

dbając wyłącznie o własne interesy, działają przeciwko drugiemu człowiekowi, i to jest smutne. To
jest niesamowicie smutne, bo świadczy o ubóstwie
duchowych tychże osób. Nie zrozumcie nas źle, nie
mówimy o religii i wierze w cokolwiek, bo one nic do
tego nie mają. Mówimy o samoświadomości, o dojrzałości psychicznej i duchowej w całym znaczeniu
tego słowa, jak również o wrażliwości i empatii,
o dobru i Miłości płynącej z serca, oraz prawdziwej Mądrości. Tego brakuje tym, którzy w pogoni
za materialnymi śmieciami, jak je sami nazywamy,
zatracili dusze, godność, honor i ludzkie odruchy.

Przygotowując ten skrypt, zastanawialiśmy się niejednokrotnie, skąd w istocie ludzkiej bierze się tyle
nienawiści, tak wiele przemocy i wrogości oraz
ta niezrozumiała chęć wyrządzania drugiej istocie krzywdy? Jako gatunek ludzki współistniejący
w świecie przyrody z innymi stworzeniami nie przypominamy w niczym ssaki, które żyją w zgodzie
z naturą, które chronią siebie nawzajem, a przede
wszystkim dbają o bezpieczeństwo swoich młodych. My tego nie robimy. Niszczymy natomiast
i plądrujemy Matkę Ziemię na wszystkie możliwe
sposoby dla własnych, czysto materialnych korzyści, ale co gorsze – poprzez system szczepień
pozbawiony sensu i logiki, ingerujemy brutalnie
w delikatne organizmy rozwijających się dopiero co
dzieci i okrutnie je okaleczamy. Jakie inne ssaki tak
jeszcze postępują ze swoim potomstwem? Żadne.
W przeciwieństwie do Homo Sapiens, w świecie
zwierząt, do których również i my się zaliczamy, nie
istnieją pieniądze i materialne śmieci. To dlatego
nie muszą one tego robić. Nie są bowiem chciwe,
nie dążą po trupach do władzy, nie prowadzą wyniszczających wojen, nie oszukują i nie wykorzystują się nawzajem, bo i po co miałyby to robić?
Dla nich największą wartością jest – życie samo
w sobie. Dla większości ludzi to – pieniądz.

Obserwujemy to z przykrością na całym świecie
i widzimy to również w Polsce. Ale cóż to za
dziwny kraj ta Polska, z którego uciekają miliony
młodych, produktywnych ludzi? Co to za kraj,
w którym okalecza się bezbronne dzieci? Co to
za dziwny kraj, w którym terro-urzędnicy terroryzują przerażonych rodziców chroniących swoje pociechy przed toksycznymi szczepionkami? Cóż to
za dziwny kraj ta Polska, gdzie kombatanci wojenni ze łzami w oczach wołają:
„Nie o taką Polskę walczyliśmy!”.
Bo Polska to kraj nieprzyjazny dla Polaków. To
państwo iście totalitarne, partiokracyjne, to wrak
dryfujący na porwanych żaglach w stronę urwistego i opoczystego brzegu. To konający strzęp
okrętu niebezpiecznie prujący spienioną wodę na
wzburzonych falach oceanu. Dokąd płyniesz Polsko? Dlaczego za Twoimi sterami nie stoją ludzie
prawi i mądrzy, a przekupni i sprzedajni, i dlaczego
płyniesz pod obcą banderą?

Bo cierpienie na Ziemi nie bierze się znikąd. Wystarczy popatrzeć szeroko, globalnie na całą ludzkość i stosunkowo łatwo odkryjemy, że to pieniądz
i chciwość powoduje cały ten bałagan na świecie.
Wojny i przemysł zbrojeniowy, narkotyki i handel
organami ludzkimi, pornografia i pedofilia, handel kobietami i dziećmi, wykorzystywanie nieletnich do niewolniczej i niebezpiecznej pracy, nadmierna eksploracja zasobów naturalnych Ziemi, patentowanie genów i wszelkich odkryć medycznych,
przemysł farmaceutyczny ze swoimi syntetycznymi
i toksycznymi produktami, włącznie ze szczepionkami, i tak dalej. . . Można byłoby mnożyć i mnożyć, ale wszystko to istnieje wyłącznie z powodu
ludzkiej chciwości i pieniędzy. Z powodu systemu
monetarnego, w którym przyszło nam się urodzić.

Przed przystąpieniem do pisania tego skryptu, niewiele wiedzieliśmy na temat szczepionek. Nigdy
nas to nie interesowało, a jednak nie potrzebowaliśmy zbyt wiele czasu, żeby przeprowadzić własne
śledztwo i odkryć przerażające fakty. Dowodów na
toksyczność szczepionek jest tak dużo, że trudno
nam uwierzyć, iż urzędnicy odpowiedzialni za system szczepień w Polsce nic na ten temat nie wiedzą.
Więc albo wiedzą i przed nami to ukrywają, albo
mamy do czynienia z niezrównoważonymi psychicznie osobami, bo tylko tacy ludzie mogą godzić się
na skazanie narodu polskiego na powolny regres

Ale za parawanem tych wszystkich nazw, organizacji i instytucji skrywają się prawdziwi ludzie.
Ludzie z krwi i kości, kobiety i mężczyźni, którzy
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wają przed nami firmy farmaceutyczne, a które za
pomocą mediów i materiałów „edukacyjnych” próbują narzucić nam pewne informacje. Kontrolują
przepływ tej informacji, manipulują nią w taki sposób, żeby ukształtować postrzeganie rzeczywistości
w sposób z góry ukartowany. Możemy temu zaradzić poprzez dzielenie się wiedzą, poprzez wymianę
prawdziwych i nieskażonych proszczepionkową propagandą informacji.

i depopulację. Stawialibyśmy na pierwsze, ale nie
wykluczamy również tego drugiego. Od dawna bowiem w polskim rządzie brakuje mądrych, a przede
wszystkim uczciwych ludzi. Dowodem tego są miliony uciekających z kraju obywateli polskich. Nie
uciekają oni wyłącznie za lepiej płatną pracą, ale
jak wielu z nich mówi, żeby żyć normalnie – jak
człowiek. Czy te słowa nie powinny dać do myślenia tym, którzy udają, że mają na względzie
dobro Polski i Polaków? Co to oznacza dla takiego rządu? Według nas to hańba i totalna porażka sprawujących władzę. To znak, że ci ludzie
nie nadają się do trzymania steru w rękach i zawiedli Polaków. Gdyby mieli honor, ustąpiliby, ale
nie wymagajmy od tych ludzi cudów. Polski polityk i honor? Doprawdy zabawna to myśl, choć nie
jest nam do śmiechu.

Jakie jest nasze stanowisko w sprawie szczepień?
Uważamy, że szczepionki w obecnej formie nie
nadają się absolutnie do użytku. Szczepienia powinny być natychmiast zatrzymane ze względu na
toksyczność substancji zawartych w szczepionkach,
a utrzymywanie obowiązku szczepień jest łamaniem prawa i największym ludobójstwem w historii człowieka. Urzędnicy wydający nakaz szczepień
dopuszczają się zbrodni na narodzie polskim. To
samo dotyczy lekarzy, pomimo tego, że nierzadko
są zmuszani do tego przez procedury medyczne.
Ale procedury nie mogą stać ponad zdrowie i życie
dziecka lub pacjenta. Strach przed utratą pracy,
czy ewentualnymi nieprzyjemnościami ze strony
izby lekarskiej nie mogą być wytłumaczeniem. Lekarz ma obowiązek stanąć po stronie pacjenta. Po
stronie zdrowia i życia. Tylko taką postawą może
sobie zasłużyć na szacunek społeczeństwa. Inaczej
coraz częściej lekarze będą słyszeć z ust Polaków
obraźliwe słowa pod swoim adresem i odczuwać
rosnącą niechęć. Również lekarze nie mogą tłumaczyć się niewiedzą. Zawód lekarza wymaga od
niego, żeby nieustannie się uczył z różnych źródeł.
Nie tylko z gazetek wydawanych przez Big Pharmę.
Lekarz, który przestaje się uczyć, jest niczym średniowieczny medyk, który za pomocą współczesnej
igły, kieruje się wiarą, zabobonami i nakazami farmaceutycznego boga, a nie nauką opartą na faktach.

Po co powstał ten skrypt i dla kogo? Przede
wszystkim chcieliśmy, aby osoby, które nie mają
dostępu do internetu, albo mają, ale nie mają czasu
lub chęci na ślęczenie i oglądanie filmików, mogły
mimo wszystko zapoznać się z faktami dotyczącymi
szczepionek, gdyż jest to niezwykle istotna rzecz
dla nas wszystkich. W przeciwieństwie do filmów,
które zajmują sporo miejsca na nośniku, plik PDF
łatwo przenieść do telefonu, tabletu lub czytnika
e-booków i wygodnie czytać w wolnym czasie. Czy
to w domu, w pracy, w szkole, w tramwaju, w pociągu lub autobusie. Również w przeciwieństwie
do filmów, można wydrukować interesujące fragmenty i przekazać je w wersji papierowej osobom
na przykład nieposiadającym komputera, czytnika
lub osobom starszym. Skrypt oparliśmy głównie
na ogólnodostępnych filmikach oraz rewelacyjnej
prezentacji Pana Jerzego Zięby, który naszym zdaniem wykonał kawał dobrej roboty i należą mu
się za to gromkie brawa. Staraliśmy się nie ingerować w przetłumaczone napisy przez tłumaczy, jak
równie nie poprawiać wypowiedzi prowadzących
prezentacje, niemniej jednak w niektórych miejscach nanieśliśmy niewielkie korekty. Są to rzeczy
wyłącznie kosmetyczne i nie wpływają ostatecznie
na całokształt wypowiedzi. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że nie uniknęliśmy własnych błędów, za co
z góry przepraszamy. Mamy nadzieję, że skrypt
ten, choć w niewielkim zakresie przyczyni się do
uświadamiania Polaków w sprawie zagrożeń związanych ze szczepieniami, które tak skrzętnie ukry-

Na koniec tej krótkiej przedmowy chcieliśmy Was
poinformować, że skrypt ten tworzyliśmy przez
kilka miesięcy, zarywając nieraz noce, ale powstał
wyłącznie z potrzeby serca. Zatem możecie z niego
dowolnie korzystać. Kopiujcie go, dzielcie się nim,
wykorzystujcie we własnych opracowaniach nasze
transkrypcje.
Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie.

Yoshiko & Radomir Gelhor
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SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY
Jerzy Zięba
Skrypt ten rozpoczynamy doskonałą prezentacją Pana Jerzego Zięby pod
tytułem: Szczepionki – Mało znane fakty. Kim jest Pan Jerzy Zięba?
Na stronie autora prezentacji między innymi czytamy: „Od ponad 20-stu
lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych
metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom.
Publikuje artykuły w prasie, jak też prowadzi wykłady dotyczące prostych i skutecznych metod leczenia i zapobiegania chorobom bez stosowania środków sztucznie syntetyzowanych. Jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA. Jest też tłumaczem książki „Cholesterol – naukowe
kłamstwo”, której autorem jest dr Uffe Ravnskov. Książka ta powstała po wielu latach analiz
badań medycznych czy innych publikacji medycznych, które środowisku medycznemu zupełnie nie
są znane”.
Sam o sobie powiedział: „Jestem listonoszem, który przyniósł Wam ten list”. Dla nas Panie Jerzy,
jeśli wolno nam się zwrócić do Pana po imieniu, jest pan nie tyle listonoszem, ile Siewcą Prawdy
i prawdziwym patriotą. Obyśmy mieli więcej takich „listonoszy” w Polsce. . .
? Yoshiko ?

Strony www:
Jerzy Zięba • Ukryte terapie • Facebook • Twitter • YouTube • Polacy dla Polaków
Link do prezentacji: Jerzy Zięba – Vimeo
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ODCINEK 1
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Procesy biochemiczne, metaboliczne, sprzężenie zwrotne, mikroglej

Informacje, które Państwo usłyszycie, są tylko
informacjami i w żadnym wypadku nie stanowią one diagnozy czy też jakiejkolwiek formy
porady medycznej.

Wprowadzenie
Dzień dobry. Nazywam się Jerzy Zięba. Mam
przyjemność przedstawić Państwu prezentację pod tytułem: „Szczepionki – mało znane
fakty”. Fakty, które za chwilę Państwo usłyszycie czy obejrzycie, nie zobaczycie tego na pewno
w tak zwanych mediach głównego nurtu. To nie
oznacza, że te fakty są przed nami w jakiś sposób ukrywane, chociaż ktoś może w ten sposób pomyśleć, natomiast te fakty są ogólnodostępne. Ja je tylko zebrałem po prostu w jedno
miejsce.

Dedykacja

Druga sprawa bardzo ważna to, niestety, żeby
odpowiedzieć rozsądnie i konkretnie na zarzuty,
które stawia się osobom, które występują przeciwko szczepieniom, należy poznać wiele faktów dotyczących, chociażby działania mózgu,
a w szczególności działania mózgu dziecka.
Dlatego bardzo proszę uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze, chyba trzy filmiki będą dotyczyć właśnie tylko tego elementu. Dlatego cierpliwość jest tu wymagana. Proszę się nie zniechęcać. To jest niezwykle ważne, żebyśmy położyli sobie fundamenty, na których zbudujemy
cały dom. Ten dom przeraża. Jego konstrukcja. Zobaczycie Państwo za chwilkę, ale żebyśmy mogli przed kimkolwiek, w jakikolwiek sposób argumentować swoją pozycję czy swoje zdanie, czy swoją opinię, którą możecie sobie Państwo sformułować po zakończeniu tej prezentacji, no niestety, ale wymagane jest wytłumaczenie kilku podstawowych rzeczy. To nam zajmie
trochę czasu, ale dzięki temu nikt Państwu nie
będzie mówił czegoś, co nie jest zgodne z nauką.
Bardzo łatwo wtedy zobaczycie, czym jest nauka, a czym są slogany, którymi najczęściej nas
się karmi. Dlatego troszkę te części pierwsze są
dłuższe, ale one są naprawdę konieczne. Zachęcam do wysłuchania całości oczywiście.

dr Elżbieta Dąbrowska

Całość tej prezentacji poświęcam, według mnie,
bohaterskiej lekarce śp., już niestety, Pani Doktor Elżbiecie Dąbrowskiej. Była pediatrą, była
lekarzem rodzinnym, która nawet na emeryturze nadal leczyła swoich małych pacjentów.
Dlaczego tę prezentację poświęcam pani doktor? Dlatego że, zobaczycie Państwo, odegra
ona jeszcze dosyć dużą rolę w tym, co usłyszycie za chwilę. Dla mnie jest to absolutna bohaterka, która przeżyła wiele nieprzyjemnych
rzeczy. Pani doktor Dąbrowska kiedyś powiedziała coś takiego:
„Odporność organizmu można budować inaczej niż za pomocą szczepionek,
których podawanie może zrujnować zdrowie”.
Za to stwierdzenie zapłaciła bardzo, bardzo
ciężką karę, o czym sobie jeszcze powiemy czy
zobaczymy. Jej wypowiedź była skomentowana
w następujący sposób:

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

7

„To wypowiedzi niezgodne z aktualną wiedzą
medyczną” – twierdził [. . . ] prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Nie wiemy oczywiście wszystkiego o naszym
organizmie. Chciałem tylko zwrócić uwagę na
coś, co jest dla nas niezwykle ważne.

Czy to jest zgodne, czy niezgodne z aktualną
wiedzą medyczną, o tym właśnie jest ta prezentacja.

Sprzężenie zwrotne

Często na różnego rodzaju spotkaniach pokazuję ten obrazeczek, pytając rodziców: czy nie
baliby się, żeby dziecko, ich dziecko, miało
taką drzazgę wsadzoną w paluszek. Oczywiście
każda mama szczególnie jest bardzo wrażliwa
na tego typu rzeczy i każda mama oczywiście
mówi, że bałaby się, żeby dziecku taka drzazga weszła w paluszek. Do tego właśnie sobie
jeszcze dojdziemy.

Jest to coś, co się nazywa: Sprzężenie zwrotne.
Co to jest sprzężenie zwrotne? Sprzężenie
zwrotne to jest takie zjawisko, można powiedzieć, które polega na tym, że do produkcji
czegoś wprowadzamy jakiś element; jest produkcja; i oczywiście efektem produkcji jest
w tym przypadku jakiś enzym czy jakakolwiek inna substancja, która musi być wytworzona w naszym organizmie, żeby właśnie te
niezwykle skomplikowane procesy przebiegały
we właściwy sposób. Ale produkcja danej substancji musi być bardzo, ale to bardzo precyzyjnie kontrolowana. Jak ona jest kontrolowana? W ten sposób, że mamy wbudowane mechanizmy, które, jak gdyby obserwują to, co
jest produkowane i w jakich ilościach, i w zależności od tego właśnie, ile tej danej substancji jest produkowane, przesyłają sygnał
do miejsca, w którym jest to produkowane,
który mówi: zwiększyć produkcję lub produkcję
zmniejszyć. I to zjawisko, to jest właśnie sprzężenie zwrotne. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tych sprzężeń zwrotnych, a więc tych
elementów kontrolujących funkcjonowanie naszego organizmu są po prostu niewyobrażalne
ilości. Z pewnością znamy wiele, ale z pewnością wszystkich jeszcze nie poznaliśmy. Taka
jest skomplikowana natura naszego organizmu.
Niemniej jednak właśnie to zjawisko pozwala
na niezwykle precyzyjną regulację wszystkich
procesów, jakie zachodzą w naszym organizmie.
Zaburzenie tych sprzężeń zwrotnych, działania
tych sprzężeń zwrotnych, oczywiście, jak widać, doprowadza do zaburzenia działania na-

Porcesy metaboliczne i biochemiczne

To jest właśnie schemat zaledwie małego wycinka procesów metabolicznych, procesów biochemicznych, jakie mają miejsce w organizmie
naszym. Chciałem tylko pokazać Państwu, jak
to jest niesamowicie skomplikowane. Nawet jeśli weźmiemy sobie taki malutki fragmencik
tego i chcielibyśmy to przeanalizować, to wyglądałoby to mniej więcej tak:
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kroglej po lewej stronie, w tej części „B”, ten
mikroglej ma niemalże bezpośrednie połączenie
z neuronem. Czyli już z komórką układu nerwowego, gdzie mikroglej z kolei jest tą częścią
układu odpornościowego człowieka, znajdującą
się w mózgu. To jest niezwykle ważne, bo do
tego będziemy co chwilę wracać. Na tym slajdzie widzicie Państwo obraz mikroskopowy, jak
to wszystko wygląda.

szego organizmu, bo dana substancja wytwarzana jest albo w ilości nadmiernej, albo w ilości
niedostatecznej.

Żeby zrozumieć przynajmniej podstawowe rzeczy tego, o czym będziemy mówić dalej, musimy
niestety troszeczkę się wgłębić w sprawy biochemiczne, biologiczne. Zrobimy to w taki sposób,
żeby nie stracić konceptu całości, a ja postaram
się w tej chwili wytłumaczyć podstawy, ale one
będą nam absolutnie potrzebne do tego, żebyśmy mogli dobrze je zrozumieć.

Natomiast dla nas najważniejsza rzecz w tej
chwili jest taka, że komórka mikrogleju może
być w tak zwanym stanie spoczynku, a kiedy
będzie zaktywowana, o tym będziemy sobie
za chwilkę mówić, ta komórka mikrogleju jest
w stanie aktywacji. To właściwie stanowi takie centrum tego wszystkiego, o czym będziemy
mówić.

Otóż tak. W mózgu człowieka znajdują się
różne ciekawe miejsca o ciekawych nazwach.
Nie będziemy tutaj rozważać prawidłowości
określeń i tak dalej, bo jedni niektóre rzeczy
określają tak, inni tak, dla to nie jest istotne.
Skupimy się tylko na rzeczach, które są naprawdę niezwykle ważne w tym, żebyśmy zrozumieli wszystko to, co nastąpi.
Mikroglej
W mózgu istnieją takie struktury jak na przykład: mikroglej. Jedni mówią, że jest to mikroglej, inni, że jest to komórka mikrogleju. Naprawdę dla nas nie ma to najmniejszego znaczenia. Są również inne elementy mózgu takie,
jak na przykład astrocyty, są synapsy, o których
być może większość z państwa słyszała. Chciałem zwrócić uwagę na tym slajdzie nie tylko
na te synapsy, ale na substancje, która jest pokazana pomiędzy synapsami, która nazywa się:
glutaminian (glutamate). Glutaminian jest pomiędzy synapsami, czyli końcówkami nerwów,
gdzie zachodzi właśnie cały proces transmisji
sygnału wzdłuż nerwów. I tutaj na tej dolnej
części, proszę zwrócić uwagę na to, że ten mi-

A teraz przyjrzyjmy się temu, w jakich trzech
głównych stanach występuje mikroglej. Mikroglej w stanie normalnym powoduje to, że występuje produkcja substancji regenerujących, czyli
w tym momencie regenerowany jest nasz mózg.
Następuje naprawa uszkodzonych komórek. To
jest niezwykle inteligentny proces. I oczywiście,
jak wspomnieliśmy wcześniej, nadmiar tego glutaminianu, który znajduje się pomiędzy synapsami, jest transportowany do astrocytów.
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Oczywiście taka sytuacja jest niezwykle dla
nas pozytywna. Kiedy jednak mikroglej zostanie postawiony w stan pobudzenia jakimś stymulantem, podkreślam to słowo, stymulantem,
wtedy mikroglej jeszcze nic nie robi gwałtownego, natomiast już się nastawia na obronę naszego organizmu. Dlatego że taki stymulant powoduje, że mikroglej wchodzi w stan pobudzenia, oczekując, że chyba zaczął być atakowany
przez jakiś na przykład patogen. Wtedy następuje natychmiastowe zwolnienie działań naprawczych. Tak jak powiedziałem, jeszcze się
nic złego nie dzieje, ale już ten stan pobudzenia
występuje. On jest bardzo ważny, bo wystarczy
dodać dodatkowy stymulant, żeby go w pełni
ten mikroglej zastymulował. A więc na razie
jest wielkie zdziwienie i jest faza, jak gdyby
oczekiwania na to, co się dalej będzie działo
w tym organizmie.

niezwykle ważny. I jest bardzo, ale to bardzo
precyzyjnie kontrolowany.
I w tym momencie następuje uszkodzenie tych
transporterów, i mamy zbyt dużo glutaminianu.
Następuje wydzielanie potężnych ilości wolnych
rodników, oczywiście nie będziemy mówić tutaj, co to są wolne rodniki oprócz tego, że jest
to bardzo silna toksyna. Wolne rodniki są również nam potrzebne. One są w naszym organizmie. Ktoś policzył czy zmierzył, czy zbadał, gdzie stwierdzono, że bez wolnych rodników nasz organizm, czyli my, przetrwalibyśmy
zaledwie dziesięć do piętnastu minut. A więc
to jest taki miecz obusieczny, ale jak to bywa
w naszym organizmie, mamy wiele substancji, które mają takie antagonistyczne działanie,
czyli jedna działa za, druga działa przeciw, ale
nasz organizm utrzymuje te substancje w perfekcyjnej równowadze. Dzieje się to samo z wolnymi rodnikami.

Wtedy jednak kiedy mikroglej jest w stanie pełnej aktywacji poprzez jakiś stymulant, następuje natychmiastowe zatrzymanie stanów naprawczych, bo nasz mózg przestawia się automatycznie na obronę naszego organizmu. To
jest najważniejsze jego działanie w tej chwili.
Jak stwierdzili naukowcy, występuje trzy razy
wyższy poziom IL1β niż normalnie. I w tym
momencie zaczyna się już naprawdę poważny
dramat całego organizmu. Zaczyna się wydzielanie bardzo silnych toksyn. Zaraz sobie to
wszystko dokładniej omówimy, ale jest to w tej
chwili ważne „konceptowo” dla nas, że zaczyna się wydzielanie toksyn w mózgu. Następuje uszkodzenie transportu glutaminianu do
astrocytów. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że transport, to sprężenie zwrotne, które
zarządza tym transportem glutaminianu z przestrzeni między synaptycznej do astrocytów, jest

Zwracam tylko uwagę na to, że jednym z takich przeciwutleniaczy, który bardzo intensywnie, bardzo silnie redukuje ilość wolnych rodników, jest glutation. Takim przeciwutleniaczem
jest również witamina C. My w naszym organizmie mamy przeciwutleniacze produkowane
przez nasz organizm, ale wtedy kiedy dochodzi do nadmiernej produkcji wolnych rodników, ilość tych przeciwutleniaczy, naszych, własnych, nie wystarcza. Natomiast wolne rodniki
uszkadzają tłuszcze. Tłuszcze te, które stanowią część błon komórkowych, a więc zaczyna się
niszczenie niemalże całego organizmu. Białka
niszczą DNA. Wiemy o tym, że przecież zniszczenie DNA, czy uszkodzenie DNA przez na
przykład wolne rodniki doprowadza do choroby
nowotworowej. W tym przypadku sytuacja nie
jest już wątpliwa, a staje się tragiczna.

Koniec odcinka 1

dr Maria Dąbrowska powiedziała:
„Trzeba budować odporność organizmu, a odporność buduje się powoli. Reakcja organizmu na dostarczane produkty nie będzie natychmiastowa jak w przypadku szczepionki. Ale trzeba pamiętać,
że podawanie szczepionek prowadzi do wyczerpania układu krwiotwórczego. W końcu dochodzimy
do punktu, w którym zamiast stymulowania, mamy wyczerpanie. Dlatego dzieci szczepione częściej
chorują. Ich układ odpornościowy jest słaby, nie ma siły, żeby się bronić”. | RdmG.
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ODCINEK 2
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Mikroglej, stymulanty, objawy stanów zapalnych

Zakończyliśmy na tym, że mikroglej w stanie
normalnym oznacza, rzecz bardzo dobrą, dlatego że nie ma żadnego problemu w strukturach
mózgowych, a u takiego maleńkiego dziecka
wszystkie procesy budowania jego mózgu, tworzenia jego struktury, przebiegają w jak najbardziej normalny sposób.

Oczywiście wtedy, kiedy już jest w pełnej
aktywacji, zaczyna się prawdziwa katastrofa
zdrowotna. U dorosłych osób, a w szczególności dzieci. Szczególnie tych maleńkich dzieci,
u których mózg zaczyna się dopiero rozwijać.

Mikroglej w pełnej aktywacji RdmG.

Za chwilkę zobaczymy następny slajd, w którym Państwu pokażę, co się dzieje z tym mikroglejem w stanie pobudzenia. To są nauki podstawowe, one nie wymagają żadnych dowodów
naukowych, dlatego że to jest po prostu podstawa tego, jak funkcjonuje mózg. Szczególnie
mózg malutkiego dziecka. Nie jest to odkrywanie Ameryki w żaden sposób. To zna każdy pediatra, każdy neurolog, a w szczególności każdy
neurolog dziecięcy zna to na pamięć.

Mikroglej w stanie normalnym RdmG.

Wtedy, kiedy mikroglej jest już w stanie pobudzenia poprzez jakiś stymulant, wtedy te działania naprawcze znacznie zwalniają, mikroglej
jest już postawiony na baczność, obserwuje, co
w tym moim organizmie zaczyna się dziać nieprawidłowego. Jeszcze nic się nie dzieje na poziomie mikrogleju, ale już jest na poziomie takim, który zaczyna zwracać jego uwagę na to,
że coś zaatakowało organizm.

Przekażę Państwu potężną ilość informacji na
podstawie wykładów, publikacji doktora Russella Blaylocka. One są oczywiście osiągalne
w internecie, można to potwierdzić. Doktor
Blaylock tłumaczy to wszystko w sposób bardzo głęboko neurobiologiczny i w tym można
się naprawdę pogubić. W związku z tym stworzyłem na podstawie prac jego, wykładów i tak
dalej, slajd, który za chwilkę nam się bardzo
skomplikuje, ale wyjaśni nam to wiele i wyjaśni
nam podstawy dotyczące w ogóle funkcjonowania mikrogleju, właśnie w tym stanie w pełni
zaktywowanym.

Mikroglej w stanie pobudzenia RdmG.
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w tej chwili one nie mają najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że ta nadmierna ilość glutaminianu doprowadza do tego, że zbyt wielka
ilość wapnia wtargnie do neuronu.
Na samej górze widzimy mikroglej, który jak
powiedziałem wcześniej, powoduje, że wzrasta
poziom glutaminianu, a więc tej substancji niezwykle toksycznej wtedy, kiedy jest ona w nadmiarze w mózgu dziecka. Oczywiście tak jak
wspominaliśmy wcześniej, ten nadmiar bardzo
precyzyjnie kontrolowany, jest transportowany
do astrocytów i wtedy, w takiej sytuacji mikroglej zostaje w tym stanie normalnym.
Co się wtedy dzieje? Wtedy właśnie uwalniany
jest najczęściej z błony komórkowej neuronu
kwas arachidonowy.

Natomiast kiedy tego glutaminianu jest zbyt
wiele, do tego jeszcze dochodzi działanie glicyny w tym wszystkim, co się wtedy dzieje?
Glutaminian z glicyną, a właściwie ten glutaminian, jako ten środek, ta substancja najbardziej agresywna w tym złożeniu, dochodzi do
otwarcia drzwi poprzez otwarcie receptorów na
błonie komórki neuronu. Wtedy zaczyna się takie ciekawe zjawisko dziać, że poprzez otworzenie właśnie tych receptorów glutaminianu, do
neuronu wpływa z kolei zbyt duża ilość jonów
wapnia.

Kwas arachidonowy sprzyja zwiększonej produkcji enzymu cyklooksygenezy, który w skrócie nazywa się COX2. Tak przy okazji to właśnie COX2 i COX1 są to takie enzymy, które
powodują powstanie prostaglandyn, ale w tym
przypadku, kiedy jest nadmierna produkcja
COX2, dochodzi również do nadmiernej produkcji prostaglandyn PROzapalnych.

Te jony wapnia, jak wiadomo wielu osobom,
są niezwykle potrzebne szczególnie na przykład w mięśniach, w mięśniu serca i tak dalej.
W neuronie tak samo. Problem, jak zawsze polega na tym, że wtedy, kiedy tych jonów wapnia
jest za dużo, zbyt wiele, wtedy zaczyna się z kolei duży problem na poziomie komórki. Można
się uchronić, czy to zjawisko zminimalizować,
przynajmniej do pewnego stopnia, wtedy kiedy
w naszym organizmie mamy odpowiednie poziomy cynku, a w szczególności magnezu.

Wspomniany wcześniej enzym COX1 powoduje powstanie prostaglandyn przeciwzapalnych. Tak właśnie działają te wszystkie niesterydowe środki przeciwzapalne. Niestety większość z tych środków hamuje wytwarzanie prostaglandyn przeciwzapalnych, czyli tych, które
są produkowane z udziałem enzymu COX1. I to
jest właśnie ogromna, ogromna wada tych środków, bo hamuje i jeden i drugi.

Wtedy jednak, kiedy te receptory glutaminianu
zostają otwarte, jest kilka tych receptorów, ja
tu ich po kolei nie wymieniam, bo nie ma po co.
Mają bardzo skomplikowane nazwy. Dla nas
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ale to znacznie zmniejszona. Więc wszystko tutaj, jak gdyby nakłada się na naprawdę katastrofę zdrowotną.

I teraz kiedy mamy wyprodukowaną nadmierną
z kolei ilość prostaglandyn PROzapalnych,
wtedy dochodzi do stanu zapalnego. Przypominam, że mówimy o stanie zapalnym w mózgu. I zaczyna się tak zwana – kaskada zapalna.
Uszkodzony jest transporter glutaminianu, do
tego za chwilkę sobie dojdziemy, ten, który pokazywałem na samym początku. Transporter
przenoszący glutaminian, ten, który jest w nadmiarze, do astrocytów, i zaczyna się już tutaj
prawdziwa katastrofa zdrowotna.

Krzyżykiem zaznaczyłem, że transport glutaminianu do astrocytów został uszkodzony
i w tym cyklu, tak jak Państwo widzicie, mikroglej jest w stanie bardzo poważnego pobudzenia, bardzo poważnej aktywacji i zaczyna się
proces zapalny już w mózgu, na tym poziomie,
teraz. Ale to nie jest jeszcze koniec, niestety.
Czy są gorsze rzeczy? Nie wiem, czy gorsze,
ale równie niebezpieczne dla mózgu człowieka,
a w szczególności dla mózgu małego dziecka.
Dlaczego? Dlatego że wtargnięcie nadmiernej ilości wapna do neuronu powoduje również
uruchomienie nadmiernej ilości wolnych rodników. Jak wiemy wolne rodniki, mogą to być
wolne rodniki azotowe lub też wolne rodniki tlenowe, o których najczęściej mówimy.

Pierwsza sprawa – spada poziom glutationu.
Glutation to znowu jest taka substancja, która
jest niezwykle potrzebna w naszym organizmie
po to, żeby zmniejszyć poziom wolnych rodników, do czego za chwilkę dojdziemy. Natomiast
glutation jest również niezwykle potrzebny do
usuwania różnego rodzaju toksyn. I teraz proszę sobie wyobrazić, że dziecko zostało zaszczepione, wprowadzając do organizmu dziecka różnego rodzaju toksyny, i teraz w tym procesie,
w tym cyklu, o którym teraz mówimy, dochodzi
do zmniejszenia poziomu glutationu. I zaczyna
istnieć bardzo, ale to bardzo poważny problem
z detoksykacją tego dziecka. Organizm tego
dziecka nie może w odpowiedni sposób, z odpowiednią prędkością pozbyć się różnego rodzaju
toksyn.

Te wolne rodniki, będąc właśnie substancjami
niezwykle agresywnymi, toksycznymi, uszkadzają w zasadzie każdą biologiczną substancję czy związek, który mają gdzieś tam wokół siebie. A więc na przykład utleniają lipidy,
czyli tłuszcze w błonach. Niszczą je kompletnie. Utleniają białka. Doprowadzają do uszkodzeń na poziomie DNA. To wszystko robią
wolne rodniki.
Wolne rodniki są niezwykle potrzebne w naszym organizmie. Ktoś stwierdził, z naukowców, że bez wolnych rodników żylibyśmy około
dziesięciu do piętnastu minut. To dlaczego tak
się dzieje, że żyjemy nadal, wiedząc o tym, że

W tym samym czasie spada również poziom
neuroprzekaźnika, on się nazywa – GABA. Ta
substancja jest z kolei bardzo potrzebna do
zachowania równowagi w ilości glutaminianu.
Produkcja tej substancji również jest znacznie,
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ciągle nasz organizm produkuje wolne rodniki.
Dzieje się tak, dlatego że w naszym organizmie
mamy cały system przeciwutleniaczy, które powodują właśnie to, że wolne rodniki natychmiast są usuwane. Tak to sobie przyjmijmy.
I cały system wtedy jest w równowadze. Wolne
rodniki są bardzo potrzebne do niszczenia różnego rodzaju patogenów, ale wtedy, kiedy ich
ilość przekracza możliwości naszego własnego
systemu przeciwutleniającego, czyli systemu likwidującego nadmiar tych wolnych rodników,
i tych wolnych rodników jest więcej niż nasz
system może się nimi zająć, wtedy dochodzi do
bardzo poważnego schorzenia. Jakiego? Każdego. Włącznie z nowotworami. Ale jest w tym
przypadku jeszcze gorzej.
Te dwa rodzaje wolnych rodników (WRN,
WRO), mogą ze sobą zareagować i powstaje
jeszcze gorsza substancja, jeszcze bardziej toksyczna: nadtlenoazotyn.

zaburzony. Co dalej się dzieje? Właśnie tak
jak Państwu powiedziałem, uszkodzenie mitochondriów, szczególnie w mózgu doprowadza
do ciężkich schorzeń. Bardzo ciężkich. Jakich?
Zaraz sobie powiemy.

I teraz tak. Zachodzi pytanie, co może spowodować ten stan. I tutaj jest moja taka pierwsza duża uwaga. Otóż odpowiedzialnymi substancjami za spowodowanie tego stanu, tych
dwóch cyklów, jak widzicie Państwo, niszczącymi mózg, jest grupa substancji, ja je nazywam stymulantami. Czyli jest jakaś substancja, która spowoduje tę sytuację, którą tutaj
przedstawiłem. A co to może być za substancja? Niestety nie jest jedna.

Jest to toksyna, która jest znacznie silniejsza niż poszczególne wolne rodniki, kiedy występują odrębnie. Co się dalej dzieje? Właśnie
z tego powodu są uszkadzane mitochondria.
Mitochondria są to miejsca wewnątrz komórki,
gdzie wytwarzana jest energia. Wiemy o tym,
że jeśli mitochondria przestaną wytwarzać energię – umieramy. I tutaj ta substancja może tak
uszkodzić mitochondria, mówimy o mitochondriach w mózgu w neuronach, że mitochondria
zaczynają pracować na zwolnionych, jak gdyby
obrotach, i nie mogą wytworzyć odpowiedniej
ilości energii. Co się wtedy dzieje? Wtedy taki
neuron umiera.

Rtęć
Pierwsza substancja, która może spowodować
tego typu poważne zaburzenie mózgu, to jest
po prostu rtęć. Oczywiście słyszymy cały czas
o tej rtęci w szczepionkach. Być może będziemy
sobie troszkę później jeszcze na ten temat mówić wiele ciekawych rzeczy, o których nam się
nie mówi, natomiast teraz skupiamy się tylko na
tym, czym mogą być lub są stymulanty, które
mogą tak zaburzyć pracę mózgu u dorosłego
i dziecka, że może dojść do prawdziwej katastrofy zdrowotnej.

Jeśli to jest proces rozszerzony, bardzo poważny, oczywiście to wszystko zależy od tego
ile, jak daleko ten proces sięgnął, umieramy razem z mózgiem czy mózg umiera razem z nami.
My umieramy ze względu na zbyt niskie ilości energii, jaką produkować może mitochondrium, a nie produkuje ze względu na to, że
proces produkcji energii jest bardzo poważnie

Aluminium
Drugim stymulantem jest aluminium. O tym
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porozmawiamy sobie później. O zawartości aluminium w szczepionkach i tak dalej.

napisać, że ten środek spożywczy zawiera glutaminian sodu. I wtedy wiadomo, że on jest.
Niestety ten przemysł ustawił się w takiej pięknej sytuacji dla siebie, że jeżeli dodawany glutaminian sodu jest czystości mniejszej niż 99
procent, wtedy producenci nie mają żadnego
obowiązku, żeby klienta kupującego ten środek
spożywczy poinformować, że jest w nim glutaminian sodu. W związku z tym mogą to nazwać, jak tylko im się podoba. Jakieś zhydrolizowane białko roślinne i tak dalej, dają temu
przeróżne nazwy, a to jest glutaminian sodu.
Przeciętny człowiek nie ma najmniejszego pojęcia o tym, że kupuje coś, co zawiera bardzo silną
neurotoksynę. A więc zwracam na to uwagę,
bo nie jesteśmy często świadomi tego, że tego
typu substancje mogą spowodować bardzo poważne zaburzenia na poziomie mózgu. Wiemy
o tym, że wiele osób, szczególnie wrażliwych, po
spożyciu posiłku na przykład w restauracjach
chińskich, w których często stosuje się glutaminian sodu, albo chorują, albo mają bardzo
silne reakcje alergiczne. Ta silna reakcja alergiczna, to jest właśnie stan zapalny w mózgu.
To jest pełna aktywacja mikrogleju. Niestety
wiemy o tym, że glutaminian sodu w odróżnieniu od środków spożywczych, które spożywamy i mamy barierę jelitową, która może lub
nie może być uszkodzona, ale stanowi barierę
przed wtargnięciem tego glutaminianu sodu do
naszego organizmu, a przynajmniej w większej
ilości, to niestety, kiedy w szczepionce go podamy, ominiemy tę barierę. Podamy to małemu
dziecku i mamy ogromny problem, ale do tego
jeszcze wrócimy.

Fluor
Następnym stymulantem jest fluor. W Stanach
Zjednoczonych z tym jest bardzo poważny problem. Chodzi o fluor w wodzie.

Glutaminian sodu
I tutaj doktor Russell Blaylock stwierdził, pokazał, że jednym z największych, najsilniej działających stymulantów jest glutaminian sodu
(MSG). Czyli substancja, która jest dodawana
do różnych środków spożywczych, żeby wzmocnić smak. Co to oznacza? Oznacza to, że wiele
różnych środków spożywczych, tak zwanych już
przetworzonych, jakieś zupki w proszku, jakieś kostki, wiele sosów i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest nie do zjedzenia, jeśli
nie doda się glutaminianu sodu. Dlatego, że
smak takiego pożywienia, takiej żywności jest
po prostu ohydny. Jeśli weźmiecie Państwo jakieś zupki w puszkach i tak dalej, bez dodania glutaminianu sodu poprawiającego smak,
jest to nie do zjedzenia. Natomiast kiedy doda
się glutaminianu sodu, to wtedy smakuje to
tak, że niektórzy twierdzą, jaka pyszna zupka,
no pychotka. Tak, tak właśnie zmienia odczucie smaku glutaminian sodu. Russell Blaylock
napisał książkę dotyczącą właśnie tej substancji. Uznał ją za jedną z najbardziej poważnych
neurotoksyn, jaka jest w tej chwili na rynku,
gdzie jest sprzedawana w zasadzie bez żadnej kontroli. Co jeszcze doktor Blaylock ciekawego powiedział? Otóż tak. Przemysł farmaceutyczny oczywiście na to nie zwraca uwagi,
przemysł spożywczy dodaje tego w zasadzie
wszędzie. Wszystko, co zawiera jakieś wzmacniacze smaku, wszystko, co zawiera jakieś dodatkowe składniki, w tym na pewno jest glutaminian sodu. W wielu, w wielu takich substancjach. W Stanach Zjednoczonych jest tak,
że jeżeli dodawany do środka spożywczego glutaminian sodu jest w czystości 99 procent plus,
to wtedy producent ma obowiązek na etykiecie

Candida
Co jeszcze może być stymulantem? Może to być
na przykład Candida, ale candida nie jest jedynym patogenem, który postawi na baczność
mikroglej.

Stany zapalne jelit
Stany zapalne jelit również spowodują aktywację mikroglejów.
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dobny. Natomiast mlekiem to nigdy nie było
i nie jest. Również białko mleka – kazeina –
stanowi bardzo silny stymulant.

DNA, RNA w szczepionkach
Fragmenty DNA, RNA w szczepionkach – do
tego dojdziemy jeszcze później, ale to również
jest bardzo poważny stymulant.

Gluten
Gluten, tak jak powiedzieliśmy, gliadyna, czyli
to są te pochodne substancje. Gluten jest potrzebną nam substancją. Ale u zdrowego człowieka spełnia swoją funkcję, natomiast wiele
osób jest w tej chwili niezwykle wrażliwych
na gluten. Gluten, który w tej chwili mamy
w środkach spożywczych, to nie jest w ogóle ten
gluten, który mieliśmy w pszenicy czy w innych
zbożach powiedzmy 30, 40 czy 50 lat temu. To
nie przypomina w ogóle tego glutenu. To nie
powinno się w ogóle nazywać gluten. Ma zupełnie inną konstrukcję molekularną. Dlatego
jest przez nasz organizm uważane jako ciało
obce i doprowadza do strasznych chorób. Szczególnie wtedy, kiedy mamy tak zwane cieknące
jelito. Nasz układ odpornościowy natychmiast
wykrywa to jako ciało obce i zaczynają się
ogromne problemy zdrowotne. Właśnie z tego
powodu.

Nietolerancje pokarmowe
W zasadzie można przyjąć, że każde ciało obce
dla danego organizmu wzbudzi mikroglej. Nietolerancje pokarmowe, tutaj szczególnie mówimy o takich znanych nam substancjach, które
wywołują nietolerancję, jak na przykład gluten.

Soja
Soja. Drodzy Państwo soję lejemy w ogromnych ilościach na lewo i prawo, a przecież Azjaci
nie używają soi w takich ilościach. Poza tym
soja w Polsce, w cudzysłowie tylko w Polsce,
to nie jest soja taka, jaką używają Azjaci.
Azjaci używają soi, która jest w specjalny sposób fermentowana przez trzydzieści dni, przetwarzana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast produkty z soi na rynku są wytwarzane w warunkach przemysłowych. Tam nikt nie patrzy na
to, żeby to było w sposób naturalny, w sposób
właściwie sfermentowane. Dlatego dr Blaylock
ostrzega przed nadmiernym użyciem środków
sojowych.

Infekcje
Infekcje. Różnego rodzaju infekcje. I drodzy
Państwo, chcę to podkreślić, jeżeli na przykład
dziecko ma jakąś infekcję. Jest zainfekowane,
na przykład wirusem, wirusem odry, świnki czy
różyczki, mikroglej jest również aktywowany.
Ale wtedy, kiedy dziecko ma tę infekcję, na
przykład odrę, wtedy występuje tylko ten jeden wirus. Ten naturalny. Można powiedzieć
ze środowiska. Nic więcej na to dziecko nie
działa. Wtedy układ odpornościowy dziecka
uczy się na spokojnie, co z takim czymś zrobić, jak zareagować, jakie substancje wytworzyć. Uruchomi się wtedy ten mikroglej, zgoda,
tak to właśnie jest i tak to ma być. Ale tak organizm reaguje na pojedynczy stymulant i to
jest dobrze. W ten sposób organizm się uczy,
jak reagować na dany stymulator. A więc to
nie musi być odra, świnka lub różyczka i tak dalej. Na każdą infekcję mikroglej zareaguje w ten

Mleko
Mleko. Oczywiście wiadomo o tym, że mleko
uczula. Wiele dzieci nie może pić mleka. Każde
uczulenie białkiem mleka to jest wzbudzanie
mikrogleju. Mleko samo w sobie, uważam, powinno być zabronione w sprzedaży jako mleko.
Bo krowa nie robi mleka pasteryzowanego,
krowa nie wytwarza mleka harmonizowanego,
a więc uważam, że formalnie nie powinno się
nazywać tego płynu, który kupuje się w sklepach jako mleko. To jest produkt mlekopo-
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stymulantem z wielu powodów. Wprowadzamy
patogen do organizmu dziecka. Wprowadzamy
całą masę ciał obcych, o których powiemy sobie później, i niestety okazało się, że w wielu
szczepionkach znajduje się glifosat, czyli ta
czynna część w raundapie. W tej chwili glifosat można stosować w różnych produktach.
W Stanach Zjednoczonych jest on zastosowany
już w około 770 różnych herbicydach. Produktach ochrony roślin. Te produkty chronią rośliny, nie chronią zaś zdrowia człowieka, tylko
go niszczą. Wprowadzenie glifosatu do szczepionki wynika z tego całego łańcucha żywieniowego. Będę o tym jeszcze później mówił. Teraz
tylko zaznaczam, że ta potwornie silna toksyna
znajduje się w szczepionkach. Pokażę później
prace naukowe na ten temat.

sposób, ale tylko do ograniczonego stanu. A po
usunięciu tego patogenu cofnie się. Cofnie się
do stanu normalnego.

Stres
Co jeszcze może być takim stymulantem. Bardzo mało na to zwracamy uwagi. Proszę Państwa to, co potrafi stres zrobić na poziomie mózgu, jest czymś niebywałym. To jest potężny,
potworny stymulant.

Homocysteina
Do niedawna myślałem, że homocysteina odgrywa ogromną rolę, dużą większą rolę niż cholesterol w przypadkach właśnie arteriosklerozy,
choroby wieńcowej serca i tak dalej. Jak się
okazuje, homocysteina jest czynnikiem ryzyka
40 razy większym niż cholesterol, a my uparcie badamy cholesterol, który nie ma żadnego
wpływu na budowanie się złogów w blaszce
miażdżycowej. Nie jest przyczyną w żadnym
przypadku miażdżycy cholesterol. Wszyscy, to
może przesadziłem w tej chwili, ale homocysteina jest jednym z silnych stymulantów. Właśnie stosunkowo niedawno dowiedziałem się,
że tak właśnie jest. Od dawna wiedzieliśmy,
że homocysteina w nadmiarze, kiedy znajduje
się w naszym organizmie, prowadzi do stanów zapalnych właśnie tętnic w szczególności, dlatego że homocysteina sama w sobie nie
jest taka groźna, co związki, które tworzą się
w naszym organizmie wtedy, kiedy tej homocysteiny jest zbyt wiele. To są silnie toksyczne
związki. I rzeczywiście teraz wiadomo, że one
również powodują nadmierną aktywację mikrogleju. Dlatego utrzymywanie homocysteiny na
właściwym poziomie jest tak niezwykle ważne.
Nie tylko z powodu ryzyka wystąpienia choroby
wieńcowej.

Zwracam tutaj uwagę na to, że celowo mówię
o stymulantach mikrogleju, nie wyszczególniając tu szczepień jako jedynych stymulantów, natomiast, co trzeba powiedzieć, że:
Szczepionki są największym, najpoważniejszym, najgroźniejszym stymulantem, jaki istnieje w tej chwili.

Hipoglikemia
Druga sprawa to hipoglikemia. Kiedy spadnie
stężenie glukozy we krwi, mówimy bardzo często, że występują drżenia rąk, poty, harc klekoty, żartobliwie mówiąc, ale osoba chora na
cukrzyce wie, jak to wygląda. Dlaczego tak
się dzieje? Dlatego że komórki mózgu potrzebują ogromnych ilości glukozy, znacznie większych niż komórki pozostałe w naszym organizmie. I co się wtedy dzieje? Dzieje się to,
co powiedziałem wcześniej. Kiedy nie ma odpowiedniej ilości glukozy, spada poziom energii, jaki komórka może wytwarzać, czyli tego
związku ATP (widoczny na slajdzie pod mitochondrium). Co się wtedy dzieje? Wtedy nasz
mózg wchodzi w stan paniki. Chory na cukrzyce, kiedy spadnie stężenie glukozy we krwi
poniżej pewnego poziomu, również wchodzi
w taki stan. To są palpitacje serca, poty i tak
dalej, i tak dalej. Ale dlaczego tak się dzieje.

Szczepienia
Szczepienia – wprowadzenie patogenu i ciał obcych (glifosat). Szczepienia są bardzo silnym
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Dlatego, że spada energia wytworzona w mitochondrium, a to oznacza – mózg zaczyna umierać. To samo się dzieje w tym cyklu pod wpływem różnych innych stymulantów.

następuje zwiększenie cytokin zapalnych w mózgu. To są takie substancje, które są substancjami zapalnymi i są uwolnione w tym pierwszym cyklu, który Państwu pokazałem. Efektem tego wszystkiego, już intuicyjnie można
wyczuć, że jest na przykład łatwe zmęczenie.
To widać również u dzieci w tej chwili. Brak
zainteresowania się środowiskiem. Dzieciom się
nic nie chce czasami robić. Po prostu są cały
czas znudzone, zmęczone i tragedią jest to, że
dochodzi do zwolnienia procesów myślowych.
To jest katastrofa, jaką widzą w tej chwili nauczyciele w szkołach polskich. Dzieci nie potrafią myśleć. Mają procesy myślenia zwolnione.
Zaburzona jest bardzo często koordynacja ruchów. Dziecko się chwieje, nie chodzi równo.
Nie biega równo, gdzieś tam nóżka mu się plącze. Będziemy później jeszcze o tym mówić.

Aspartam
Aspartam. To jest bardzo silny stymulant. Jeden z najsilniejszych stymulantów. Oczywiście
dodaje się go do wielu produktów spożywczych, dla dzieci również. Popatrzcie Państwo,
ile tego aspartamu jest, nawet w niektórych lekarstwach. Dla dzieci również. Podawany jest
aspartam, bo to jest po prostu słodzik, który
jest wielo, wielokrotnie słodszy niż cukier. I jest
tańszy. A więc nie ma litości. Tu chodzi tylko
o pieniądze. O nic więcej. Aspartam rozkłada
się do toksycznych rzeczy w naszym organizmie. Powoduje niesamowite uaktywnienie mikrogleju. Bardzo proszę na to zwracać uwagę.

Nadrawliwość na ból na początku, a następnie brak wrażliwości
Występuje nadwrażliwość na ból. Dziecko najpierw intensywnie reaguje na ból, a potem
w ogóle go nie boli – nie ma reakcji.

Środki anestezjologiczne

Osłabione są reakcje na nagrodę

I ostatni stymulant, ale niezwykle istotny, to są
różnego rodzaju środki anestezjologiczne podawane przez anestezjologów. Są raporty anestezjologów dotyczące tego zagadnienia, ale niestety czasami bywa tak, że trzeba to użyć. Niemniej jednak zwracają uwagę anestezjolodzy na
to, że to są bardzo silne stymulanty mikrogleju.

Osłabione są reakcje na nagrodę. Dziecko jest,
jak gdyby wyłączone. Mama daje mu coś fajnego, dziecko patrzy na mamę, bierze, odwraca
się, idzie, nie reaguje normalnie.
Powtarzanie czynności

Co to wszystko oznacza? Oznacza, że mózg
dziecka jest w stanie zapalnym. Nie zapominajmy o tym. Każde wzbudzenie mikrogleju
doprowadza do stanu zapalnego mózgu. Ale
najgorszą rzeczą jest to, że mózg może w takim stanie zapalnym pozostać na całe, całe lata.
W dalszych częściach na podstawie publikacji
udowodnię to Państwu.

Powtarzanie czynności – to mi bardzo często
wspominają i zwracają na to uwagę psycholodzy dziecięcy, ale to są właśnie zaburzenia funkcjonowania mózgu.
Gwałtowne reakcje na frustracje

Zwiększenie ilościn cytokin w mózgu

Gwałtowne reakcje na frustracje. Dzieci czasami są bardzo niegrzeczne. Nie do opanowania. Nie dlatego że mają zły charakter, nie dlatego że odziedziczyły złe geny po mamie i tacie,
to wynika z tych stanów zapalnych, zaburzających ich osobowość.

Co to znaczy? Właściwie co się nam stało,
dziecku naszemu, wtedy kiedy nadmiernie
jest uaktywniony mikroglej? Będziemy jeszcze
o tym mówić, ale już teraz trzeba powiedzieć, że
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Rozdrażnienie

Zaburzenia snu

Rozdrażnienie. Dziecko nie może się uspokoić.
Byle co to dziecko może rozdrażnić do granic takich, że rodzice nie mogą sobie z dzieckiem poradzić. Widzimy to bardzo często. Jest agresja.
Pan doktor „Wojnowski”, jeden ze wspaniałych
lekarzy medycyny weterynaryjnej podesłał mi
pracę naukową na temat, jak nadmiarowa, zbyt
duża ilość glutaminianu w synapsach zwierząt
doprowadza je do agresji. Tak samo dzieje się
po szczepionkach u zwierzaków.

Zaburzenia snu. Tego już mamy naprawdę
w ogromnych ilościach bym powiedział. Dlatego że pierwszym objawem, że coś się z dzieckiem źle dzieje, jest zaburzenie rytmu snu.
Wszelkiego rodzaju schorzenia autoimmunoagresji
Wszelkiego rodzaju schorzenia autoimmunoagresji. To w tej chwili stanowi potężny problem. Ale dlaczego tak się dzieje? Co to powoduje? Wyjaśnię to troszeczkę później.

Długie okresy gapienia się na coś

Spektrum autyzmu

Długie okresy gapienia się na coś. Innymi
słowy, mama mówi: moje dziecko się zawiesza.
Stoi. Patrzy. Patrzy na mamę i sprawia wrażenie, jakby nie wiedziało, gdzie jest.

Spektrum autyzmu. Drodzy Państwo ja uważam, jakkolwiek jest to niezwykle ważny problem społeczny w tej chwili, nie jest on w takich liczbach jeszcze, żeby zniszczył nam społeczeństwo. Jakkolwiek, podkreślam to jeszcze
raz, autyzmu jest coraz więcej, ale są, wierzcie
mi, pokażemy sobie to później, są jeszcze gorsze rzeczy niż autyzm. Koncentrujemy się na
tym autyzmie, jakby to był jeden, jedyny skutek czy objaw, czy efekt, czy symptom uboczny
szczepionek. Jest coś dużo, dużo gorszego, ale
do tego sobie spokojnie dojdziemy. Ja tylko sygnalizuję tutaj, na tym etapie, jakie jest działanie mózgu. To są podstawy, absolutne podstawy. Uproszczenie do granic możliwości, ale
po to, żeby zilustrować przyczynę. Potem będziemy sobie rozwijać to i zobaczycie Państwo,
do jakich strasznych wniosków sami dojdziecie,
wiedząc, jak działa mózg.

Płacz trwający dniami, a nawet tygodniami
Płacz trwający dniami, a nawet tygodniami.
To jest jeden z najbardziej typowych objawów poszczepiennych. Jest niezwykle irytujące
dla mnie, że wielokrotnie pediatrzy zbywają
to, rzucając taki slogan: „Och! to jest syndrom nieutulonego płaczu”. Jakiego nieutulonego płaczu? Dziecku mózg pęka! To dziecko
wyje po prostu z bólu. Nie można do tego podejść sobie, „Och! to jest nieutulony płacz”. No
i co? Co w związku z tym? Dziecko przez tygodnie całe czasami potrafi płakać. Dlaczego płacze? Czy cztery tygodnie temu pan doktor, czy
pani doktor ukłuło to dziecko, podając szczepionkę? Dziecko za pięć minut już zapomina
o tym, że dostało szczepionkę w sensie takim,
że go boli. Nie wolno do tego tak sobie podchodzić. „Och! to jest syndrom nieutulonego płaczu” – to nie jest syndrom nieutulonego płaczu,
to jest wskazówka na to, że dziecku pali się
mózg niemalże. Oczywiście w ogromnej przenośni to mówiąc. To dziecko płacze dlatego, że
wyje po prostu z bólu! Nie można do tego
tak sobie podchodzić: „Och! syndrom nieutulonego płaczu”. Jaki syndrom?! Dziecko ma
mózg w stanie zapalnym! Tam się wszystko
gotuje, tam jest niszczony mózg tego dziecka!

Na tym slajdzie widzimy przekrój mózgu.
Osoba zdrowa po lewej stronie. I osoba z chorobą Alzheimera po stronie prawej. Mózg po
prawej stronie świeci się na zielono jak cho-
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inka. Co to oznacza? Są to właśnie komórki
mikrogleju w stanie wzbudzenia. W stanie pełnej aktywacji. Jak to się dzieje? To jest właśnie choroba Alzheimera. Okazuje się, że to
samo dzieje się w mózgu dziecka wtedy, kiedy
wzbudzony jest mikroglej. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Otóż takie wzbudzenie mikrogleju
występowało po 44 latach u osób autystycznych. Co to oznacza? Oznacza, że jeśli mamy
dziecko autystyczne to właśnie jego mózg wygląda w ten sposób, jak u chorego na Alzheimera. Bardzo często mówi się, że autyzm to
jest Alzheimer wieku już starszego lub Alzheimer to jest autyzm w młodszym wieku.

chwili w Polsce coraz więcej ośrodków tworzonych właśnie dla dzieci autystycznych. Dzieci
autystyczne ze względu na to, że mają mózg
zniszczony przez różnego rodzaju stymulanty,
tu podkreślam to słowo, gdzie najpoważniejszym są szczepionki oczywiście, mają mózg
zniszczony w taki sposób, że te dzieci rzadko
kiedy przeżywają do starszego wieku. Dlatego
że komórki mikrogleju wydzielając te toksyny
w mniejszym stopniu niż w przypadku gwałtownego efektu, gdzie dziecko pada i ma padaczkę po zaszczepieniu (to właśnie dziecko,
u którego ten mikroglej zareagował, ale nigdy
nie wrócił do podstawowego stanu), kiedyś ten
mózg dziecku zniszczy całkowicie. Dlatego właśnie Alzheimer występuje w wieku starszym,
a autyzm w wieku młodszym, ale bardzo mało
dzieci autystycznych przeżywa właśnie z tego
powodu. Będziemy sobie o tym za chwilkę mówić.

Tam są inne działa, co prawda, dlatego że
w przypadku Alzheimera to wzbudzenie następuje w bardziej zaawansowanym wieku. Natomiast jeśli chodzi o autyzm, tutaj dzieje się
absolutna tragedia. Będziemy widzieli w tej

Koniec odcinka 2
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ODCINEK 3
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Mikroglej w akcji, szczepienia, NOP, choroby przewlekłe

Odnośnie do drugiej części i slajdu pokazującego kaskadę zapalną wywoływaną przez nadmierną ilość glutaminianu w mózgu. Szczególnie mówimy tutaj o mózgu dziecka. Zwracam
uwagę na to, że ta wrażliwość mikrogleju może
być taka, że jeśli mikroglej stymulowany jest
wielokrotnie, wtedy nawet poprzednie ilości
glutaminianu, które były normalne stają się już
za duże. Stają się już za wysokie. W związku
z tym mikroglej pozostaje niezwykle, niezwykle
wrażliwy na ilość glutaminianu.

dzie tam, gdzie następują inne jeszcze procesy
oprócz procesów związanych z koordynacją ruchów.

Na tym slajdzie, na tej żółtej grubej linii pokazuje Państwu okres życia człowieka od urodzenia, przez pierwsze dwa lata, potem cztery i tak
dalej. Do naszego smutnego końca. Jeżeli jednak przypatrzymy się temu pierwszemu okresowi rozwoju, i pamiętać należy tu, że mówimy
o rozwoju mózgu, co się tutaj dzieje?

Strzelamy najpierw jakimś stymulantem, bardzo silnym. Zaraz po urodzeniu dziecko nie jest
narażone na jakąś wielką ilość tego typu stymulantów oprócz tego, że jeżeli na przykład rodzi się w wyniku cesarskiego cięcia, a nie nabywa flory bakteryjnej z kanału rodnego matki,
staje się to dziecko sterylne, no i. . . Jaką florę
to dziecko nabywa? Szpitalną, z powietrza.
Można uznać, że jest to pewnego rodzaju stymulant. Natomiast mówimy tutaj o szczepionkach. Więc oczywiście, jak wiadomo, gdy tylko
dziecko otworzy pierwszy raz oczy i zacznie płakać, natychmiast stymuluje się jego układ, cały
układ immunologiczny, pierwszą szczepionką
podawaną w pierwszej dobie życia. Ale przecież
to jeszcze nie jest koniec.

Co tutaj jest dla nas ważne? To, że na tym
schemacie mózgu widoczny jest płat potyliczny,
a pod spodem jest móżdżek. Jak się okazuje,
50 procent neuronów w mózgu jest w móżdżku.
To jest dla nas bardzo ważna rzecz. Co jest też
ważne w tym wszystkim? To, że większość mikrogleju, o którym mówimy, jest zlokalizowana
w móżdżku. Do tej pory, do pewnego czasu
uważano, że móżdżek to centrum kontroli koordynacji ruchowej człowieka. Okazuje się, że
nie tylko.
Dlatego, że istnieje połączenie pomiędzy
móżdżkiem i innymi miejscami, że tak powiem,
w mózgu. W tej chwili mamy do czynienia z połączeniem pomiędzy móżdżkiem i krytycznymi
elementami struktury naszego mózgu. To jest
niezwykle ważne. Można wnioskować, że to, co
dzieje się w móżdżku ma swoje przełożenie na
to, co się dzieje w reszcie mózgu, czyli wszę-
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glej natychmiast reaguje. Tak więc ta wrażliwość, która istnieje w mózgu dziecka, szczególnie w jego pierwszych fazach rozwoju jest niezwykle ważna. I tego nie wolno dotykać!
Następnie wrażliwość mikrogleju troszeczkę
maleje. Ale potem przychodzi następny okres,
gdzie może nie chodzi tutaj o mikroglej jako
taki, chociaż również, ale to jest bardzo burzliwy okres w życiu człowieka, którego nie wolno
również niczym zaburzać. Nie wolno w żadnym
przypadku. To jest właśnie okres dojrzewania.
Tego nie wolno dotykać! Co my jednak robimy?
Szczepimy. Szczepimy dalej, stymulujemy dalej
ten niezwykle wrażliwy układ, tym razem układ
hormonalny.

Tymi szczepionkami jako silnymi stymulantami
zawierającymi potworne toksyny, do czego zaraz dojdziemy, strzela się w to dziecko niejeden
raz. W tej chwili jest już plan, że takich strzałów dziecko dostanie około 30 (sic) w pierwszych dwóch latach swojego życia. Co można
oczekiwać? Wielkiej radości tego dziecka pewnie, tak?

Wyobraźmy sobie teraz, że na tym wykresie pokażę Państwu wrażliwość mikrogleju. Może to
nie jest tak do końca, ale tak sobie na razie to
wyobraźmy.

Dlatego poprzednio pokazałem ten niezwykle skomplikowany slajd z tymi przebiegami
biochemicznymi, żebyśmy zrozumieli zawiłość
tego systemu, który zaburzony w jednym
punkcie może wykazać zaburzenie daleko dalej, poza tym punktem. Zaburzone zostają
działania funkcjonowania sprzężeń zwrotnych.
A więc po pierwsze wchodzi w grę mikroglej, ale
przede wszystkim w okresie dojrzewania formowana jest również cała gospodarka hormonalna.
Więc w tym miejscu organizm musi być absolutnie pozostawiony samemu sobie, nie wolno
go niczym stymulować w żaden sposób, szczególnie w taki jak się to robi do tej pory. Bo
my w tym momencie, w okresie dojrzewania
dziecka, mamy wielką chęć, to znaczy nie my,
ale przemysł farmaceutyczny ma wielką chęć
łącznie z propagatorami tych szczepień, aby ten
proces tworzenia układu hormonalnego dziecka
zaburzyć. Czym? No, właśnie czym. . .
Ale teraz powiedzmy, przeszliśmy już przez
okres dojrzewania, i wrażliwość mikrogleju
spada. Do pewnego momentu, dlatego że
w czasie naszego życia mamy coraz więcej nieprzyjemnych dla nas substancji, które znajdują
się w naszym organizmie, a to metale ciężkie,

Co to jest ten pierwszy okres? Ten pierwszy
okres to jest okres pierwszych powiedzmy pięciu, sześciu lat, gdzie mikroglej jest niesamowicie wrażliwy. Tak jak mówiłem wcześniej. Przy
nadmiernej stymulacji mikrogleju może się stać
tak wrażliwy, że nawet wcześniej normalne dla
niego poziomy glutaminianu są już dla niego
za wysokie. Dlatego właśnie z taką ostrożnością należy podchodzić do kogoś, w tym przypadku do malutkiego dziecka, które ma właśnie
ten mikroglej wzbudzany dziesiątki razy bodaj.
To nie jest tak, że mikroglej jest wzbudzany
30 razy. Przypominam, że każda szczepionka
zawiera w sobie bardzo dużą ilość różnego rodzaju stymulantów. A więc mózg, rozwijający
się mózg maleńkiego dziecka nie jest poddawany działaniu stymulantów w postaci szczepionki, w postaci antygenu, tylko w postaci
wielu jeszcze innych substancji, które stanowią
dla mózgu dziecka ciała obce, przez co mikro-
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a to różnego rodzaju toksyny, to wszystko powoli zaczyna wzbudzać mikroglej. Jak się okazuje, wrażliwość mikrogleju wzrasta z wiekiem.
Przypominacie sobie Państwo, że mówiliśmy
o tym, że mikroglej jest aktywowany, czy jest
wzbudzany poprzez różnego rodzaju stany zapalne, infekcje, stany chorobowe, ogólnie rzecz
biorąc. Teraz kiedy widzimy, jak ta krzywa
wzrasta, to w wieku już starszym, nasz mikroglej staje się tak wrażliwy, jak mikroglej małego
dziecka.
To jest całkiem zrozumiałe, jeśli pomyślimy
o tym, że z wiekiem osoby starsze coraz częściej chorują. I z wiekiem niestety, ale stają
się dużo bardziej wrażliwe na różnego rodzaju
stymulanty. Dlatego mówi się między innymi,
że w wieku starszym stosunkowo łatwo mogą
na coś chorować. Zwracam tu uwagę na to, że
kiedy mówię – mogą chorować, mam na myśli
wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe. Każda
choroba przewlekła to jest dodatkowe wzbudzenie mikrogleju. Tak to wszystko działa. Jeżeli
przyjmiemy, że w grupie ryzyka tak zwanego są
osoby, które przekroczyły wiek 65 lat, to proszę mi pokazać osobę w tym wieku, która na
nic nie choruje. Proszę mi pokazać osobę, która
na nic nie cierpi z powodu jakiej bądź choroby
przewlekłej. To jest jedna wielka tragedia społeczna i tragedia medycyny, dlatego że właśnie
w tym wieku prawie każdy jest chory.

wrażliwy, tak, jak u małego dziecka. A więc
intuicja człowieka średnio inteligentnego nam
powie, że dalsze wzbudzanie mikrogleju u tej
grupy osób może bardzo źle się skończyć.
A co my robimy? Właśnie robimy to, żeby
u tych osób ten mikroglej naprawdę w bardzo poważny sposób wzbudzić. Jak? A właśnie
tak, że szczepimy te osoby na przykład przeciw grypie, bo należą do grupy ryzyka. A przecież naukowcy wyraźnie mówią, mało tego,
w niektórych ulotkach jest wyraźnie napisane
– nie wolno podawać danej szczepionki u osoby,
która ma jakiekolwiek problemy z układem
immunologicznym, czyli układem odpornościowym. Prawie każda osoba z grupy z tego właśnie podwyższonego ryzyka ma ogromne problemy z układem odpornościowym. To, jakie
jest uzasadnienie, żeby u osoby bardzo chorej, schorowanej, stymulować mikroglej jeszcze
bardziej. Dlatego właśnie, szczególnie po szczepionce przeciw grypie, szczególnie podanej starszej osobie po raz drugi, bo ten pierwszy raz
mógł spowodować, że zaczął się uaktywniać
mikroglej, ale jeszcze nie wszedł w stan pełnego uaktywnienia, tylko tak jak powiedzieliśmy wcześniej, był to ten stan pośredni. Wraz
z podaniem następnej szczepionki bardzo często u tych osób kończy się zdrowotną katastrofą. Dlatego niezrozumiałe jest, kiedy słyszę, że szczepić należy osoby te najbardziej
chore. Jak to może być uzasadnione? W jaki
sposób? Przecież fizjologia człowieka, fizjologia
mózgu mówi zupełnie coś innego.

Mało tego, to jak wiadomo, wiele osób cierpi
z powodu wielu różnych chorób jednocześnie.
A więc u tych osób, schorowanych, zmęczonych
zmęczeniem, ten mikroglej jest niezwykle wrażliwy. I przypominam też, że wzbudzenie mikrogleju następuje poprzez zastosowanie środków leczniczych, syntetycznych, obcych dla organizmu człowieka, a więc są to wszystkie leki.
Leki tworzone na drodze syntezy chemicznej.
To są substancje obce dla organizmu człowieka.
I teraz mamy kogoś w wieku emerytalnym czy
z przekroczonym wiekiem emerytalnym. Wiele
takich osób spożywa leki po prostu garściami.
Dlatego że albo chorują na coś, albo chorują
na kilka chorób, albo chorują z powodu zastosowania leku i cierpią z powodu skutków
ubocznych tych leków, więc dostają następne
leki na skutki uboczne leków i to jest katastrofa. U tych osób, tak jak mówiłem mikroglej,
jest już wzbudzony, a raczej można powiedzieć

Ja nie chcę tu niczego ani nikogo oceniać, bo
na końcu tego wszystkiego to oceny dokonają
ci, którzy dobrną do końca. W tej chwili tylko
się skupiam na czymś, co jest niepodważalne.
Czyli na fakcie fizjologicznym, który zna każdy
neurolog, a przynajmniej powinien znać. No,
i coś z tego powinien znać każdy lekarz, że właśnie w przypadku osób o podwyższonym ryzyku
mikroglej jest niezwykle wrażliwy i zaburzenie
tego czymkolwiek bardzo często źle się kończy.
Szanowni Państwo, ten slajd, który Państwu pokażę, dla mnie jest to slajd najważniejszy. Z wielu powodów. Oczywiście wszystkie slajdy, które pokazałem i pokazuję, i będę
pokazywał, mają swoją wagę, bo każdy z nich
niesie istotne informacje, ale jeżeli zapomni-
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cie wszystko, co tutaj powiedziałem i powiem,
to bardzo proszę, zapamiętajcie sobie przynajmniej ten jeden slajd. Dlaczego? Zaraz zobaczymy.

nie chore ze względu na to, że mikroglej jest
wzbudzony w bardzo poważnym wysokim stopniu. Co wtedy się dzieje?

Występuje gorączka, ten słynny nieutulony
płacz, dziecko płacze, bo ma stan zapalny mózgu. Mózg jest w stanie zapalnym i dziecko
płacze godzinami, 24 godziny na dobę, kilka
tygodni, bez utulenia właśnie. Płacze, bo go
straszliwie boli. Występują oczywiście różnego
rodzaju alergie, zaburzenia snu. To wszyscy
rodzice o tym wiedzą. Wtedy właśnie, kiedy
ten mikroglej jest bardzo mocno, bardzo silnie wzbudzony. Występują również te pierwsze
efekty silnych czasami skutków ubocznych podawanych szczepień. A więc najczęściej, w tym
momencie rejestruje się te niepożądane odczyny
poszczepienne.
Mówi się nam, ustalono taki standard, nie
wiem, skąd ten standard się wziął. Ktoś to wyciągnął ze swojego brudnego palca, dlatego że
mówi się nam, że jeżeli jakiś efekt uboczny poszczepienny wystąpił po czterech tygodniach od
momentu podania szczepionki, to nie ma to
żadnego związku ze szczepionkami. Jeżeli natomiast poważny efekt uboczny u dziecka nastąpi
w ciągu pierwszych czterech tygodni, to jak
wiadomo, z ogromną niechęcią, mogą przyznać,
że jest to spowodowane szczepionką. Za chwilę
zobaczymy, że to jest kompletna nieprawda.
Poza tym, jak powiedziałem, skąd wzięto te
magiczne cztery tygodnie? Jeśli dziecko dostanie padaczki po czterech tygodniach i jednym
dniu, co wtedy? Wtedy już nie zarejestruje się
tego jako niepożądany odczyn poszczepienny.
Ale idźmy dalej.
Jeżeli mikroglej wróci do niższego stanu
wzbudzenia, ale to nie będzie ten normalny stan
zerowy. Co wtedy się dzieje? Załóżmy, że mikroglej został wzbudzony, pozostał wzbudzony

Załóżmy, że na osi pionowej mamy poziom aktywacji mikrogleju. Na samym dole jest ten poziom normalny, czyli następuje tutaj naprawianie struktur mózgowych. I to jest ten stan normalny w punkcie tym zerowym. Jeżeli mikroglej będzie wzbudzony, a może być wzbudzony
do jego stanu maksymalnego, to przy maksymalnym stanie wzbudzenia mikrogleju może,
i dochodzi do zniszczenia struktur mózgowych,
do zniszczenia neuronów. Mózg umiera, człowiek też. Więc to jest maksymalna wartość, jak
gdyby wzbudzenia, do jakiego może dojść mikroglej. I wtedy przy tej wartości maksymalnej
kończy się to śmiercią.
Jeżeli mikroglej został wzbudzony, ale nie wrócił do stanu normalnego, tylko pozostał na jakimś poziomie, ale po pewnym czasie wróci, to
wszystko jest dobrze. To jest bardzo ważny moment teraz, dlatego że trzeba pamiętać o tym,
że ten mikroglej może być wzbudzony bardzo
silnie, bardzo mocno, jest cel tego wzbudzenia, żeby zniszczyć patogen, ale następnie mikroglej musi wrócić do tego punktu zerowego.
Do punktu jego normalnej pracy. Co się dzieje
jednak, kiedy mikroglej nie powróci do tego
punktu nigdy, a tak się niestety dzieje.
Zakładając, że został wzbudzony do jakiegoś wysokiego poziomu, w tym przypadku mówimy o dzieciach, ale nie tylko – mamy chore
dziecko. Ale jak długo to trwa? Gdzie to jest
na osi czasu? To trwa kilka dni, tydzień, może
kilka tygodni, bo dziecko mamy bardzo poważ-
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na poziomie około 60 procent, to jest oczywiście
tylko dla ilustracji, co się wtedy dzieje i kiedy?

tak. Czy jednak jest to rejestrowane? Oczywiście nie.
Zwracam uwagę na to, że ponieważ ten mikroglej jest w aktywacji, powiedzmy około 60
procentowej, to nie oznacza, że dziecko musi od
razu paść na podłogę w konwulsjach i tak dalej. Właśnie nie. To jest najniebezpieczniejszy
moment, bo to dziecko wydaje się dosyć dobrze funkcjonować oprócz tego, że coś mu tam
cały czas dolega. A co będzie, jeśli na przykład mikroglej będzie zaktywowany na poziomie 40 procent? A więc te wszystkie cytokiny
pozapalne, wszystkie substancje toksyczne ciągle są wydzielane w mózgu dziecka, ale w ilości
znacznie mniejszej niż to, co było w tym początkowym przypadku. Czy dziecka mózg funkcjonuje w tym czasie normalnie? Ależ nie. Jak
długo to może trwać? No, właśnie, ponieważ to
jest tylko na poziomie 40 procent, to efekty tego
niekoniecznie muszą być widoczne natychmiast.
Ale kiedy?

Ponieważ mikroglej nie wycofał się do punktu
początkowego, więc jak pamiętacie Państwo
z tego pierwszego slajdu dosyć takiego skomplikowanego z animacjami, tam w mózgu dziecka
ciągle wydzielane są bardzo silne toksyny. Nie
są one wydzielane w takiej ilości i z taką prędkością, jak mamy to w tym poprzednim przypadku, gdzie mikroglej był wzbudzony do wartości dużo większej, ale te toksyny są wydzielane cały czas. Co się w takim przypadku
dzieje? Dziecka mózg jest konsekwentnie cały
czas niszczony, ale z niższą prędkością. Kiedy
to następuje? Może to występować i pokazać się, ujawnić się dopiero za kilka miesięcy.
A więc dawno temu od podania dziecku szczepionki. Ale idźmy dalej.
Co to oznacza w takim razie? To oznacza, że
może trwać uporczywa gorączka. Rodzice wiedzą, że czasami po szczepieniach dzieci mają
podwyższoną temperaturę przez kilka miesięcy.
Co to oznacza? Oznacza, że mikroglej jest
w stanie aktywacji i wysoka temperatura oznacza stan zapalny mózgu. Występują oczywiście
tak, jak w pierwszym wypadku różnego rodzaju
inne symptomy: alergie, zaburzenia snu i tak
dalej, i tak dalej. O tym rodzice wiedzą i bardzo
często mówią, ale czy to jest rejestrowane kilka
miesięcy po szczepieniu, jako niepożądany odczyn poszczepienny? Mam uczucie, że nie. Dlaczego nie? Przecież dziecko jest ciągle chore.
Nie jest normalne, że przez kilka miesięcy występują stany gorączkowe u dziecka, że występują alergie, że dziecko nie może spać albo śpi
w sposób bardzo dla niego nienormalny. Mama
od razu będzie wiedziała. Czy to jest niepożądany odczyn poszczepienny? Jak najbardziej

Może to być widoczne wtedy, kiedy dziecko
ma dwa, może pięć latek. Co się wtedy dzieje?
Wtedy rodzice widzą, a czasami widzą to dużo
wcześniej. To nie oznacza, że to się dzieje od
momentu około pięciu lat. Nie, nie, nie. . . To
oznacza, że rodzice zauważają na przykład:
choroby przewlekłe, trudności w zapamiętywaniu, bo u takiego dziecka, dwa, pięć latek, już
można to sprawdzić. Trudności w kojarzeniu,
zaburzenia koordynacji ruchowej, dziecko się
chwieje. Czasami widać, że nagle pokazał się
jakiś lekki zez u dziecka. Opadnięcie kącika ust,
zmiana napięcia niektórych mięśni na twarzy
dziecka. To wszystko zaczyna być widoczne.
Zaczynają być widoczne zaburzenia osobowości. Tutaj już można stwierdzić niektóre elementy należące do tak zwanego spektrum autyzmu. Czy to jest już pełny autyzm? Może
nie. Ale czy to dziecko jest zdrowe? Chore. To
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dziecko jest chore. To dziecko cierpi i to z powodu tego, że mikroglej wzbudzony poprzez
szczepienia najczęściej, bo w tym wieku to
najczęściej stymulantami są szczepionki i toksyny w nich zawarte. Czy jest to zarejestrowane jako NOP? Niepożądany odczyn poszczepienny? Oczywiście, że nie. Ale idźmy dalej.

Za chwilkę pokażemy sobie, że to zniszczenie
mózgu może być widzialne wtedy, kiedy ktoś
ma na przykład 30 czy 40 lat. Kto wtedy powiąże to, z tym że ten mikroglej poprzez to, że
był cały czas aktywny i wydzielał cały czas toksyny, nigdy nie wrócił do stanu początkowego.
Że ten wzbudzony poprzez szczepienia mikroglej uszkodził kogoś w taki sposób, że to uszkodzenie było widoczne dopiero za 20 czy 30 lat.

W jaki sposób to widać? Tu już możemy wymyślać sobie, co tylko sobie wymyślimy, ale to są
wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe. Z tym
że od razu zaznaczam. Te choroby przewlekłe
wcale nie muszą być widoczne czy zdiagnozowane, dopiero kiedy dziecko ma 12 lat. Ja tu
wskazuję na mechanizm działania mikrogleju,
który mówi nam o tym, że nie ma absolutnie
żadnego uzasadnienia stwierdzenie, że jeżeli coś
dziecku się stało w czasie czterech tygodni od
podania szczepionki, wtedy można uznać to za
niepożądany efekt poszczepienny.

Załóżmy, że ten mikroglej pozostał na poziomie wzbudzenia 30 procent. Historia się powtarza. Czyli mamy już starsze dziecko, u którego
znowu występują różnego rodzaju nieprawidłowości w zdrowiu. One są trudne czasami do
uchwycenia. One są trudne do zdefiniowania,
ale my wiemy, że dziecko jest chore. Cały czas.
Mama często mówi, jakieś jest inne. Nawet nie
potrafi tego bliżej określić.
I oczywiście załóżmy, że mikroglej pozostaje
w stanie wzbudzenia, ale tylko w pięcioprocentowej wartości maksymalnej. Co to oznacza?
To oznacza to samo. Tylko że w tym przypadku im bliżej zbliżamy się do tego punktu
zerowego, tym mniejsza jest aktywność mikrogleju, ale on cały czas pozostaje w stanie wzbudzenia. On cały czas powoduje to, co pokazałem na tym dużym slajdzie, że wydzielane są
substancje toksyczne, tylko wydzielane jest ich
mniej. Z mniejszą prędkością. To jest tak jak
rdza, która toczy jakiś element stalowy. Nie
widzimy tego, ale ten element rdzewieje. Czasami to trwa całe lata, a potem ten element
na przykład się urywa. I tutaj mamy dokładnie to samo jak w tej analogii. Kiedy to może
się urwać? Kiedy zniszczenie mózgu nastąpi takie, że zaczyna być zauważalne, to może być już
później.

Mam nadzieję, że to w sposób wystarczająco
wyjaśni Państwu ten fakt, z którym rodzice
zmagają się na co dzień, u podejrzewam więcej
niż u miliona dzieci w Polsce. A mianowicie to,
że dziecko cierpi z powodu wzbudzonego mikrogleju, który spowodowała taka potworna ilość
szczepionek podawana zbyt wcześnie. Z toksynami. I dzieci te są czasami uszkodzone na całe
życie. Dlatego że wydaje nam się, że dziecko,
które biega sobie, ale od czasu do czasu straci
równowagę, od czasu do czasu, ale zbyt często potknie się, że to jest dziecko, które nie
jest chore. To jest dziecko chore. I rodzice mają
przewlekle chore dziecko. To oznacza również,
że to dziecko jest bardzo często nieuleczalnie
chore.

Koniec odcinka 3
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ODCINEK 4
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Szczepionki, schorzenia neurorozwojowe, toksyczność aluminium

cząca funkcjonowania mózgu, a w szczególności
mikrogleju w stanie wzbudzenia, w stanie już
aktywnym, mówi zupełnie coś innego, że w zależności od tego, jak długo ten stan aktywny
pozostaje, od tego zależy czas, w którym zaczniemy zauważać jakieś bardzo nieprawidłowe
rzeczy z naszym dzieckiem. Jest to szczególnie
istotne, bo nie mamy żadnych wskazań, nikt nie
powiedział nam, skąd wzięło się właśnie to, że
jeśli niepożądany odczyn poszczepienny nastąpił po czterech tygodniach po podaniu szczepionki, wtedy uznaje się, że nie jest to spowodowane szczepionką. Dlaczego tak jest? Nie
wiem. Ale nauka mówi zupełnie coś innego.

O czym mówiliśmy
Na końcu poprzedniej prezentacji mówiliśmy
o tym, jak działa taka potworna ilość stymulantów w postaci szczepionek i substancji,
które zawarte są w szczepionkach, na mikroglej
dziecka. Czym to się kończy. Mówiliśmy o tym,
że nie wolno dotykać również układu hormonalnego w okresie dojrzewania. Jak również wspomnieliśmy na temat tego, że wrażliwość mikrogleju u osób starszych, czyli tych, które są po
mniej więcej 60, 65 roku życia, w jakiś sposób tam to ustalono, wrażliwość mikrogleju jest
taka sama jak u dzieci. I co my z tymi osobami robimy poprzez na przykład szczepienie
ich przeciw grypie. Uruchamiamy jeszcze bardziej ten mikroglej.

W związku z tym rodzice mają przewlekle
chore dziecko, często nieuleczalnie chore, właśnie w wyniku zastymulowania komórek gleju,
gdzie negatywny efekt następuje dużo później
niż zaraz po samym szczepieniu i wcale to nie
musi być żadne cztery tygodnie. Niemniej jednak istotną rzeczą jest to, że jeżeli taki odczyn
poszczepienny nastąpił po czterech tygodniach,
a nauka potwierdza, że tak właśnie się dzieje,
nie jest to rejestrowane jako NOP i w ten sposób
ilość niepożądanych odczynów poszczepiennych
jest sztucznie zaniżona. Do tego jeszcze sobie
dojdziemy.

Omawialiśmy też slajd, który mówiłem, żeby
sobie zapamiętać, ponieważ jest to bardzo krytyczny, wskazujący na to, że negatywne skutki
podania szczepionki, podkreślam jeszcze raz,
szczepionki jako stymulanta, bo tych stymulantów wymienialiśmy sobie dużo więcej, negatywne odczyny poszczepienne mogą pojawić
się nawet po kilku czy kilkudziesięciu latach.
To jest niezwykle ważne dla nas, dlatego że
negatywne odczyny poszczepienne klasyfikuje
się tylko wtedy, kiedy wystąpią one w ciągu
pierwszych czterech tygodni po podaniu szczepionki. Więc tutaj wiedza podstawowa doty-

Tutaj mamy publikację dotyczącą badań, czy
też badań porównawczych przede wszystkim,
dotyczącą dzieci w wieku 6 do 12 lat zaszczepionych i tych, które zaszczepione nie były. Gdzie
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na poziomie mikrogleju, a więc z mózgiem
dziecka. Jak są niszczone komórki, do jakiej
dewastacji doprowadza to, kiedy mikroglej zostanie zaktywowany poprzez taki stymulant,
jak na przykład aluminium. Oczywiście mówiliśmy, że tam jest jeszcze cała inna masa stymulantów, natomiast w szczepionkach, w większości, mamy aluminium. Naturalnie w jednej
szczepionce nie znajduje się tylko samo aluminium, bo jest cała masa innych stymulantów bardzo silnych. Na razie skoncentrujemy
się tylko na aluminium.

wskazano, że dzieci, które były niezaszczepione były znacznie zdrowsze niż te, które były
zaszczepione. Pomijam tutaj szczegóły dotyczące, w jaki sposób to robiono, bo to było na
podstawie ankiet i tak dalej. Można sobie przeczytać, natomiast dla nas w tej chwili to nie jest
aż tak istotne, jakkolwiek problem oczywiście
występuje wyraźnie. Jak powiedziałem, to są
badania, które są przeprowadzone na dzieciach
poprzez ankietowanie rodziców i taka praca nie
jest pracą naukową w sensie takim, jakim rozmawiamy, czyli nie było badań klinicznych, bo
nie mogło być. To była praca porównawcza.

Proszę popatrzyć, że w szczepionce przeciwko
błonnicy, tężcowi, kokluszowi i krztuścowi,
może być aż 626 mikrogramów. Niech Państwa nie zdziwi ta cyferka 170. Dlatego, że dojdziemy później jeszcze i zobaczycie Państwo to
sami, jaka to jest potężna ilość toksyny.

Natomiast ciekawą rzecz zauważyli naukowcy,
na której w tej chwili chciałbym się skupić.
A mianowicie w konkluzji swoich badań stwierdzono tak, że szczepionki były w sposób znaczący związane ze schorzeniem dotyczącym
spraw neurorozwojowych u dziecka lub zaburzenia neurorozwojowego dziecka. W skrócie z języka angielskiego NDD. Tak sobie nazywajmy,
jak oni. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie
dziecko cierpiało z powodów problemów dotyczących jego rozwoju. I zauważyli to.

Tutaj chciałem zwrócić uwagę Państwa na to,
że nawet amerykańskie FDA, a więc urząd amerykański, który zajmuje się sprawami zdrowia
społecznego i tak dalej. Jest to urząd – dopuszcza lub nie, dany lek do obrotu, do sprzedaży. Tam, sam ten urząd, przedstawiciele tego
urzędu powiedzieli tak:

Dzieci, które urodziły się wcześniej, które
były zaszczepione, był synergistyczny związek
szczepionek ze wzrostem tych zaburzeń neurologicznych. Co sugeruje możliwość, że szczepionki mogą doprowadzić do bardzo poważnych
schorzeń neurologicznych. Szczególnie właśnie
u wcześniaków.

„Chociaż toksyczność aluminium nie jest powszechnie wykrywana klinicznie (tutaj już należy to zakwestionować, bo jeśli nie jest wykrywana klinicznie, to wcale nie znaczy, że jej nie
ma, ale kontynuujmy) może to być jednak bardzo poważne w przypadku niektórych pacjentów,
takich jak noworodki. I może to być zjawisko
bardziej powszechne, niż do tej pory sądzono”.

To jest niezwykle ważne, dlatego że wiemy
o tym, jak silnym stymulantem mikrogleju jest
aluminium. Wiemy też o tym, co się dzieje
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z jaką prędkością dziecko tworzy sobie mózg.
Już jak dziecko ma cztery latka to jego prędkość, rozwój mózgu sięga 90 procent, a więc
pomiędzy drugim a czwartym rokiem ten rozwój już nie jest tak gwałtowny. Już nie jest
tak szybki, jakkolwiek oczywiście jest, i tam
też dzieją się niezwykle ciekawe rzeczy. Bardzo
ważne w mózgu dziecka.

Drodzy Państwo to nie są moje słowa. Więc
jeśli przedstawiciele FDA mówią, że to aluminium może być rzeczywiście bardziej toksyczne,
niż do tej pory myślano, podając to noworodkom, to co będzie z wcześniakami? Czy w takim razie będzie to bezpieczne, podając wcześniakom? Chyba logika, zwykła intuicja podpowiada, że nigdy takie coś nie powinno być
zrobione. Jak wiemy, mózg dziecka rozwijać
się zaczyna jeszcze przed narodzeniem się tego
dziecka. A więc czy podanie dziecku, szczególnie w pierwszej dobie, zawierającą tego typu
toksynę, gdzie samo FDA mówi, że może to być
bardzo niebezpieczne, czy to ma sens? I na dole
tego artykułu jest napisane:

A kiedy osiągniemy 100 procent? Nigdy. Dlatego, że mózg człowieka nigdy nie przestaje się
rozwijać. Zawsze są wprowadzane jakieś nowe
połączenia w naszym mózgu i tak dalej, i tak
dalej. Także, nawet jeśli mamy sto lat, to nasz
mózg nadal się w pewnym stopniu rozwija.
Z tym że, nie jest to stopień tak szybki, jaki
widzicie Państwo u dziecka tuż po urodzeniu
w pierwszych dwóch, a nawet w pierwszych
czterech latach. To jest właśnie ten okres krytyczny.

„Że jeśli to prawda, to dlaczego wszystkie noworodki, łącznie z wcześniakami, są szczepione
szczepionką przeciw WZW B, która zawiera ilości aluminium znacznie przekraczające poziomy
uznawane za bezpieczne”.

Dlaczego? Dlatego że w tym momencie, w tym
czasie, budowane są struktury mózgu dziecka.
A więc dziecko buduje sobie mózg, jego
architekturę, jak ten mózg ma wyglądać,
jest tworzona architektura mózgu. Następuje
tak zwana migracja komórek neuronowych. To
w języku przeciętnego człowieka oznacza, że
tworzą się połączenia nerwów w mózgu po
to, żeby cały mózg dziecka funkcjonował prawidłowo. Tworzone są nowe połączenia. Tworzone są nowe komórki. Co jest jeszcze ciekawe
to to, że w tym procesie niezwykle skomplikowanym może dojść do czegoś takiego, że mózg
wybuduje sobie połączenie, które nie jest połączeniem właściwym.

Trzeba się nad tym mocno zastanowić, dlatego
że to jest cały czas praktykowane w Polsce. Ja
tego nie wymyśliłem. To są słowa przedstawicieli amerykańskiego FDA.

Co wtedy się dzieje? Jest to niezwykle ciekawe, bo wtedy mózg usuwa połączenia niewłaściwe lub zbędne. Ale jak to się dzieje? Skąd
mózg wie, że dane połączenie jest niewłaściwe
lub jest zbędne? Jest to tajemnica wielka natury. Zmierzamy do rozpracowania, jak mózg
funkcjonuje, ale nie wiem, czy kiedykolwiek to
nastąpi. Proszę zauważyć, jaki to jest niesamowicie inteligentny proces. Żeby mózg sam
mógł kontrolować swoją własną budowę. I właśnie dlatego w tym momencie, to już nauka
podstawowa o tym mówi, nie wolno zaburzać systemu immunologicznego dziecka, gdzie
mikroglej należy właśnie do systemu odpornościowego, układu odpornościowego dziecka.

Dobrze. Teraz przyjrzyjmy się takiemu zjawisku jak prędkość rozwoju mózgu dziecka.
Proszę Państwa, na tym wykresie widzicie
Państwo, w jaki sposób to wygląda w czasie. W pierwszych dwóch latach od narodzin
dziecka, a jeszcze nawet jak widać wcześniej,
przed narodzinami dziecka, zaczyna się rozwijać mózg. W pierwszych dwóch latach mniej
więcej 80 procent mózgu dziecka już się rozwinęło. Jak widać z tego wykresu, następuje najbardziej dynamiczny rozwój mózgu dziecka. To
nie chodzi tylko o przyrost masy mózgu, choć
takie zjawisko również występuje, chodzi o to,
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Układu odpornościowego dziecka, który w tym
przypadku znajduje się w mózgu. To chyba dla
nas jest jasne.

Co nowego w programie szczepienia na rok
2018? Proszę popatrzyć. Zgodnie z tymi zaleceniami, zgodnie z informacją uzyskaną od
głównego inspektora sanitarnego, wszystkie
wcześniaki bez względu na wiek ciążowy należy
szczepić zgodnie z zarejestrowanym schematem,
czyli 3+1 (w przypadku obu dostępnych skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom).

Jasne jest to dla naukowców, że w tym momencie nie wolno tego mózgu zaburzać. To jest
właśnie okres święty, gdzie zastosowanie jakiegokolwiek stymulanta, czymkolwiek to będzie,
jest bardzo niebezpieczne dla rozwoju mózgu
dziecka. I teraz właśnie ta wiedza, którą nabyliśmy już na samym początku, przydaje się
zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Teraz popatrzymy, jak my zgodnie z przepisami z kolei, będziemy traktować nasze dzieci. Otóż tak.
To, co do tej pory mówiliśmy, tak mówi nauka,
natomiast, co nam mówią przepisy czy też zalecenia?

Komentarz pozostawiam Państwu. Ja bym
tylko tutaj dodał, że to powinno, zdanie, że powinno wyglądać w taki sposób, że „wszystkie
wcześniaki bez względu na wiek ciążowy
należy BEZLITOŚNIE szczepić zgodnie
z zarejestrowanym. . . ”. Pozwalam sobie trochę tutaj, drodzy Państwo, na może wybuch
emocji, ale trudno jest te emocje powstrzymać,
biorąc pod uwag fakty naukowe, nauk podstawowych neurologii mózgu dziecka, z tym, co widzimy w życiu powszednim, jeśli chodzi o zalecanie szczepionek. Jeśli to Państwu się niekłuci
z nauką, to może ten ktoś inaczej rozumie naukę
niż ja. Nie wiem.

Koniec odcinka 4
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ODCINEK 5
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Powikłania poszczepienne

Część czwartą zakończyliśmy tym, że pomimo
tego, że nauka mówi inaczej jeśli chodzi o szczepienia, a szczególnie szczepienia noworodków
i wcześniaków, jednak z jakiegoś powodu to,
co w Polsce nam się mówi i co się nakazuje
wręcz administracyjnie, stoi w sprzeczności,
jedno z drugim. Nie widziałem jeszcze ani jednego uzasadnienia naukowego, ani jednej pracy
naukowej, ani jednej publikacji, która stwierdzałaby w sposób jednoznaczny, że szczepienie noworodków i szczepienie w szczególności
wcześniaków jest medycznie czy też naukowo
uzasadnione. Jeżeli mówimy tutaj o naukowym
podejściu do zagadnienia, to nie możemy pominąć właśnie tej strony naukowo uzasadniającej
stosowanie takich szczepień, a w szczególności
w sposób naukowy, wskazujący na bezpieczeństwo takich szczepień. Nie bardzo mogę sobie
wyobrazić, w jaki sposób można to ludziom narzucić, niemniej jednak tak jest. Tak jak powiedziałem wcześniej, nawet przedstawiciele FDA
wyrażają bardzo poważne zaniepokojenie podawaniem szczepionek wcześniakom i noworodkom, natomiast z jakiegokolwiek powodu, który
mi jest nieznany, w Polsce rodziców się wręcz do
tego zmusza. Na tym sobie zakończymy wprowadzenie z poprzedniej prezentacji.

stosowaniu szczepionki od jednego z producentów. Przejdźmy sobie po kolei przez następne
fragmenty tej publikacji. One są dla nas bardzo
istotne.

„Zjawisko to, tego świądu, takiego uporczywego bardzo swędzenia, występowało po podaniu
szczepionki w sposób domięśniowy czy też podskórny”.
Naukowcy wyraźnie tutaj powiedzieli, że to
swędzenie było bardzo intensywne i długo trwające. I teraz zwracam Państwu uwagę na to, że
u 75 procent przebadanych dzieci to występowało ciągle, średnio nawet w ciągu czterech lat.
A więc mamy tutaj do czynienia z dzieckiem,
które ma bardzo swędzące miejsce po szczepieniu i ten świąd, gdzie sami naukowcy powiedzieli:
„Bardzo intensywny, występował średnio nawet
w czwartym roku życia dziecka”.
Czyli inaczej mówiąc, mówi się o trwaniu tego
świądu przez cztery lata. Podkreślam, że to jest
średni wiek, być może w tych badaniach występowały dzieci, które ten świąd miały przez
sześć lat. Może niektóre miały przez dwa lata,
to jest prawda. Tylko wiedząc to, co już w tej
chwili wiemy, zdajemy sobie sprawę, że w takim
przypadku następowało ciągłe, cały czas, aktywowanie mikroglejów w mózgach tych dzieci,
bo to właśnie w ten sposób się dzieje. Kto
z państwa chciałby mieć szczepionkę podaną
i żeby nawet u małego procenta z was, wystąpił świąt trwający średnio cztery lata. Żeby to
miejsce swędziało. Przy czym tak, jak mówiłem wcześniej, zwracam uwagę po raz któryś,
nie myślmy o tym w kategorii tylko, że dziecko
swędzi. Tylko w kategorii tej, że w mózgu jest
aktywny mikroglej. A co to oznacza? Już mówiliśmy. Idźmy sobie dalej.

Teraz zajmiemy się następną pracą opublikowaną w 2003 i 2004 roku, gdzie ta praca mówi
o tym, że nieoczekiwanie wysoka ilość przypadków uporczywego świądu wystąpiła w miejscu
podania szczepionki.

Właśnie w tym miejscu często rodzice zgłaszają, lekarze doskonale o tym wiedzą, pojawia się taka grudka. To było związane z długo
trwającą nadwrażliwością takiego malutkiego
dziecka na aluminium. U właśnie dzieci po za-
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Mało tego. Wykazano taką nadwrażliwość na
aluminium nawet w kontakcie z aluminium.
Czyli dzieci, które miały kontakt z czymkolwiek aluminiowym wykazywały taką samą
wrażliwość. Coś się działo z organizmem tego
dziecka. Ci naukowcy wyraźnie wskazują na
dzieci z ciągłym symptomem swędzenia i z taką
występującą grudką po szczepieniu. Rodzice
tych dzieci powinni być ostrzeżeni przed kontaktem tych dzieci z produktami zawierającymi aluminium. Czyli szczepionkami. Ale dotyczy to również, na przykład antyperspirantów. Przy czym od razu zwracam uwagę, to
wcale nie musi wystąpić u dzieci. Do tego jeszcze dojdziemy. Naukowcy dalej mówią, że powód, dlaczego występuje taka duża ilość przypadków swędzących grudek, tak sobie to powiedzmy, po szczepionkach zawierających aluminium jest nieznany i wymaga dalszych badań.

markery charakterystyczne dla autyzmu, powinien sprawić, że. . . Kto z państwa zaryzykuje coś takiego ze swoim dzieckiem? Naturalnie jest to sprawa wyboru i tak dalej. My
tutaj w tej prezentacji koncentrujemy się, nie
na wyborach, nie na zmuszaniach do szczepień,
natomiast odkrywamy fakty, które nie są nam
przedstawiane, koncentrujemy się tylko na faktach naukowo udowodnionych.
Poniżej napisano bardzo wyraźnie, że te adiuwanty powodują stany zapalne w mózgu.
A więc to nie jest coś, co można byłoby ot tak
sobie obejść, bo to jest na myszach. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla dzieci autystycznych, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, nie
tylko.

Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jak
to jest, że tego typu swędzenie trwające wiele,
wiele lat nie jest rejestrowane jako odczyn poszczepienny. Wielokrotnie słyszymy, że mówi
się o tym, że no tak, występuje tam stan podgorączkowy, jakieś swędzenie, ale drodzy Państwo
przecież tutaj wyraźnie, publikacja jak najbardziej naukowa mówi, że to nie jest sprawa, która
trwa cztery tygodnie. I wtedy ewentualnie jest
to rejestrowane jako NOP. Kto z nas chciałby
mieć dziecko, które z tego powodu będzie cierpiało średnio przez cztery lata.

Teraz mamy następną pracę naukową, gdzie
naukowcy bardzo wyraźnie wskazują na ich
obawy dotyczącej aluminium jako przyczyny
schorzenia takiego, jak na przykład syndrom
ciągłego zmęczenia. W skrócie jest to oznaczane jako MMF. Zachęcam tych z państwa,
którzy mają jakieś przygotowanie biologiczne
czy medyczne do zgłębienia tematu, dlatego że
zauważyli, że schorzenie to występowało w bardzo wielu przypadkach i występowało nieoczekiwanie, i w dłuższym czasie po podaniu aluminium, czyli po podaniu szczepionek. Ta praca
stawia pod znakiem zapytania dotychczasową
koncepcję dotyczącą tego, że aluminium jest
usuwane z organizmu.

Przyjrzyjmy się następnej pracy naukowej,
która mówi właśnie na temat szczepionek i aluminium, które zawarte jest w szczepionkach.
Tutaj mamy pracę naukową, która mówi, że
podskórne podanie aluminium w takiej ilości,
jaka znajduje się w szczepionkach, w mózgu
myszy aktywuje geny, które są markerami autyzmu. Oczywiście to jest badanie na myszach,
nie wprost na człowieku, bo takich badań się po
prostu nie robi. Ale tak, jak była ta sprawa dotycząca swędzenia trwającego wiele, wiele lat,
tak samo tutaj, nie wiemy, u którego dziecka
takie zjawiska wystąpią. Natomiast sam fakt,
że podskórne podanie aluminium powodowało

A przecież tutaj wyraźnie napisali, że średnio
wykazaliśmy bardzo słabą biodegradowalność aluminium wstrzykiwanego domięśniowo. Aluminium to przechodzi do
limfy, mogąc rozprzestrzeniać się po całym organizmie. Następnie, uwaga podkreślam teraz, akumulować się w mózgu. To
z kolei w sposób bardzo poważny sugeruje, że długotrwała obecność antygantów doprowadza do neurotoksyczności,
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z tak zwanym młodzieńczym czy też idiopatycznym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
To jest ogromna ilość dzieciaków, których bolą
stawy. I teraz nie wiadomo, co z tym zrobić.
Nie wiadomo, jak to leczyć, bo oczywiście sterydy, sterydy i jeszcze raz sterydy. . . Przecież są
dzieci, które leczone są właśnie z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów tego młodzieńczego, tak zniszczone przez sterydy, że dziecko
w wieku czternastu lat ma taką osteoporozę, że
łamią się dziecku kości, łamią się kręgi w kręgosłupie. Dziecko pod wpływem własnego ciężaru
niszczy sobie kręgosłup. To są również efekty
aluminium, które znajduje się poszczepiennie.

która, uwaga teraz, zaczyna być widoczna
dopiero po pewnym czasie.
A więc wracamy do tego slajdu, który Państwu
pokazałem, że efekty, czyli skutki uboczne,
niepożądane odczyny poszczepienne, sami naukowcy mówią – wcale nie muszą wystąpić
w tym okresie czterech tygodni, który nie
wiadomo skąd się wziął. Nie mamy żadnych
uzasadnień naukowych. Żadnych. Nie istnieje
żadna publikacja, która mówiłaby o tym, że
niepożądane odczyny poszczepienne mogą wystąpić tylko w pierwszych czterech tygodniach
po szczepieniu. Więc skąd narzucono to ograniczenie, że jeżeli efekt uboczny u dziecka nastąpił po czterech tygodniach, to nie ma już
związku ze szczepieniem. Dopytujemy się cały
czas o dowody naukowe na cokolwiek, a tutaj
żadnych dowodów naukowych na ten temat nie
ma. Te dowody nie istnieją. Więc skąd narzucono te cztery tygodnie? Jak Państwu pokazuję, nauka mówi zupełnie, ale to zupełnie coś
innego. Natomiast sam mechanizm przenoszenia aluminium do mózgu dziecka jest pięknie
wytłumaczone i dla tych Państwa, którzy chcą
się tym zainteresować bardziej, polecam przeczytanie i przetrawienie tej publikacji, która
ten cały mechanizm przenoszenia aluminium do
mózgu jako potwornej neurotoksyny, jako jednego z najgorszych stymulantów wyjaśnia. Dlatego uważam, że to powinna być lektura obowiązkowa dla tych, którzy zajmują się szczepieniami w ogóle. Kimkolwiek są. Studentami
medycyny przede wszystkim.

Są również zaburzenia myślenia. Do tego dojdziemy później troszeczkę, ale chciałem tylko
to zasygnalizować. Jest następna jeszcze rzecz,
która stanowi, jak gdyby zagrożenie jeszcze
większe.
— Cząsteczki aluminium łączące się
z przeciwciałami

Otóż cząsteczki aluminium łączą się z przeciwciałami lub z różnymi innymi substancjami,
co daje efekt znacznie większej toksyczności.
Wtedy, kiedy dojdzie do takiego połączenia,
kiedy aluminium łączy się z substancją, która
jest podana w szczepionce, bo tutaj o to chodzi, następuje większa toksyczność tej substancji, a przede wszystkim trudność polega na tym,
że:
— Nie można aluminium tak łatwo oddzielić od tej substancji

Teraz przyjrzyjmy się przynajmniej niektórym
toksycznym efektom aluminium, jakie wywołuje w naszym organizmie. Jest to na przykład:

Nie ma takiego enzymu. Nie ma takiej substancji. W związku z tym następuje:

— Symptom ciągłego zmęczenia

— Jeszcze silniejsza reakcja ze strony
układu odpornościowego

O tym będziemy jeszcze mówić później, natomiast okazuje się, że w tej chwili jest to
ogromny problem, gdzie właśnie stwierdza się
ten syndrom ciągłego zmęczenia występujący
po szczepieniach. Jest ból mięśni. I to czasami długotrwały, doprowadzający do katastrofy zdrowotnej. Jest jeszcze ból stawów.
Czy lekarze są słuchający tego? Czy też pediatrzy nie zwrócili uwagi na to, na co wielu
pediatrów lekarzy zwraca? Uwagę na to, że
w tej chwili występuje ogromna ilość dzieci

A to właśnie twórcy szczepionek chcą osiągnąć.
Dlaczego? Dlatego że, proszę popatrzeć, podajemy szczepionkę z ateunowanym wirusem,
tam jest zawarta pewna substancja, o której
za chwilę sobie powiemy, i organizm dziecka
ma zareagować na tę substancję. Czyli ma wytworzyć przeciwciała w reakcji na tę substancję, ale wtedy, kiedy połączona jest z aluminium, a tak to się właśnie dzieje, to ta substancja, będąc sama w sobie już substancją obcą,
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toksyczną, wywołującą taką reakcję immunologiczną u dziecka, to się dzieje jeszcze gorzej. Ta
substancja staje się jeszcze bardziej toksyczna.
Ale o to między innymi chodzi.

zwane zjawisko mimikry molekularnej. Co to
znaczy? Oznacza to w ogromnym skrócie coś
takiego, że przy podaniu tej substancji w szczepionce nasz układ odpornościowy ma zareagować powstaniem określonych przeciwciał przeciw temu wirusowi. Niestety nie jest to wcale
takie proste. Mianowicie dlatego, że powstanie
tych przeciwciał jest rzeczywiście w przypadku
każdej infekcji ważne, ale w przypadku infekcji wywołanej sztucznie, bo przecież wywołujemy sztucznie infekcje, podając szczepionkę,
może powodować to, że przeciwciała wytworzone przez nasz własny organizm mogą zaatakować zdrowe komórki. Co to oznacza? To
oznacza, że:

Proszę tylko zwrócić uwagę na to, będziemy sobie o tym później mówić, że w przypadku szczepionki przeciw niby rzekomemu nowotworowi
szyjki macicy, dlatego dodawano do tej szczepionki sporo aluminium, po to, żeby taką reakcję wywołać. A w szczepionce tej najnowocześniejszej tego aluminium dodano dwa razy tyle,
co w poprzedniej szczepionce. I nie mogę tego
zrozumieć, kiedy słyszę lekarzy, tak zwanych
ekspertów, występujących w mediach w Polsce,
tłumaczących to w ten sposób, że:

— Zwiększa się ryzyko wystąpienia cho-

„Dodanie aluminium jest bardzo dobre, dlatego
że przy dodaniu w większej ilości aluminium
można wywołać jeszcze większą odpowiedź, reakcję immunologiczną u dziecka i przy podaniu
większej ilości tego aluminium możemy podać
mniejszą ilość tego ateunowanego wirusa”.

rób z tak zwanej autoimmunoagresji

Przecież w tej chwili jest epidemia chorób właśnie z tej grupy, z autoimmunoagresji u dzieci
i młodzieży. Skąd się to bierze? Właśnie ta mimikra molekularna powoduje, że organizm wytwarza przeciwciała, które w odpowiedzi na
szczepionkę są wytworzone, ale mogą zaatakować nie tylko ten patogen, ale również inne
elementy bardzo przypominające te elementy
przeciwko, którym powstały. Może dojść do
tego, że przeciwciała nie bardzo rozumieją różnice, bo ta różnica czasami jest bardzo mała.
Pomiędzy tym patogenem i również zdrową
tkanką czy elementami naszego organizmu,
które są dla nas naturalne. Ale system odpornościowy może tego nie widzieć. I stąd jest
choroba autoimmunologiczna. Dlatego to zjawisko mimikry molekularnej jest tak niesamowicie ważne, bo ono wyjaśnia cały ten mechanizm powstawania chorób z autoimmunoagresji
wtedy, kiedy układ odpornościowy jest sztucznie wzbudzony. Przez różnego rodzaju stymulanty. Między innymi największymi stymulantami są szczepionki. I jak mówiliśmy wcześniej:

Jak to się ma z nauką? Widzicie Państwo,
zupełnie odwrotnie. Dlatego że samo podanie
ateunowanego wirusa już aktywuje mikroglej.
I to w bardzo poważnym stopniu. Teraz oni mówią, dodamy dwa razy więcej znanej nam neurotoksyny, żeby wywołać jeszcze większą odpowiedź immunologiczną naszego organizmu.
Nikt nie mówi z nich, że wtedy doprowadzamy
do znacznej aktywacji mikrogleju, co może się
łączyć z takim uruchomieniem mikrogleju, do
takiego momentu, że dziewczynka natychmiast
nam padnie. Że efekty uboczne mogą być natychmiast. To jest paraliż, głuchota, ślepota,
śmierć i tak dalej. Wiemy o tym, oni też wiedzą, że to jest silna neurotoksyna, a jednak to
wszystko się tłumaczy w ten sposób, że dodanie większej ilości aluminium jest fantastyczne
tylko, dlatego że wtedy można podać mniej
ateunowanego wirusa. Czyli innymi słowy, spowodować taki silny wstrząs na poziomie mózgu, który może wywołać bardzo silną reakcję
poszczepienną, ale to, dlatego że dodamy tego
wirusa mniej. Nie drodzy Państwo. Dodaje się
tego wirusa mniej, bo jest to wtedy taniej. I tutaj tylko o to chodzi.

— Komórki

układu odpornościowego
transportują aluminium do mózgu

Co już wyjaśniono poza wszelką wątpliwość.
I oczywiście jest sprawa glifosatu, o którym się
tak bardzo wiele mówi, ale jeszcze nie słyszałem
tego, żeby jakiś ekspert pojawiający się w polskich mediach powiedział, że w szczepionkach
znajduje się niesamowicie toksyczny glifosat.

Jest jeszcze inne, bardziej groźne zjawisko, bo
o którym nam się wcale nie mówi. Jest to tak
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Tutaj jest następna publikacja o bardzo dużym
dla nas znaczeniu. Dlaczego? Dlatego że w tej
publikacji naukowcy opisali, że nienormalna
odpowiedź układu odpornościowego na szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce może
wywołać autyzm. Krótko mówiąc, może doprowadzić do schorzeń neurodegeneracyjnych.
Może doprowadzić do niszczenia mieliny. Naukowcy pokazali, że ta sama hemoglutinina jest
w szczepionce przeciw odrze. Naukowcy pokazują, w jaki sposób prowadzi to do degeneracji i jaki ma to związek z występowaniem autyzmu. Proszę popatrzeć, tu są przeciwciała,
które niszczą białko, to jest białko w skrócie
nazywające się MBP (Myelin Basic Protein),
ale to jest białko, które bierze udział w tworzeniu mieliny. A więc tego ochraniacza, tej warstwy izolacyjnej na nerwach. Wiadomo o tym,
że uszkodzenie tej warstwy prowadzi do wielu
chorób neurodegeneracyjnych. To jest właśnie
typowe w stwardnieniu rozsianym. Jest to spowodowane tym zjawiskiem. Tą mimikrą molekularną. Dlatego szczególnie uczulam na to, bo
hemoglutinina to jest również ta substancja, na
którą ma zareagować organizm małego dziecka,
kiedy poda mu się szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce, ale tutaj głównie chodzi
o odrę. Dla nas najważniejsze jest to, że istnieją publikacje pokazujące mechanizmy niszczenia mózgu dziecka, niszczenia jego układu
nerwowego właśnie poprzez niewłaściwe zadziałanie jego układu odpornościowego po podaniu
szczepionki.
Dla tych z państwa, którzy chcą swoją wiedzę zgłębić, polecam książkę doktora Oldstona
(Michael B.A. Oldstone), która bardzo ładnie
opisuje, udowadnia cały mechanizm właśnie tej
molekularnej mimikry prowadzącej do wielu,
wielu chorób układu odpornościowego, do wielu
chorób z grupy autoimmunoagresji. To jest niezwykle ważne, bo jeśli mówimy o jakimś naukowym uzasadnieniu czegoś, to proszę bardzo
macie to Państwo pod ręką.

— Glifosat obecny w szczepionkach rozszczelnia barierę krew-mózg i jeszcze
bardziej „napędza” ten proces

To jest substancja, która jest częścią właśnie
raundapu. W tej chwili wiemy już, że raundap jest w wielu krajach wycofany. W Polsce
oczywiście nadal jest używany i z tego, co dowiedzieliśmy się ostatnio, będzie używany przez
następne jeszcze co najmniej pięć lat. A więc to
jest coś okropnego, co się dzieje.

Tutaj mamy opis szczepionki przeciw grypie
na sezon 2017, 2018. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, nie na wirusy i tak dalej, bo do
tego dojdziemy sobie, jeśli chodzi o szczepionki
przeciwko grypie, ale na to, że w tej czerwonej ramce po prawej stronie napisano ilości: 15
mikrogramów HA. Cóż to jest HA? W ogóle
na ten temat nie mówimy, a to jest w skrócie ogromnym mówiąc, to jest ta substancja
przeciwko której nasz organizm ma wyprodukować przeciwciała. To się nazywa hemaglutinina (haemagglutinin). Dlaczego to jest ważne?
Dlatego że wtedy dochodzi do tego zjawiska,
o którym Państwu mówiłem wcześniej, nasz
system odpornościowy wytwarzający przeciwciała, które łączą się z aluminium tak, jak hemaglutinian, może zaatakować nasz własny organizm. I to jest właśnie ten mechanizm mimikry molekularnej, o której mówiłem wcześniej.

To jest właśnie publikacja, która opisuje ten
mechanizm. Bardzo bym chciał, żeby ktoś, kto
chciałby ten temat zgłębić, przeczytał tę publikację.

Koniec odcinka 5
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ODCINEK 6
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Zaburzenia układu nerwowego, aluminium w mózgu, aspekt ekonomiczy

burzoną pamięć, uwagę, mowę, nie potrafi myśleć abstrakcyjnie, wykonywać obliczeń. Zwalniają procesy myślenia u takich dzieci, to czy
mamy do czynienia tylko sobie z takim zaburzeniem poznawczym? Czy z bardzo poważnie
chorym dzieckiem? Bo nikt z nas nie chciałby
mieć dziecka, czy nie che mieć dziecka, które
miałoby tego typu zaburzenia. I tak jak naukowcy piszą w tej ramce, stwierdzono, że makrofagi, które wchłonęły, jak gdyby aluminium,
one wchłonęły to w wyniku podania szczepionki
domięśniowej w tym przypadku, ale wiadomo,
że to się dzieje również w każdym podaniu
szczepionki.

Poprzedni odcinek skończyliśmy sobie sprawami związanymi z infekcjami, które były spowodowane przez zjawisko tak zwanej mimikry
molekularnej. Po szczepieniach takie zjawiska
występują, dlatego że wtedy system odpornościowy może pomylić się i zaatakować również
tkanki zdrowe.
Proszę teraz popatrzeć na publikacje, która
dotyczy stanów zapalnych mięśni. To schorzenie, które nazywa się Macrophagic Myofasciitis,
w skrócie MMF, jest to rzadka choroba mięśni zidentyfikowana w 1993. A więc stosunkowo
niedawno.

Jeśli są tego typu zaburzenia, to co jest przyczyną? Ta praca naukowa wyraźnie nam to
wskazuje. Proszę popatrzeć, że na portalu dla
neurologów napisano, że przyczyną powstania
łagodnych zaburzeń poznawczych są zmiany
naczyniowe lub uszkodzenia układu nerwowego,
czyli neurodegeneracja. A o czym my niemalże
od samego początku tutaj mówimy? Właśnie
o tym, że poprzez podanie silnych stymulantów malutkiemu dziecku, szczególnie w okresie
rozwoju jego mózgu, dochodzi do procesów neurodegeneracyjnych. I mamy potwierdzenie tego
w tej publikacji. Na tym samym portalu napisano również, że:

Na czym ta choroba polega? Autorzy tej pracy
piszą, że:
„Chociaż aluminium jest stosunkowo dobrze tolerowane (tego akurat do końca nie wiedzieli,
bo skąd wiedzą, że aluminium jest stosunkowo
dobrze tolerowane? Rozumiemy w tej chwili, że
ta tolerancja lub jej brak może wystąpić po
bardzo długim czasie) u niewielkiej ilości osób
zaszczepionych następuje stan zapalny mięśni,
stan ciągłego zmęczenia i różnego rodzaju zaburzenia poznawcze”.
Teraz czytamy sobie tego typu prace i kto
zwróci uwagę na to, czym są te zaburzenia poznawcze. Co to jest za dziwaczne stwierdzenie?
Z forum neurologicznego dowiadujemy się, że te
zaburzenia poznawcze obejmują między innymi
takie obszary, jak pamięć, uwaga, mowa, postrzeganie oraz bardziej złożone procesy, takie
jak myślenie abstrakcyjne, wykonywanie obliczeń, podejmowanie decyzji, tworzenie pojęć,
formułowanie sądów, wykonywanie złożonych
ruchów celowych. Jak widać, nie ma w tym
nic błahego. Dlatego, że jeżeli mamy dziecko
z zaburzonym procesem poznawczym i ma za-

„Prawdopodobnie zaburzenia takie mogą powodować liczne, drobne urazy głowy, jak u boksera”.
A więc nie trzeba dziecka główki uderzać wielokrotnie, żeby wywołać ten efekt, dlatego że ten
efekt jest tworzony poprzez uderzanie, w cudzysłowie, w to dziecko różnego rodzaju stymulantami. Czy to powoduje, że zaczynamy się tego
obawiać? Ja bym się obawiał, bo nie chciałbym
mieć dziecka, które w sposób najlżejszy jest
w ten sposób uszkodzone. To jest uszkodzone
dziecko. Nie ma się co oszukiwać. Tak jest.
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Naukowcy piszą dalej, że ich obawy głównie dotyczą tego, czy to aluminium znajduje się gdzieś
lokalnie, czy też zostało przeniesione, a już z poprzednich prac, z poprzednich publikacji wiemy
o tym, że może być przeniesione do wszystkich
organów. Na samym dole sami stwierdzają, że:

bo jeśli dziecko zaszczepiono, kiedy miało roczek, teraz może mieć nawet dziewięć lat. To
jest bardzo istotne, ponieważ stwierdza się w tej
chwili tego typu zaburzenia poznawcze dużo,
dużo później po zastosowaniu szczepionki. Ale
bardzo rzadko ktokolwiek wskazuje na jakiekolwiek publikacje dowodzące tego faktu, a tutaj
mamy do czynienia z faktami.

„Powoli aluminium akumuluje się w mózgu”.

Mamy następną niezwykle ciekawą publikację
i proszę zauważyć, że ta publikacja dotyczy
również tego bardzo przewlekłego stanu zapalnego mięśni, i ci z kolei naukowcy ponownie napisali, że jest to schorzenie, które zaczyna być
teraz widoczne.

Popatrzymy sobie teraz na podobną publikacje i proszę zwrócić uwagę na to pierwsze zdanie, a więc to schorzenie mięśni. Powiedzieli tutaj, że jest to schorzenie, które zaczyna być
widoczne. Jest to schorzenie nieznanego pochodzenia, ale coraz częściej się pojawiające. Nieco
dalej naukowcy powiedzieli, że analiza historii pacjentów wykazała, że 50 z 50 pacjentów, a więc sto procent, otrzymało szczepionki
przeciw WZW B, WZW A, lub przeciw tężcowi, 3 do 36 miesięcy, zanim pobrano próbkę
do biopsji. Wystąpienie tych stanów zapalnych
mięśni nastąpiło u 94 procent pacjentów po ich
zaszczepieniu. W konkluzji naukowcy stwierdzają, że:
„Wystąpienie tej choroby nastąpiło po podaniu
szczepionek zawierających aluminium”.

Ta publikacja opisuje zjawisko chronicznego
schorzenia związanego z uszkodzeniem mięśni,
dysfunkcją poznawczą, syndromem ciągłego
zmęczenia, stanów zapalnych mózgu, z zaburzeniami pamięci, i to wszystko dzieje się po
podaniu szczepionki. Napisano tu, że obecność
aluminium, które jest transportowane przez
makrofagi, pochodzi z miejsca podania szczepionki. Znowu mamy do czynienia z tymi zaburzeniami, zaburzeniami poznawczymi. Naukowcy wskazują na zaburzenia poznawcze niektóre ciężkie, które utrzymują się z pewnymi
wahaniami, ale przez bardzo długi czas. Jaki
czas? Zaraz sobie zobaczymy. Wskazują też na
to, że:

A więc wyraźnie mówią, że po podaniu szczepionki zawierającej aluminium coś takiego występuje i coraz więcej występuje, niemniej jednak zastrzegają się w pierwszym zdaniu, bo mówią: to schorzenie ma nieznaną przyczynę. Jak
ma nieznaną przyczynę, skoro sami mówią, że
to następuje wtedy, kiedy chorzy, bo są to chorzy ludzie, dostali te szczepionki. Twierdzą dalej, że:
„Wskazuje to na długoterminową obecność aluminium w organizmie. Jak również na przewlekłe lokalne reakcje immunologiczne, jakie wykryto u pacjentów z symptomami, które pojawiły się po szczepieniu”.

„Zaburzona jest praca układu nerwowego, centralnego układu nerwowego sugerująca wystąpienie demielinizacji”

Kiedy wykonano biopsje, ale kiedy? Trzy miesiące do ośmiu lat po szczepieniu. A więc, gdzie
jest ten magiczny okres czterech tygodni? Przecież biopsje u tych pacjentów potwierdzającą to
schorzenie, obecność aluminium i tak dalej, wykonano nawet po ośmiu latach po zaszczepieniu. To są wszystko chorzy ludzie, czy dzieci,

A czym jest demielinizacja? Mówiliśmy poprzednio, że jest to uszkodzenie tkanki nerwowej, uszkodzenie otoczki mieliny wokół nerwów
i mamy do czynienia z różnego rodzaju schorzeniami neurodegeneracyjnymi u dziecka lub
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osoby dorosłej, włącznie z występowaniem czegoś takiego jak stwardnienie rozsiane.

może wydzielane w takich ilościach, jak mamy
do czynienia wtedy, kiedy ten mikroglej jest silnie wzbudzony i doprowadza do śmierci, ale jak
to tłumaczyłem, jest to taka powolna korozja,
która spowoduje jednego dnia, że ten materiał
pęknie, urwie się i mamy katastrofę. I tutaj
mamy właśnie do czynienia z bardzo wyraźnie opisanym zjawiskiem zauważanym od 1993
roku. Jest tego coraz więcej. Tych ludzi jest coraz więcej i są to ludzie młodzi. Jak wskazuje
na to ta praca, to są ludzie w tej chwili w średnim wieku, ale wyraźnie pokazano, że jest to
spowodowane aluminium, które dostali wtedy,
kiedy byli zaszczepieni szczepionkami. Na samym dole napisano, że:

Następna rzecz, na którą ponownie chciałbym
zwrócić Państwa uwagę, ponieważ jest to niezwykle ważne dla nas, jest to, że ta dysfunkcja
kognitywna, mądrze mówiąc, to jest zwykłe zaburzenie myślenia, zapamiętywania, brak możliwości wykonywania prostych działań, brak
koncentracji, brak umiejętności argumentowania, brak kontroli nad emocjami, brak kontroli
nad pokusami, narkotyki. Ta osoba nie jest
w stanie ochronić się przed pewnymi pokusami.
Czasami do takiego stopnia, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Co to oznacza
w praktyce? Oznacza to, że mamy do czynienia
z marginalizacją społeczną takiego człowieka.
Ten człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie, ale tutaj chciałem
Państwu zwrócić uwagę na rzecz najgorszą, bo
mówimy o tych wszystkich schorzeniach, mówimy o takim schorzeniu, który charakteryzuje
się na przykład depresją, bólem mięśni, stanami zapalnymi mózgu i tak dalej. To są rzeczywiście bardzo ciężkie problemy. Natomiast
te problemy kognitywne, problemy poznawcze,
jak to mówimy, są to problemy nie zawsze widoczne, ale w swej konsekwencji doprowadzające do tego, że ta osoba nie nadaje się do
funkcjonowania w społeczeństwie. Jeśli się nie
nadaje do funkcjonowania w społeczeństwie, to
ta osoba nie potrafi skutecznie, efektywnie pracować, wykonywać jakichkolwiek zadań, bo nie
potrafi myśleć. Bo ma zaburzone procesy myślenia, nie pamięta i tak dalej, i tak dalej.

„Połączenie chronicznego stanu zapalnego mięśni, bo człowieka po prostu boli, a więc chronicznego ciągłego zmęczenia zaburzeń poznawczych, o których mówiliśmy, powoduje powstanie chronicznego stanu niesprawności fizycznej
i intelektualnej”.
Zrozummy, co to oznacza? Mamy osobę w średnim wieku niesprawną fizycznie i intelektualnie po podaniu jej szczepionek zawierających
aluminium. No, i ta marginalizacja społeczna
jest konsekwencją tego wszystkiego. Na samym
końcu, w ostatnim zdaniu naukowcy napisali,
że:
„Klasyczne metody terapeutyczne, żeby tego
człowieka jakość leczyć, nie działają. Co powoduje, że opieka nad takim pacjentem jest bardzo
trudna”.
Chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli.
Mamy sporą część społeczeństwa, która została
uszkodzona, jak praca ta naukowa wskazuje,
poprzez aluminium zawarte w szczepionkach.
Co w związku z tym? Trzy ostatnie słowa wskazują na to, że teraz trzeba się tym kimś opiekować, ale ta opieka jest bardzo trudna. I mamy
przewlekle, bardzo chorego człowieka.

Ale najważniejsze w tej pracy, w tej publikacji jest to, kiedy tego typu zaburzenia,
które wskazano, występują po podaniu szczepionki zawierającej aluminium. Kiedy takie zaburzenia występują? Proszę bardzo. Czyli pacjenci, u których to wykryto, to są pacjenci
w średnim wieku. A więc pytanie. Co to znaczy średni wiek? 2 latka? 3 latka? 4 latka?
No, nie. . . A więc tego typu uszkodzenia mózgu,
degenerujące ten mózg, co wyjaśniliśmy sobie
na tym ogromnym slajdzie, gdzie powiedzieliśmy, że jeżeli mikroglej pozostanie wzbudzony,
ale na niskim stopniu wzbudzenia, ten mikroglej powoduje, że w mózgu człowieka wydzielane są ciągle bardzo silne toksyny, tylko nie są

Tutaj mamy następną pracę naukową mówiącą
o tych problemach poznawczych, która mówi to
samo.
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kiem, w jaki sposób on może sprawdzić, że taka
dysfunkcja u tego dziecka nie istnieje? W jaki
sposób można sprawdzić u noworodka, któremu
podajemy szczepionkę ślepo, że to dziecko już
urodziło się z tego typu dysfunkcjami? Z tego
typu zaburzeniami. I jak wskazuje ta publikacja, podanie szczepionki takiemu dziecku może
zakończyć się katastrofą zdrowotną. Tu nie ma
żadnych dywagacji, że tak może nastąpić, bo
tak następuje. Oczywiście wiemy, jest to związane z niezwykle aktywnym uruchomieniem mikrogleju w mózgu dziecka. I tak dochodzi do
przewlekłych stanów zapalnych. Więc jeśli pediatra na wizycie osłucha dziecko, zajrzy do
ucha, do noska, do buzi, i stwierdza, że to
dziecko może być szczepione, to ja się pytam – na jakiej podstawie? Przecież pediatra
nie ma żadnych możliwości, żeby przed podaniem szczepionki, którą za minutę temu dziecku
poda, żeby sprawdzić, czy to dziecko nie ma
tego typu ukrytych zaburzeń układu immunologicznego, również tej konstrukcji genetycznej,
która może doprowadzić do absolutnej katastrofy. To jest rosyjska ruletka.

Znowu te zaburzenia myślenia, zaburzenie abstrakcyjnego myślenia i tak dalej. I ponownie ta
praca wskazuje na to, że mamy do czynienia
z bardzo chorym, przewlekle chorym człowiekiem.

Ta publikacja z kolei opisuje przewlekły stan
zapalny mózgu u dziecka po przeszczepie komórek macierzystych, przy czym przeszczep się
udał, ale ten stan zapalny, chroniczny stan
zapalny mózgu wystąpił z powodu obecności wirusa świnki. A więc wirus świnki, które
to dziecko dostało w szczepionce przeciw odrze, śwince i różyczce, długo istniał w organizmie tego człowieka, w mózgu właściwie tego
dziecka, bo tutaj chodziło o jego mózg. Naukowcy mają metody, którymi potrafią stwierdzić, czy ten wirus jest pochodzenia naturalnego, jak to mówimy, ze środowiska lub dzikiego, czy też ten wirus pochodzi ze szczepionki. W tym przypadku poprzez zastosowanie odpowiednich technik stwierdzili, że wirus
ten był ze szczepionki. Ale ważne jest to, że
naukowcy wyraźnie wskazują na to, że w takim
razie dzieci z niesprawnym układem immunologicznym powinny być wykluczone ze szczepień.
To jest niezwykle istotne, dlatego że wiemy już
w tej chwili, że dzieci rodzą się z pewną dysfunkcją układu immunologicznego. Czasami są
to przyczyny genetyczne. I takich dzieci nie
wolno w żadnym wypadku szczepić.

To z kolei prowadzi nas do zadania niezwykle istotnego pytania. Jeśli pediatra, lekarz pediatra nie jest w stanie określić stanu dziecka,
a przecież noworodek rodzi się również, kto jest
w stanie określić stan tego dziecka od strony
jego układu immunologicznego czy konstrukcji
genetycznej. Na jakiej podstawie? Na podstawie jakich naukowych prac, badań, publikacji,
podaje się temu dziecku niezwykle silny stymulator? Który sam w sobie może doprowadzić do
katastrofy, a jak tutaj wykazano może również
doprowadzić do tego, że wirus zawarty w tej
szczepionce, który się umieścił w mózgu tego
dziecka, może to dziecko stopniowo zabić. To
jeśli pediatra nie jest w stanie takiego badania
wykonać, nigdy go zresztą nie wykonuje, to jaką
możliwość wykonania takich badań ma pielęgniarka, której w tej chwili chce się przekazać
możliwość decydowania o tym, czy dziecko ma
być zaszczepione, czy niezaszczepione. Przecież
to pielęgniarka w tej chwili ma mieć prawo do
zaklasyfikowania dziecka do szczepienia. Ale na
jakiej podstawie ona to zrobi?
Nauka pokazuje, co jest jeszcze wymagane. To
są niezwykle specjalistyczne badania, które koniecznie trzeba dokonać, żeby dziecku podać

Teraz dochodzimy do zagadnienia takiego.
W jaki sposób przeciętny pediatra może sprawdzić w czasie wizyty rodziców z takim dziec-
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dziecko rodzące się z alergią ma zaburzony system immunologiczny? Pytanie jest oczywiście
retoryczne. Jasna sprawa, że ma. Jak zbadać
to u dziecka, które właśnie się urodziło? W jaki
sposób można dokonać tego typu bardzo zaawansowanej oceny w sensie technicznym również, kiedy dziecko się dopiero urodziło, i nie
wiemy jeszcze, w jakim stanie biologicznym to
dziecko jest. A czy dziecko, które cierpi na różnego rodzaju schorzenia przewlekłe, ma zaburzony system immunologiczny? Naturalnie ma,
bo ma zaburzony system immunologiczny. Jakie to przewlekłe schorzenia? Każde. Łącznie
z atopowym zapaleniem skóry. A co z dziećmi,
które mają cukrzycę? Czy ich system immunologiczny działa prawidłowo? Oczywiście, że nie
działa prawidłowo. Naukowcy wyraźnie powiedzieli, zresztą nie jest to jedyna praca, która
mówi właśnie o tym, że określenie tych parametrów stanu biologicznego dziecka jest krytyczne,
bo może się źle skończyć. A jeśli dziecko ma
zbyt niski poziom glukozy w czasie podawania
szczepionki? Przecież doktor Blaylock pokazał,
że hipoglikemia, a więc zbyt niskie stężenie glukozy we krwi, jest jednym ze stymulantów mikrogleju. A dzieci rodzą się przecież przewlekle
chore. Co z ich systemem immunologicznym?

szczepionkę i nie narazić tego dziecka na utratę
zdrowia czy życia. Czy takie badania są możliwe do przeprowadzenia? Jak najbardziej tak.
Na konferencji dotyczącej szczepień zorganizowanej przez arcybiskupa Hosera jednemu z prelegentów zadano dokładnie takie pytanie. „To
dlaczego przed podaniem szczepionki nie bada
się dzieci, żeby tego typu możliwości wykluczyć?”. Odpowiedź prelegenta zmroziła, może
nie wszystkich tam na sali, ale była taka:
„Jest jeszcze aspekt ekonomiczny”.
Czyli aspekt ekonomiczny jest ważniejszy niż
zdrowie czy życie dziecka. Proszę dokonać
oceny tego samemu. Wydaje się, że ona się nasuwa sama.

Wiemy z relacji neonatologów, wiemy z relacji wielu pediatrów, że takie zjawisko występuje niezwykle powszechnie. A co z dziećmi,
które mają podkliniczne stany zapalne? Drodzy Państwo, my dorośli również cierpimy bardzo, bardzo poważnie z tego powodu, że występują u nas podkliniczne stany zapalne, to
znaczy stany zapalne, które nie są wykazywane w badaniach laboratoryjnych. Badanie
CRP czy OB nic nie daje. To jest ogromny
problem w tej chwili w zasadzie wszystkich.
Dzieci, które mają podkliniczne stany zapalne,
są szczepione, a przecież to zagraża ich zdrowiu. Dlatego że ten podkliniczny stan zapalny
powtórnie oznacza aktywacje mikrogleju, a my
podając szczepionkę, czy inny stymulant, stymulujemy to jeszcze bardziej. A co z dziećmi,
u których w wyniku badania poprzednich szczepień już doszło do wzbudzenia mikrogleju.
Skąd wiadomo, że ten mikroglej u dziecka już
nie jest w stanie pobudzenia, już nie jest w stanie wzbudzenia, zanim podamy mu następną
szczepionkę zawierającą ogromną ilość różnego

W czwartym miesiącu u tego dziecka po podaniu szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce stwierdzono problemy z układem odpornościowym. To dziecko najprawdopodobniej takie problemy miało wcześniej tylko niewykryte. Podano szczepionkę, a po 10 miesiącach wystąpiła wysypka, biegunka, letargia,
ataki padaczki, stan zapalny mózgu potwierdzony był przez MRI. Ale drodzy Państwo to
nastąpiło 10 miesięcy po podaniu szczepionki
MMR. Co w takim momencie się stwierdza?
Nie, nie, nie, to na pewno nie było spowodowane szczepionką, dlatego że nie wystąpiło
to w ciągu pierwszych czterech tygodni. Ale
przecież naukowcy wykazali obecność wirusa ze
szczepionki w mózgu tego dziecka, co spowodowało przewlekły stan zapalny tego mózgu, a co
skończyło się śmiercią tego dziecka, kiedy miało
6 lat. Jak już wiemy określenie stanu zdrowia
dziecka, szczególnie pod względem immunologicznym jest krytyczne dla tego dziecka, zanim
poda mu się jakąkolwiek szczepionkę. Ale czy
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rodzaju stymulantów. A co z dziećmi, u których istnieją predyspozycje genetyczne?

udawanie zrobienia czegoś, co nie istnieje, dlatego że w ten sposób lekarz pediatra nie jest
w stanie w sposób rzetelny, w sposób zgodny
z nauką zaklasyfikować dziecka do szczepienia.
Nie jest w stanie powiedzieć, że to szczepienie będzie dla tego dziecka w miarę bezpieczne.
Dlaczego tak się nie dzieje?

Dlatego że istnieją publikacje również, które
stwierdzają na przykład, że autyzm może
w sposób niebezpośredni być wywołany przez
szczepionkę, ale w sposób pośredni. W ten właśnie sposób, że dziecko ma już pewne predyspozycje genetyczne, które zostaną uruchomione
przez podanie szczepienia, choć podkreślam, to
nie musi wcale być szczepionka. Ale ponieważ
szczepionka zawiera bardzo silne stymulanty,
więc zdecydowanie szczepienie przyczynia się
do tego, że następuje ogromny wzrost ryzyka
wystąpienia autyzmu u dziecka z predyspozycjami autystycznymi. To z kolei oznacza, że
dziecko może dostać autyzmu, jak prace naukowe wskazują, chociażby te, które w tej chwili
omówiliśmy, gdzie predyspozycji genetycznych
nie ma. Ale jeśli takie są, to w jaki sposób i na
jakiej podstawie lekarz to zrobi, nie mając możliwości sprawdzenia tego. Tutaj podanie szczepionki u dzieci, które mają predyspozycje genetyczne, jest niezwykle ryzykowne. Jeżeli tak
i rozumiemy, dlaczego to tak działa, należałoby
to wszystko sprawdzić przed podaniem szczepionki. Jeżeli rodzice decydują się na podanie
szczepionki, to jednym z aspektów zarządzania
ryzykiem związanym z podawaniem szczepienia
jest to, żeby to wszystko sprawdzić. Najpierw.
Zanim poda się szczepionkę.

To w takim razie, jakie możliwości ma pielęgniarka, która ma otrzymać prawo klasyfikowania dziecka do zaszczepienia? Oczywiście nie
chodzi o żadne degradowanie pielęgniarek i ich
umiejętności, tylko chodzi o prosty fakt. Skoro
pediatra nie jest w stanie w sposób zgodny z nauką stwierdzić pewnego stopnia bezpieczeństwa
podania szczepionki to, jaką możliwość ma pielęgniarka? Żadne. Żadne z tych możliwości nie
istnieją. Mamy do czynienia z aspektem niezwykle, niezwykle wielkiej wagi, dlatego że to,
co w tej chwili się proponuje, a więc, żeby pielęgniarki miały prawo do klasyfikowania dzieci
do szczepień, nie jest w żadnym przypadku
zgodne z nauką. Nie jest w żadnym wypadku
bezpieczne dla dziecka. Mam nadzieję, że rozumiemy dlaczego. Dlaczego nie wolno dopuścić, żeby tak się działo? Przecież tu o zdrowie,
a niejednokrotnie życie dziecka chodzi. Kto potem weźmie odpowiedzialność za to dziecko, zaklasyfikowane tak, jak to mówimy, na podstawie wiatru z poślinionego palca.
Niezwykle ważnym pytaniem jest, dlaczego nie
bada się obecności przeciwciał u dzieci przed
podaniem szczepionki? Wiadomo o tym, że jeżeli już przeciwciała istnieją to podanie szczepionki w przypadku istniejących już przeciwciał, bardzo poważnie zwiększa ryzyko, że z tym
dzieckiem stanie się coś złego. Takie pytanie zadano w czasie konferencji, którą zorganizował
arcybiskup Hoser, gdzie odpowiedź, jaką usłyszeliśmy, brzmiała:

Ale jeśli tak, jakie możliwości przeprowadzenia takich badań ma pediatra w czasie wizyty,
kiedy za kilka minut poda dziecku szczepionkę?
Jakie ma możliwości? Nauka wskazuje, że brak
dokładnego określenia stanu dziecka, mówię
o tym stanie biologicznym, włącznie z jego
predyspozycjami genetycznymi, może po podaniu szczepionki zakończyć się katastrofą zdrowotną lub utratą życia. W związku z tym pediatra nie ma najmniejszej możliwości dokonania prawdziwej, rzetelnej oceny stanu biologicznego dziecka na podstawie, której może
w sposób bezpieczny zaklasyfikować dziecko do
zaszczepienia. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście
z wizytą u pediatry, to co pediatra może zrobić?
Osłuchać dziecko? Zaglądnąć dziecku do uszka,
gardełka, noska i na tej podstawie stwierdzić, że
dziecko może być zaklasyfikowane do szczepienia? Przecież to jest medyczna fikcja. To jest

„W medycynie dużą rolę odgrywa też
ekonomia”
Dlaczego tak to było? Ponieważ koszt badania to jest kilkadziesiąt złotych. Drodzy Państwo, czyli my za kilkadziesiąt złotych ryzykujemy zdrowiem i życiem naszego dziecka.
Czy w takim momencie lekarz, lekarz pediatra nie powinien mimo wszystko powiedzieć
– sprawdźmy to? Sprawdźmy, czy nie wyrzą-
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dzimy temu dziecku krzywdy. Jak można stawiać jakiekolwiek aspekty ekonomiczne przed
zdrowiem czy życiem dzieci polskich? A niestety tak to się dzieje. Proszę sobie popatrzeć
na godzinę: 01:32 właśnie tego, co możecie sobie Państwo zobaczyć na tym filmiku [Film jest
niedostępny pod wskazanym adresem]. Bardzo ważne
pytanie zadała na nim mama dziecka i odpo-

wiedź, jaką uzyskała, Państwo sobie usłyszycie. Dla mnie osobiście i dla wielu z państwa
nie do pomyślenia jest stawianie jakiegokolwiek
elementu ekonomicznego nad życiem czy zdrowiem dziecka. Jest to nie do pomyślenia w moich kategoriach, ale jak widać, to się stosuje
cały czas.

Koniec odcinka 6
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ODCINEK 7
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Publikacje naukowe

Mówiliśmy o tym, że należałoby robić badania,
które by stwierdzały stan biologiczny dziecka,
zanim poda się szczepionki. Niestety jak widać
było, sprawy dotyczące ekonomi są ważniejsze
niż zdrowie i życie dziecka, i takich badań się
po prostu nie robi. Mówiliśmy również o tym,
jak bardzo silnym stymulantem, między innymi
oczywiście, jest glifosat. Tutaj mamy publikację naukową doktora Samsela i pani doktor
Stephanie Seneff, która mówi o tym, że najbardziej niepokojący jest fakt, że glifosat znajduje
się w wielu powszechnie stosowanych szczepionkach, łącznie ze szczepionkami przeciwko odrze,
śwince i różyczce. Co zweryfikowaliśmy w tej
pracy po raz pierwszy, w sensie po raz pierwszy na świecie, że znaleziono zanieczyszczenie
glifosatem. To zanieczyszczenie może wynikać
z zastosowania w produkcji szczepionek białek
zwierzęcych, kazeiny, białek jaj czy żelatyny.
A co to oznacza, mówiliśmy przy okazji omawiania stymulantów, które aktywują mikroglej,
że to w prostej drodze może prowadzić do alergii. Wiemy o tym w tej chwili, że wielkim problemem zdrowotnym są właśnie alergie. Alergie stanowią teraz ogromny problem społeczny,
dlatego że pediatrzy zauważają to w ogromnych
ilościach. Czyli odczyny alergiczne występujące
u tysięcy, tysięcy dzieci. Pytanie zachodzi takie, czy ktokolwiek, kiedykolwiek zgłosił to jako
NOP, niepożądany odczyn poszczepienny.

Żywy wirus odry piszą dalej ci naukowcy, może
spowodować powstanie hemaglutyniny zawierającej glisofat. Mówiliśmy o tej hemaglutyninie poprzednio i teraz oni stwierdzają, że
ta hemaglutynina może zawierać glifosat, to
z kolei ze względu na zjawisko mimikry molekularnej może spowodować uszkodzenie białek tworzących mielinę. Co powszechnie obserwuje się w przypadkach autyzmu. A więc być
może w sposób nie bezpośredni, ale pośredni,
ze względu na tego typu zanieczyszczenia, jakie
występują w szczepionkach, szczepionki w ten
sposób sprzyjają powstaniu autyzmu. Mechanizmów, które mogą wywołać autyzm u dziecka,
jest bardzo wiele. Tak się jednak składa, że
wiele z tych mechanizmów jest spowodowanych
szczepionkami czy raczej tym, co w szczepionkach występuje.
Pani doktor Stephanie Seneff wyraźnie pokazała, że glisofat znajduje się w żelatynie. W żelatynie stosowanych w szczepionkach. Gdyby
ktoś z państwa chciał rozwinąć wiedzę na ten
temat, zachęcam do przeczytania tej pracy, dlatego że tutaj naukowcy nie tylko stwierdzili
obecność glisofatu w szczepionkach, ale bardzo
dokładnie, precyzyjnie określili jego ilość. Jest
to również temat niezwykle ważny, niezwykle
istotny, dlatego, że kiedy omawiamy sprawę dotyczącą szczepień, to należy się pochylić przynajmniej przez pewien czas nad zanieczyszczeniami, które w taki czy inny sposób znalazły
się w szczepionkach. A te zanieczyszczenia właśnie głównie stanowią stymulanty, które doprowadzają do aktywacji mikrogleju.

Jeśli dziecko dostaje alergię po szczepionce to
czy jest to odczyn pożądany? Poza tym, czy
alergia jest chorobą samą w sobie? Uważam,
że alergia jest odczynem. Reakcją, symptomem, ale nie jest chorobą. Tak jak nowotwór.

Teraz mamy publikację, która ma na celu zbadanie poważnych problemów zdrowotnych po
immunizacji, po zaszczepieniu szczepionkami
zawierającymi aluminium. Chodziło o szcze-
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pionki przeciwko błonnicy, tężcowi i krztuścowi.
Dlaczego wybrałem tę publikację? Dlatego, że
ona wskazuje na coś bardzo charakterystycznego. Otóż wielokrotnie jest tak, a w zasadzie
w większości przypadków jest tak, że jeżeli prowadzone są badania na jakiś temat i ukazuje się
już dziesiąta, dwudziesta piąta publikacja, to
najczęściej naukowcy, autorzy tych publikacji
na samym końcu piszą coś takiego, że: „Dalsze
badania są potrzebne”. Robią to oczywiście dla
własnej ochrony, żeby nikt ich nie zaatakował.
Jest to bardzo irytujące, ponieważ wielokrotnie
powtarzane te same badania dochodzą do tych
samych wniosków, a jednak na końcu mówią, że
dalsze badania są potrzebne.

Tutaj mamy bardzo ciekawą publikację szczepionki i ryzyko wystąpienia stwardnienia rozsianego, i innych chorób układu nerwowego,
związanego z demielinizacją. Demielinizacja to
oczywiście jest proces niszczenia osłonki mielinowej wokół nerwów, co prowadzi do różnego
rodzaju schorzeń neurodegeneracyjnych typu
na przykład stwardnienie rozsiane, chociaż nie
tylko. Proszę popatrzeć, jak ci naukowcy opisali wyniki tych swoich badań, różnego rodzaju
prac naukowych i tak dalej. Napisano tak:
„Nie wykazano związku pomiędzy szczepionką
przeciw WZW B, HPV, lub innymi szczepionkami, i ryzykiem wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych w okresie do trzech lat po szczepieniach”.

Co teraz się okazało w tej pracy, która miała
dowodzić tego, czy i jak występują ciężkie powikłania po podaniu tej szczepionki. Autorzy
tej pracy napisali, że nie znaleźli żadnego dowodu na to, że sole aluminium, czyli aluminium zawarte w szczepionkach powodują jakikolwiek poważny problem zdrowotny długotrwały. Czyli na końcu tej pracy napisali, że
szczepionki właściwie są okej. Dlatego, że nie
stwierdzono żadnych długotrwałych, negatywnych efektów testowania szczepionek zawierających aluminium. Ale przecież to nie koniec.
Wiemy przecież, że negatywne efekty mogą być
zaobserwowane po wielu, wielu latach. Ci naukowcy nie mają za bardzo, tak prawdę mówiąc, powodów do tego, żeby mówić, że nie ma
żadnych efektów ubocznych. Ale co najważniejsze z tego wszystkiego to jest to, że na samym
dole, w ostatnim zdaniu napisali coś takiego:

Co to wszystko znaczy? Czy wszystko
w związku z tym jest okej? Dlatego, że my
doskonale w tej chwili wiemy, na podstawie
publikacji, na podstawie wiedzy, podstawowej
wiedzy dotyczącej funkcjonowania mikrogleju
w stanie wzbudzenia, że różnego rodzaju efekty
uboczne, czasami wręcz tragiczne, mogą wystąpić dużo później niż trzy lata po podaniu
szczepionki. Tego typu stwierdzenie jest stwierdzeniem bardzo mylącym, bo lekarz czytając
tego typu prace, widząc, że napisano, że ryzyko
było, ale do trzech lat, a po szczepieniu nie wykazano związku żadnego, to teraz lekarz, który
wie, a może nie wie, jak działa mikroglej w mózgu małego dziecka, może być przekonany, że
właściwie te szczepionki są bezpieczne. Podczas
gdy my już wiemy, nie są i wiemy już na jakiej
podstawie tak powiedzieć. Proszę popatrzeć,
co napisali dalej.

„Pomimo braku dobrej jakości dowodów, nie zalecamy, aby prowadzono dalsze badania dotyczące tego tematu”.

„W przypadku każdej innej szczepionki wystąpił
związek ze zwiększonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych w ciągu pierwszych trzydziestu
dni od podania szczepionek, ale tylko u osób powyżej 50 roku życia”.

Nie wiem, czy to trafiło do każdego w równym
stopniu, dlatego że, powtarzam, wielokrotnie
badania prowadzone tej samej substancji, czy
dotyczące tego samego tematu, dziesięć, dwadzieścia, dwadzieścia pięć razy, ciągle zabezpieczają się naukowcy, pisząc, że dalsze badania
są potrzebne. A tutaj proszę bardzo. Już mówią sami, że nie ma dobrej jakości, jak sami
stwierdzają, dowodów na to, co oni tutaj opisali. A mimo to twierdzą, że dalsze badania już
są niepotrzebne. I co teraz?

Co za ulga. Napisano, że związek wystąpił,
a więc jest to groźne, ale tylko u osób powyżej
50 roku życia. I to w ciągu 30 dni od podania
szczepionek. Kto z państwa chce zaryzykować
w ten sposób swoim zdrowiem, a być może nawet życiem? Ja z pewnością nie, ale my tu sobie
przedstawiamy fakty naukowe, które czasami są
przekazywane również w formie bardzo mylącej.
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Do jakich końcowych konkluzji doszli autorzy
tej pracy? Zawiadamiają nas o tym, że

oznacza, że to jest tylko u jednego pacjenta.
Dlatego że to tylko lekarz zaobserwował u jednego czy dwóch pacjentów, ale nie ma żadnego
dowodu na to, że to są tylko jeden czy dwóch
pacjentów, bo przecież w przestrzeni medycznej
milionów chorych osób takich pacjentów mogą
być tysiące. Więc jeśli coś ma łatkę „dowód
anegdotyczny”, jak to się w Polsce mówi, wcale
nie oznacza, że to jest jakakolwiek anegdota.
Temu trzeba się przyjrzeć. Mądrzy lekarze to
robią. Właśnie z tego względu, że jeśli wystąpił taki przypadek, a zaobserwowali to u jednej
czy drugiej osoby, to trzeba się temu przyjrzeć.
Trzeba zbadać. Tutaj przecież wiemy o tym, że
jest takie powiedzenie, że jeżeli jeden kruk jest
biały, to wcale nie oznacza, że wszystkie kruki
są czarne.

„Nie stwierdziliśmy żadnego długoterminowego
związku pomiędzy szczepieniami a stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami centralnego
układu nerwowego, co wskazuje na brak takiego
związku przyczynowego”.
Długoterminowego po 3 latach? Przecież
wiemy na podstawie prac naukowych, że to
nie jest prawda. Jak należy do takiej pracy
podejść? To jest publikacja, która wprowadza
lekarza w błąd. Proszę popatrzyć na dalsze
ich konkluzje w tej czerwonej ramce. Napisano
tam tak:
„Krótkoterminowy wzrost ryzyka powstania takich chorób sugeruje, że szczepionki mogą
przyśpieszyć proces wystąpienia takiej choroby,
która istnieje w formie podklinicznej do formy
ciężkiej klinicznej”.

Ci naukowcy napisali, że nasze badania potwierdzają przypadki, które często są zgłaszane jako naukowo nieudowodnione występowania symptomów choroby neurodegeneracyjnej, wkrótce po podaniu szczepionki. Niemniej
jednak w ostatnim zdaniu napisali, że:

Co to oznacza? Wyraźnie powiedzieli, że krótkoterminowy wzrost ryzyka istnieje, sugerują,
że szczepionka w przypadku osoby, która ma
schorzenie w stanie podklinicznym, a więc niewykrywalnym, że szczepionka może wywołać
ciężką formę kliniczną tej choroby. Czy w takim
razie możemy mówić o bezpieczeństwie szczepionek? Przecież sami zaznaczają, że to może
wystąpić, zamienić się w ciężką formę kliniczną.
A więc u pacjentów z istniejącą taką chorobą,
czy nawet z chorobą podkliniczną, niewykrywalną, podanie tej szczepionki łączy się z potężnym ryzykiem zniszczenia temu komuś zdrowia czy utraty życia. Mamy tutaj do czynienia
z typową, rosyjską ruletką. Sami naukowcy to
potwierdzają. Dalej napisane jest tak:

„Ale to nie sugeruje żadnej potrzeby dokonania
zmian w systemie stosowania szczepień”.
Jak teraz do tego podejść. Wiemy o tym, sami
o tym napisali, że problem istnieje, że problem
może być naprawdę bardzo poważny, a jednak
na końcu nie sugerują, żeby cokolwiek zmieniać
w systemie stosowania szczepień. Pozostawiam
Państwu to do własnej oceny.

Teraz mamy publikację dotyczącą związku
szczepionek z ponownym wystąpieniem schorzenia „Neuromyelitis Optica”. Jest to schorzenie, które jest dosyć rzadkie, z gupy autoimmunoagresji. System niszczy centralny układ
nerwowy. Głównie atakuje nerw wzrokowy, jak
również rdzeń kręgowy. Doprowadza do ślepoty i do paraliżu. Napisano tutaj również,
że szczepionki mogą uruchomić proces nawrotu
choroby u pacjentów ze spektrum uszkodzeń
nerwu wzrokowego, ale takie ryzyko jest zmniejszone, jeśli pacjenci przechodzą przez terapię
immunosupresyjną. To ma sens. Dlatego że
wiemy o tym, w jaki sposób działa mikroglej.
I teraz, jeśli będziemy mieli pacjenta, u któ-

„Nasze badania potwierdzają przypadki, które
często są zgłaszane jako naukowo nieudowodnione”.
Tutaj w oryginale użyto słowa, którego nie znoszę, dlatego że używa się słowa „anectotes” –
anegdotyczne – czyli przypadki, które nie są
naukowo potwierdzone. To jest ogromny błąd,
dlatego że to sugeruje trywialne, nonszalanckie
podejście do zagadnienia. A przecież jest tak
i to w praktyce lekarze wiedzą, że jeżeli wystąpił jakiś symptom czy choroba, czy coś się stało,
ale u jednego pacjenta, to wcale, ale wcale nie
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rego doprowadzimy do supresji, czyli wyhamowania działania jednego układu odpornościowego, to wtedy rzeczywiście, jeśli się mu poda
szczepionkę, to ten układ odpornościowy nie
jest na tyle silny, żeby zareagować, i wtedy
mogą nie wystąpić tego typu zjawiska negatywne. Ale przecież nie o to chodzi. Dlatego
że nie będziemy u każdego obniżać funkcjonowania układu immunologicznego. To można robić, ale tylko w konkretnych przypadkach. I nie
dziwi tutaj to, że u takich pacjentów, którym
podawano środki immunosupresyjne, tego typu
problemu nie występowały. A u tych, którym
nie podawano były rzeczywiście problemy.

wskazuje na możliwość wystąpienia problemu
po podaniu szczepionki, która może stanowić
pewnego rodzaju wyzwalacz choroby. To jest
właśnie to, o czym powiedziałem, że to może
nastąpić, szczególnie u tych pacjentów, którzy
czasem nie wiedzą, że to schorzenie mają. Napisał dalej, że to może stanowić taki wyzwalacz
choroby u niektórych genetycznie predysponowanych osób. Więc, kto z nas wie, czy jest lub
nie jest genetycznie predysponowany do wystąpienia takiej choroby? Na samym dole stwierdził:
„Problem jest w tym, że nigdy nie wiadomo,
która osoba w ten sposób zareaguje”.
A więc mamy tutaj do czynienia z następnym
problemem, który stanowi ogromne ryzyko wystąpienia tego rodzaju chorób degeneracyjnych.
Jak sami naukowcy mówią, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, u kogo to wystąpi, a u kogo
nie. To, że powiedzieli, że tego typu schorzenie występuje u niewielkiej ilości osób, nie jest
czynnikiem, który mnie zadowala. Dlatego że
nie wiemy, u kogo to występuje. Bo jeśli są
stany podkliniczne tego schorzenia, to nadal nie
wiemy, u kogo to wystąpi. Mało tego – ta osoba
nie wie. W związku z tym, czy ryzykować? Bo
potem już odwrotu nie będzie.

Autorka tej publikacji mówi o tym, że u pacjentów, u których nie stosowano immunosupresji,
u pacjentów nieleczonych, może to rzeczywiście
stanowić problem. Poniżej jest wypowiedź doktora Jay Rosenberga, który nie brał udziału
w tym badaniu. Powiedział, że publikacja ta

Koniec odcinka 7
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ODCINEK 8
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Zanieczyszczenia w szczepionkach, znane i nieznane substancje

bardzo, bardzo silnie w administracji Donalda
Trumpa przeciw szczepieniom, napisał fantastyczną książkę o tym, że zorientowały się
firmy farmaceutyczne, że rtęć nie jest dobra.
W związku z tym z tej rtęci wycofują się,
jak najszybciej, ale ta rtęć ciągle w niektórych szczepionkach się znajduje. Doktor David Ayoub, jeden z lekarzy amerykańskich,
miał piękny wykład. On jest jeszcze na YT,
gdzie mówił właśnie o tym, że jeżeli pediatrom
w Stanach Zjednoczonych spadnie na podłogę
fiolka z zawartością tej szczepionki i rozbije się,
fiolka zawierająca rtęć, nie wolno takiemu lekarzowi posprzątać tej rozlanej po podłodze szczepionki. Dlatego że uważana jest ona za bardzo silny odpad. Toksyczny odpad. W niektórych stanach trzeba z tego powodu ewakuować
cały budynek. Caluteńki. Przyjeżdża specjalna
ekipa i dopiero ta ekipa zbiera to, co się rozbiło.
Ale dzieciom i kobietom w ciąży do krwiobiegu
bezpośrednio podać to można. I to jest ta hipokryzja. Nad tym się nie zastanawiamy w ogóle.
Oczywiście, że ta rtęć jest wycofana z wielu
szczepionek, niemniej jednak rtęć ciągle pozostaje jako składnik na przykład w szczepionce przeciwko tężcowi, WZW B słynne, oraz
we wszystkich szczepionkach przeciwko grypie.
Tam się znajduje. Do szczepień kobiet w ciąży
przeciwko grypie jeszcze wrócimy. Natomiast
sygnalizuję to, że ta rtęć w wielu szczepionkach
jeszcze jest. Niestety.

Bezpieczeństwo szczepionek
Przejdźmy do następnego tematu, jakim
jest „Bezpieczeństwo szczepionek”. Ale przede
wszystkim zacznijmy od tego, jaki jest skład
szczepionek. Ten aspekt będzie poruszany
przeze mnie wielokrotnie i dlatego bardzo proszę, zwrócić na to szczególną uwagę. Dlatego
wychodzimy od składu szczepionek, ponieważ
będzie miał on naprawdę bardzo duże znaczenie
w dalszej części podawania tych informacji.

Atenuowany wirus
Otóż wiemy o tym, że aby wytworzyć szczepionkę, musi w niej się znaleźć odpowiednio
osłabiony wirus. Ale co to znaczy osłabiony?
To znaczy, że gdybyśmy tego wirusa podali nieosłabionego, dziecko mogłoby zachorować właśnie na chorobę pochodzącą od tego wirusa.
W związku z tym osłabia się go w specjalny
sposób i dopiero wtedy podaje w szczepionce
dziecku. Niestety okazuje się, że nawet tego
typu forma osłabionego wirusa, czyli fragmentów, może doprowadzić do tego, i wielu, wielu
naukowców zajmujących się tym zagadnieniem
wskazało, że niestety wielokrotnie z tego nieaktywnego wirusa przechodzi on w formę aktywną
i powoduje powstanie choroby, przed którą niby
miał zabezpieczyć.

Aluminium
Rtęć

Ale w wielu szczepionkach podaje się aluminium. I te dodatki aluminium w szczepionkach
dla dzieci wskazują na ich rolę jako czynnika
powodującego zwiększoną liczbę przypadków
schorzeń. Z zakresu spektrum zaburzeń auty-

Druga sprawa. Wiemy, że w wielu szczepionkach była rtęć. Mówię była, dlatego że Robert Kennedy, który w tej chwili występuje
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bezpieczną. Ja, gdybym był rodzicem dziecka,
nie jestem takiego już, to nigdy bym nie pozwolił na to, żeby wprowadzić do organizmu
mojego dziecka substancję, która jest substancją wywołującą lub mogącą wywołać nowotwór.
Kto o zdrowych zmysłach zgodziłby się na to,
żeby taką substancję do maleńkiego organizmu
dziecka wprowadzić? A ona jest prawie w każdej szczepionce.

stycznych. Na dole podaję Państwu źródło1 .
A więc to nie jest coś wyssane z palca. Zresztą
na temat potwornej szkodliwości, ogromnej toksyczności aluminium wydano wiele książek, jest
bardzo dużo prac naukowych. Dlaczego na to
się nie zwraca uwagi? Dlaczego pomimo tego,
że wiemy, jakie potężne zaburzenia w organizmie dziecka może i tworzy pewien określony
związek aluminium, bo mówimy aluminium,
a to chodzi oczywiście o glin. Ale powszechnie używamy słowa aluminium w odniesieniu
do pierwiastka, czy związku tego pierwiastka
w różnej formie. Dlaczego na to nie zwracamy
uwagi? Dlaczego nigdzie nie słyszy się ze źródeł
głównego nurtu tak zwanego. . . Tych wszystkich, którzy występują, mówią szczepić, szczepić, szczepić. Dlaczego nie mówi się o tym,
że w każdej niemalże szczepionce, jeśli nie ma
rtęci, to jest aluminium.

Zwracam na to uwagę, dlatego że znowu nikt
o tym nie mówi głośno. Wtedy, kiedy słyszymy
wypowiedzi profesorów medycyny i tak dalej,
mówiących o szczepionkach, nikt do tej pory, co
w tej chwili i o czym ja mówię, i przekazuję tę
informację, nikt z nich tego nie mówi. Nie informuje się rodziców, że oprócz tego wirusa, bakterii, czegokolwiek, w tej fiolce, którą wpompuje
się za chwilę do organizmu dziecka, znajdują
się tego typu substancje. Należy się dziwić teraz tylko pediatrze, który wiedząc o tym, że
jest to trucizna, łamie postanowienia Hipokratesa, który wyraźnie powiedział, a przecież lekarz składa przysięgę:

To aluminium jest niezwykle potrzebne w tej
szczepionce, dlatego że to właśnie aluminium
musi dokonać takiego potężnego uderzenia
w układ odpornościowy dziecka po to, żeby ten
układ odpornościowy się zaktywizował do takiego stopnia, żeby odkrył, wykrył, zauważył
to, co podajemy w formie nieaktywnej. Inaczej
bez tego aluminium ta szczepionka by nie zadziałała w ogóle. To jest zagadnienie niezwykle
ważne, bo do niego jeszcze wrócimy.

„Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście
środka na poronieniea ”.
a

Na podstawie oryginalnego tekstu przysięgi Hipokratesa. W filmie Pan Jerzy Zięba
użył zwrotu: „Nie będę podawał trucizny”. Uważamy jednak, że bardzo istotne jest całe zdanie tej przysięgi wypowiadanej przez lekarzy, ze
względu na zwrot końcowy tego zdania: „Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie”. Wiemy bowiem z praktyki i z naukowych źródeł, że szczepionki podawane kobietom
w ciąży przyczyniają się do poronień. Czy zatem
można nazywać człowieka podającego truciznę,
bo jest to TRUCIZNA, czy można nazywać go
jeszcze lekarzem? RdmG.

Formaldehyd
Następna sprawa. W zdecydowanej większości
szczepionek znajduje się formaldehyd. Proszę
Państwa, agencja do spraw badań nad rakiem
zaklasyfikowała formaldehyd jako substancję
wywołującą u człowieka nowotwory. Substancję tę zaliczono do tak zwanej grupy 1. Ale Pediarix zawiera formalnie formaldehyd. To nie
jest jedyna szczepionka. Dałem tylko przykład.
100 mikrogramów, a okazuje się, że nie ma bezpiecznego poziomu formaldehydu. Dlatego że
również wskazuje się na to, że wbrew temu,
co twierdzą niektóre źródła, że formaldehyd,
który znajduje się już w organizmie dziecka, jest
przetwarzany do innej formy, która jest formą

A jednak podaje. I to zmusza rodziców. Szykanuje się rodziców, że nie szczepią. Ale dlaczego
nie poinformuje rodzica o tym, że w tej szczepionce znajduje się substancja, która u pana czy
u pani dziecka może wywołać nowotwór. Czy
wywoła? Nie wiem. To kto tu gra w rosyjską

1

Aluminum-Induced Entropy in Biological Systems: Implications for Neurological Disease Christoper A.Shaw,
Stephanie Seneff, Stephen D.Kette, Lucija Tomijenovic, John W.Oller Jr., and Robert M.Davidson
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ruletkę? To jest coś okropnego. Powtarzam.
To są wszystko substancje dodane przez producenta. Jak można pozwolić na to, żeby producent szczepionki dodawał substancje, które wywołują nowotwory? Mogą wywołać nowotwór
i są znane z tego, i są zaklasyfikowane formalnie
jako wywołujące nowotwór człowieka.

pionce, którą wyprodukował. To jest dopiero
skandal. Dlatego że skład szczepionki jest nieokreślony. Wiemy w tej chwili, że ze względu
na brak możliwości filtrowania, a do tego za
chwilkę dojdę, producent sam nie jest w stanie powiedzieć, jaki jest skład szczepionki. A co
mówić o tym, co na ten temat wie lekarz?
Chociażby z tytułem profesora. To akurat wielokrotnie stanowi większy problem niż gdyby
tego tytułu nie miał. Ale to zupełnie inna historia. Mając teraz fiolkę, która zawiera szczepionkę, jesteśmy ponownie hipnotyzowani przez
media, tak jak pokazałem Państwu, i to jest typowe zjawisko goryla. Dlatego że nie zwraca się
uwagi na to, co w tej szczepionce jeszcze jest.
Całą naszą uwagę przekierowuje się na, że to
jest szczepionka. Że to jest, coś wspaniałego.
Że to jest coś super ultra dobrego. Ale nikt nie
pokazuje nam naprawdę, co oprócz tego tam
jest. I to jest następny przykład efektu goryla.

Polisorbat 80
Jest jeszcze polisorbat 80. Następna substancja, która jest skojarzona z ogromną ilością różnego rodzaju problemów zdrowotnych, szczególnie u malutkiego dziecka. Kiedyś ktoś mnie
oskarżył, że w suplementach Visan jest polisorbat 80. To jest taki analfabetyzm wtórny, bo to
się różni od polisorbatu 80. Polisorbat 20, który
tam jest, od polisorbat 80. Polisorbat 80 rzeczywiście jest substancją szkodliwą. Czy tylko
to jest w tych szczepionkach?

A teraz jeden z najważniejszych dokumentów stanowiących taką integralną część tych
informacji, które Państwu przekazuję. Mówiłem przy okazji poprzednich slajdów, co jest
w szczepionkach, jakie są toksyny, gdzie celowo,
z różnych powodów one mogą być, powodami
biologicznymi czy technologicznymi, są dodawane te toksyny do każdej, jednej szczepionki.
To było to, co mówiliśmy, że wiemy o tym,
wiemy, co producent dodaje i producent też
wie. Później pokażę Państwu, że nie wie, ale
uznawało się do tej pory, że wie, co do szczepionki sam dodaje. Ale. . .

Białka, tłuszcze i inne substancje
Nie, drodzy Państwo, są również białka, które
nigdy nie powinny znaleźć się w organizmie
dziecka. Są nawet tłuszcze, które mają konstrukcje taką, że nie powinny się znaleźć w organizmie dziecka. A więc tych substancji, które
znajdują się w szczepionkach, jest wiele, wiele
więcej. Wymieniam tylko te, które są najbardziej powszechnie znane, ale to wcale nie znaczy, że to jest koniec. To, co Państwu tutaj podałem, to są wszystko substancje dodawane celowo przez producenta szczepionki w pewnych
określonych celach. Jeśli tak, to co jeszcze znajduje się w szczepionce? Co jeszcze jest oprócz
tego, co producent dodał? Jaki jest pełny skład
szczepionek, bo nie możemy podawać dziecku,
szczególnie dziecku, czegokolwiek do jego organizmu, czego składu nie znamy. To, co jeszcze
w tych szczepionkach jest?

Niedawno, w 2017 roku. Ukazały się bardzo poważne badania naukowców włoskich, toksykologów, którzy wzięli 44 szczepionki, będące na
rynku europejskim i zbadali je pod kątem zawartości innych zanieczyszczeń.

TEGO NAWET PRODUCENT SZCZEPIONEK NIE WIE!
Producent szczepionki nie wie, co jeszcze
oprócz tego, co dodał, znajduje się w szcze-

Ten raport jest dostępny do ściągnięcia z mojej
strony internetowej. Podkreśliłem na samej gó-
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rze bardzo znamienne słowa tego raportu. To,
co oni znaleźli w tych szczepionkach to były
substancje najczęściej występujące czy też widoczne dla nich. Sugeruje to, że to nie jest
wcale koniec. Oni tylko umieścili te najczęściej
występujące. Teraz dochodzimy do konkluzji.
Do konkluzji tego, co ci naukowcy odkryli.
Niestety ze względu na to, co obiecałem osobom z upośledzonym wzrokiem lub niewidzącym, przeczytam to, ale drodzy Państwo to będzie ważne. Naprawdę niezwykle ważne. Dlatego proszę o uwagę.

„Bez względu na pochodzenie tych zanieczyszczeń, nie powinny być one obecne w żadnym
wstrzykiwanym leku, a co dopiero w szczepionkach, w szczególności tych, które przeznaczone
są dla dzieci”.
Drodzy Państwo to jest katastrofa. Dlatego że,
jak najbardziej naukowa informacja, jak najbardziej naukowi ludzie, to są toksykolodzy z 40
letnim doświadczeniem, mówią, że w szczepionkach wszystkich, które zbadali, znaleźli substancje, które nie powinny nigdy znaleźć się
w organizmie człowieka, a co dopiero dziecka.
Dalej w tym raporcie czytamy:

„Przeprowadzone analizy wykazały, że we
wszystkich sprawdzanych szczepionkach, znaleźliśmy substancje, które są obce dla organizmu
człowieka, ale nie były przez producenta zadeklarowane w składzie tych szczepionek, chociaż
w każdym z tych przypadków organizm człowieka na te substancje reaguje”.

„Zaobserwowano inne formy do tej pory nieznanych zanieczyszczeń, szczepionki zawierają
składniki, które mogą spowodować poważne
skutki uboczne. Znanym faktem w toksykologii jest to, że zanieczyszczenia wywołują efekt
synergistyczny. Ze zwiększeniem ilości zanieczyszczeń ich efekty stają się coraz mniej przewidywalne. Szczególnie wtedy, kiedy tymi zanieczyszczeniami są substancje do tej pory nieznane”.

Wytłuściłem zwrot „Hipotezą naszą”, zaraz powiem dlaczego.
„Hipotezą naszą jest to, że zanieczyszczenia
te nie są celowo wprowadzone, prawdopodobnie
wynikają z zanieczyszczonych komponentów lub
procedur stosowanych w procesie wytwarzania
szczepionki (np. filtracja), nie badano szczepionek na obecność tych substancji, nie były one
też wykryte przez producentów”.

Widzicie Państwo, co to oznacza? To oznacza,
że zanieczyszczenie szczepionek jest po prostu
potworne. Do takiego stopnia, że zahartowanych w boju toksykologów z tak ogromnym
doświadczeniem samych to dziwi i zastanawia.
Dalej czytamy tak:

Wrócę do tego słowa hipoteza, żeby nie było to
mylące, bo hipoteza nie dotyczy faktu istnienia tych zanieczyszczeń. Bo te zanieczyszczenia są. Tylko zrobiłem dosłowne tłumaczenie
tego, co w konkluzji naukowcy, ci toksykolodzy
napisali i wyjaśniam, że stwierdzenie hipotezą
naszą jest to, że zanieczyszczenia te nie są celowo wprowadzane. Fakt, ale hipoteza nie dotyczy faktu istnienia. Te zanieczyszczenia tam
są. Dalej w tym raporcie czytamy tak:
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„Biorąc pod uwagę zanieczyszczenia, które zauważyliśmy we wszystkich próbkach badanych
szczepionek, poważne skutki uboczne po podaniu tych szczepionek są możliwe i mogą mieć
charakter przypadkowy ze względu na to, że
wszystko zależy od tego, gdzie, do którego organu te zanieczyszczenia zostaną przeniesione
przez krew. Jest rzeczą oczywistą, że taka ilość
ciał obcych może mieć bardzo poważny wpływ na
mały organizm taki jakim jest organizm dziecka.
Obecność tych zanieczyszczeń w mięśniu może
w poważny sposób zaburzyć jego funkcjonowanie”.

że cząsteczki te (w postaci kryształków, a nie
molekuł) są ciałami obcymi i w taki też sposób
się zachowują. W szczególności ich toksyczność
w pewnych przypadkach jest inna niż pojedynczych elementów, z których się składają. Dodaje to dodatkowy element do toksyczności typowej dla toksyczności ich poszczególnych składników”.
To naprawdę nie jest masło maślane, choć trochę tak brzmi, ale tłumacząc na język polski,
jest to toksyna, której składniki, z których się
składa, same w sobie już są toksyczne. Dalej
w konkluzji naukowcy piszą tak:

Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Co dodać, żeby trafiło to, że toksykolodzy stwierdzili
jedną wielką katastrofę. Jak inaczej można to
nazwać? Dlaczego tego się nam nie mówi? Ale
to nie jest jeszcze koniec. Dalej czytamy:

„Po podaniu szczepionki te mikrocząsteczki i nanocząsteczki, i ich agregaty mogą pozostać
w miejscu podania szczepionki i utworzyć opuchliznę lub ziarniaka. Mogą również być dalej
przenoszone przez krew, a to gdzie w końcu
się osiedlają na stałe w organizmie dziecka,
jest już tylko zwykłą zgadywanką. Wierzymy, że
w wielu przypadkach substancje te są rozprowadzane po organizmie bez powodowania widocznej reakcji, jest też jednak możliwe, że w pewnych warunkach substancje te w dość dużych
ilościach mogą dotrzeć do każdego organu łącznie z florą bakteryjną całego ciała tak, jak to
się dzieje ze wszystkimi ciałami obcymi w naszym organizmie, szczególnie tak małym. Wywołują one (zanieczyszczenia) chroniczne stany
zapalne, ponieważ większość z tych zanieczyszczeń nie jest degradowalna. Co więcej, efekt tak
zwanej korony białkowej może doprowadzić do
stworzenia kompozytów zdolnych do niewłaściwego zastymulowania układu odpornościowego.
Nie można nie dodać, że wymiary cząsteczek zanieczyszczeń, jakie znajdowały się w badanych
przez nas szczepionkach, umożliwiają im wtargnięcie do jądra komórki i wejścia w interakcje
z DNA (organizmu dziecka + retrowirusy)”.
O chronicznych stanach zapalnych można mówić godzinami. Chroniczne stany zapalne jest
to najgorsza rzecz, jaka może zdarzyć się w organizmie człowieka, dlatego że wielokrotnie te
chroniczne stany zapalne nie są wykrywalne.
Innymi słowy, nasz organizm koroduje pod
przykrywką, pod farbą, gdzie nic nie widać, koroduje, koroduje, aż się któryś z tych elementów złamie. To jest jak kawałek stali. Stany
chroniczne zapalne są niezwykle groźne, dla-

„Ilość ciał obcych, jeśli znaleźliśmy, a w niektórych przypadkach ich niezwykła kompozycja chemiczna wprowadziły nas w zdumienie.
Zidentyfikowane przez nas cząsteczki nieorganiczne nie są ani biokompatybilne, ani biodegradowalne, oznacza to, że cały czas pozostają w organizmie i mogą wywołać efekty, które
mogą stać się widoczne natychmiast po podaniu
szczepionki lub po pewnym czasie od jej podania. Ważne jest, żeby zawsze pamiętać o tym,
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tego że każda choroba jest zawsze skojarzona,
zawsze połączona ze stanami zapalnymi. Zawsze istnieją stany zapalne, zanim powstanie
choroba nowotworowa. Dlatego właśnie istnienie stanów zapalnych chronicznych w organizmie człowieka jest potwornie groźne, a my mówimy tutaj o organizmie malutkiego dziecka.
I tak jak wynika z raportu tych naukowców,
o czym jeszcze będę mówił, te stany chroniczne,
stany zapalne mogą wystąpić natychmiastowo,
ale mogą też trwać 10, 20, a nawet 30 i więcej
lat, doprowadzając w końcu do śmierci.

i co znaleźli w 60 procentach tych szczepionek?
Znaleźli wirus, który powoduje aborcje
u zwierząt. A my ten wirus mamy w wielu
szczepionkach. Bo znaleziono go w 60 procentach szczepionek produkowanych przez sześciu
największych producentów. Drodzy Państwo,
czy to do nas dociera? Czy my rozumiemy znaczenie tego wszystkiego?
Gdyby w produkcie spożywczym podawanym
doustnie, nie do krwiobiegu, ale doustnie znaleziono toksyny z „raportu toksykologów włoskich”, produkt taki natychmiast byłby usunięty z półek wszystkich sklepów w Polsce,
a media przez kilka dni „obgryzałyby tę kość”,
poleciałyby głowy, wybuchłaby wielka panika.
Ale kilkudziesięciokrotne podawanie do
krwi ww. toksyn plus retrowirusów plus mykoplazmy plus innych groźnych ekscytototoksyn
dziecku w okresie rozwoju jego mózgu jest dozwolone.

Zanieczyszczenia, które znaleziono we wszystkich szczepionkach, jakie występują w Europie, mogą doprowadzić do wtargnięcia do jądra komórki i uszkodzić DNA dziecka. O czym
my jeszcze tu mówimy? To nie są moje słowa.
To są słowa naukowców. Ja tylko przekazuję
te informacje. Nie wymyśliłem ich. Nie jestem
autorem tych informacji. Jestem listonoszem,
który przyniósł Wam ten list. Czy muszę być
epidemiologiem? Czy muszę być mikrobiologiem? Czy muszę być toksykologiem? Po co?
Przecież to, co tłumaczę, jak mówię na początku, zrozumieć możne naprawdę każdy, kto
nie ma żadnego wykształcenia medycznego. Po
co one jest nam potrzebne? Żeby zrozumieć,
jaką tragiczną sytuację stwarzają nam substancje, które podajemy dziecku do jego organizmu,
pod osłonką słowa – szczepionka?
Doktor Stefano Montanari, który był autorem tych badań. On razem to z żoną robił.
Zajmuje się 44 lata toksykologią. Ale popatrzcie Państwo, zbadał wszystkie szczepionki. One
wszystkie miały zanieczyszczenia. Ale, co się
stało? Co było ciekawe? Znalazł szczepionki,
które nie miały żadnych zanieczyszczeń. Były
idealnie czyste. A cóż to były za szczepionki
w takim razie? To były szczepionki dla koni
(sic). Czyli to się da zrobić. Koń jest drogi.
Gdyby koń kupiony z Arabii za dwa miliony
euro zachorował po szczepionce, to byłby międzynarodowy skandal. A co tu się dzieje? My
to podajemy naszym dzieciom. No co? Nie wywoła to skandalu międzynarodowego. Dziecko
nie kosztuje dwa miliony dolarów czy dwa miliony euro, które ktoś kupi i oczekuje zwrotu
kapitału.

Czy my na pewno jesteśmy grupowo normalni?

Formaldehyd raz jeszcze
Drodzy Państwo spotykam się często z takimi
komentarzami dotyczącymi formaldehydu, że
jest to substancja w naszym organizmie. Tak,
to jest prawda. Ale jeśli sobie Państwo przypomnicie jeden z pierwszych slajdów, gdzie pokazałem ogromny stopień skomplikowania wszystkich przebiegów biochemicznych, gdzie mówiliśmy na samym początku o tak zwanym sprzężeniu zwrotnym, które steruje milionami procesów biochemicznych w naszym organizmie, to
nie jest trudno zorientować się, że jeżeli nasz
organizm produkuje jakąś substancję to tak,
jak pokazałem te mechanizmy, produkcja tej

Japończycy przetestowali szczepionki produkowane przez sześciu największych producentów

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

52

mocno się wycofują. Dr Russell Blaylock doszedł do zapisów spotkań, jakie miały miejsca w FDA i CDC, gdzie byli również przedstawiciele wszystkich producentów szczepionek,
gdzie sprawa dotycząca rtęci była podnoszona.
Oni wszyscy doskonale okazuje się, wiedzieli,
jakie jest zagrożenie. A jednak zgodzili się na
to. Oczywiście były tłumaczenia, że to jest inna
forma rtęci, metylowana, niemetylowana. A ile
tej rtęci jest w rybach, a ile spożywamy. To są
tłumaczenia infantylne. Zupełnie niemające nic
wspólnego z nauką. Okazuje się w tej chwili, że
obie formy rtęci, czy to jest ta metylowana, jak
jest na przykład w rybach, czy etylowana, jaka
jest w tiomersalu, czyli w tym dodatku, który
dodaje się do szczepionek, że te obie formy są
bardzo szkodliwe. Wiadomo również, że rtęć
zawarta w tiomersalu w 30 procentach zamienia się w jej formę niezwykle, ale to niezwykle toksyczną. Stąd teraz wiadomo, że żadna
forma rtęci nie posiada własności nietoksycznych. Każda forma rtęci jest niezwykle, niezwykle toksyczna. Już w tej chwili wyraźnie
się mówi, że nawet pojedyncza molekuła może
stworzyć ogromne zagrożenie.

substancji jest niezwykle precyzyjnie produkowana. Przecież dokładnie to dzieje się w przypadku straszliwej toksyny, jaką jest glutaminian, a przecież tego glutaminianu jest najwięcej w mózgu. Dlaczego więc glutaminian nie zabija? Właśnie dlatego, że jego produkcja w organizmie naszym, a szczególnie w mózgu, podlega niezwykle ścisłej kontroli. Teraz kiedy dodamy w sposób niekontrolowany tego glutaminianu do naszego organizmu, gdzie to się znajdzie w mózgu, wtedy następuje absolutna katastrofa.
I tego typu tłumaczenia, z jakimi niejednokrotnie się spotykam, że formaldehyd jest substancją występującą w organizmie, są infantylne. Ktoś w ogóle nie rozumie, jak organizm
człowieka działa, a niestety tego typu komentarze słyszałem również niedawno od studentów medycyny. Nie rozumieją ci ludzie, że formaldehyd jakkolwiek obecny w naszym organizmie i jest produkowany przez nas organizm,
jest produkowany w bardzo precyzyjny sposób.
Mało tego, jego ilość jest również niezwykle precyzyjnie kontrolowana. I jakoś nikt nie widzi
z tych ludzi różnicy? W tym, że to, co organizm w sposób naturalny produkuje i kontroluje
niezwykle precyzyjnie, ilość tej substancji, jest
nagle zaburzone podaniem z zewnątrz, i to jeszcze do krwiobiegu, takiej substancji, która obchodzi wszystkie mechanizmy zabezpieczające.
Wszystkie te mechanizmy sprzężeń zwrotnych,
które zabezpieczają przed nadmierną produkcją toksyny. Przecież wiemy, że nasz organizm
produkuje insulinę, ale nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że nadmiar insuliny podany
z zewnątrz, czyli w strzykawce, jest dla organizmu człowieka korzystny. Dlaczego jednak
w przypadku formaldehydu studenci medycyny
uważają, że dodawanie jej z zewnątrz jest normalne? Przeraża mnie taka wiedza studentów.

Aluminium i inne związki
Dochodzi aluminium, które jak wiadomo jest
niezwykle silną neurotoksyną, będącą w stanie uszkodzić struktury mózgowe. O tym już
wiadomo, a przecież są szczepionki, które zawierają aluminium i rtęć. Naukowcy, toksykolodzy włoscy zwracali uwagę na to, że występują długotrwałe efekty toksyn, które znaleźli
w szczepionkach. Te właśnie toksyny, jak sami
stwierdzili, nie są biodegradowalne, nie są usuwane z organizmu. Mogą przebywać w organizmie nieograniczoną ilość czasu. W nieznanych miejscach mogą zrobić szkodę, a to z kolei powoduje to, że mikroglej w mózgu jest
w stanie pełnej aktywacji. Do czego to prowadzi? Do stanów zapalnych mózgu. Te wszystkie substancje, które naukowcy znaleźli w każdej szczepionce, powodują stany zapalne mózgu. Te stany zapalne mózgu w zależności od
stopnia zaktywizowania mikrogleju, o ile mikroglej staje się aktywny, skutki uboczne mogą być

I jeszcze o rtęci
Jest tyle mowy w tej chwili o rtęci tak,
jak wspominałem już wcześniej. Kiedy okazało
się, że wytruto, naprawdę, miliony dzieci, zatruto i zniszczono poprzez dodanie rtęci do
szczepionek, teraz z zastosowania rtęci bardzo
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widoczne natychmiast, bo dziecko pada w konwulsjach po szczepionce, albo mogą być widoczne za 10, 20 czy 30 lat.

Chciałbym, żeby to do nas doszło, dlatego że. . . O czym my tutaj mówimy? Mówimy o bezpieczeństwie szczepionek? Nie. My
mówimy o kompletnym braku bezpieczeństwa
szczepionek. Często w takich okazjach mówię,
kiedy my sobie tutaj rozmawiamy i mówimy
o tym, tam gdzieś, w którymś szpitalu, jednym, drugim, trzecim czy dziesiątym w Polsce, w tym czasie, kiedy rozmawiamy, podaje
się polskiemu dziecku straszliwe toksyny prosto do krwiobiegu. Drodzy Państwo, kto za
to odpowiada? Zadajmy sobie to pytanie albo
może zadajmy to pytanie konkretnym osobom.
Wielu z państwa pamięta, że kiedy w jakiś preparatach, suplementach dla sportowców znaleziono gdzieś potencjalnie toksyczne substancje, wtedy cała Polska o tym usłyszała. Cała
Polska słyszała o raporcie NIK-u, który gdzieś
w jakiś bardzo małej ilości sprzedawanych suplementach diety stwierdził obecność substancji
potencjalnie dla człowieka szkodliwych. Było
larum na cały kraj. A w tej chwili co? Czy ktokolwiek z państwa słyszał o treści tego raportu,
jak najbardziej naukowego, a przecież to dotyczy polskich dzieci. Każdego dziecka, któremu
te szczepionki się podaje.

Uszkodzenia DNA
A sam fakt tego, że ci właśnie toksykolodzy
powiedzieli, że toksyny znajdujące się w każdej szczepionce w Polsce, mogą doprowadzić do
uszkodzenia DNA naszego dziecka, jakoś nikogo
nie przeraża. Co to oznacza, że toksyny mogące modyfikować DNA dziecka są w każdej
szczepionce? I co w związku z tym? Ile razy
dziennie podawane jest to do krwiobiegu polskim dzieciom? Ile razy dziennie polskie dzieci
dostają zastrzyk zawierający toksyny, które
mogą mu uszkodzić DNA, toksyny, które mogą
trwale uszkodzić to dziecko? Przecież to, jeszcze raz powtarzam, nie są moje słowa, to są
słowa naukowców, to są słowa toksykologów,
podane na piśmie w formie raportu formalnego, jak najbardziej, a więc nauka tutaj mówi.
Naukowcy przemówili. Wydali to, podpisali się
pod tym wszystkim. I co w związku z tym? Co
w związku z tym my robimy? Każdego dnia,
właśnie z tego raportu wynika, każdego dnia tysiące polskich dzieci jest uszkadzanych. Uszkadzanych nawet genetycznie. Nie było ani jednej
szczepionki podawanej człowiekowi, która była
bezpieczna.

Kto za to odpowiada? Albo trzeba się zapytać
– dlaczego nikt w Polsce za to nie odpowiada?
Jako społeczeństwo będziemy za to płacić cenę.
Obudzimy się z tego letargu, ale będzie już za
późno.

KTO ZA TO ODPOWIADA?

Koniec odcinka 8
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ODCINEK 9
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Po co w szczepionce jest aluminium i ile jest go w ampułce?

same szczepionki. To pozostawiam Państwu do
rozstrzygnięcia. Nie będziemy tutaj rozmawiać
na ten temat, natomiast istnieje ryzyko, które
już nie jest ryzykiem, dlatego że to jest już fakt.
Naukowcy pokazali – toksyny strasznie zagrażające życiu człowieka, zdrowiu dziecka.

Poprzedni odcinek zakończyliśmy analizą, właściwie pracy naukowej, pracy toksykologów
włoskich, którzy pokazali, że we wszystkich
szczepionkach w Europie, w każdej którą badali, a badali wszystkie, znajdują się tak silne
toksyny, że ich samych to zdziwiło. Jak również, zwracam uwagę na fakt, że to właśnie
oni, toksykolodzy z ogromnym doświadczeniem, stwierdzają, że żadna z tych toksyn
nigdy nie powinny znaleźć się w organizmie człowieka, a co dopiero dziecka. Ten
raport, jak najbardziej naukowy, nie zwrócił niczyjej uwagi. Mówiliśmy o tym poprzednio, że
kto jest za to odpowiedzialny, a kto jest za to
w ogóle nieodpowiedzialny.

I co? Co się stało z Zasadą Ostrożności, którą
również Polska, jako kraj europejski przyjęła.
Nie ma żadnej reakcji na to, ze strony osób,
które natychmiast na to powinny zareagować.
Po co w szczepionkach jest aluminium?
Teraz zajmiemy się pytaniem, po co w szczepionkach jest aluminium? Wielokrotnie rozmawia się na ten temat. Wiele osób, które nie
znają się na tym, pytają: po co to aluminium
jest, skoro wiemy o tym, że to jest bardzo silna
toksyna. Wiele osób, wielu lekarzy, proszę mi
wierzyć, nie wie o tym, że w szczepionce znajduje się aluminium. Że jest to silna toksyna
i tak dalej. Po co ona tam jest? Po co się tego
aluminium do szczepionki dodaje?

W 2005 roku Unia Europejska przyjęła tak
zwaną Zasadę Ostrożności. Zasada ta mówi, że:
„Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić
do nieakceptowanej szkody, to należy
podjąć wszelkie działania mające na
celu niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody”.

Aluminium to jest potrzebne do tego, żeby
wzbudzić odpowiedź układu odpornościowego,
czyli inaczej mówiąc, aluminium to służy
jako wielki młot, który ma walnąć bardzo
mocno w układ odpornościowy. Żeby ten układ
zareagował, bo w szczepionce, którą podajemy mamy na przykład ateunowany, czyli
osłabiony wirus. Nasz układ odpornościowy
mógłby w ogóle nie zareagować na ten rodzaj wirusa, bo nie widziałby w nim, jakiegoś szczególnego niebezpieczeństwa, bo to jest
osłabiony wirus. W związku z tym, żeby zareagować, żeby wytworzyć przeciwciała, trzeba
ten układ odpornościowy tak zmobilizować, tak
zaktywizować, żeby pomimo tego, że wirus jest
osłabiony, układ odpornościowy uznał, że jest
to atak na organizm człowieka i żeby zaczął

Mamy tutaj ewidentny przykład, że tu nie
ma słabego rozpoznania złego zjawiska przez
naukowców. Naukowcy bardzo wyraźnie udowodnili, pokazali, że to jest rzeczywistość. To
nie jest coś, co jest słabo rozpoznane. Pytanie można zadać, dlaczego skoro jak słyszymy
od niektórych przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w Polsce, każda seria szczepionek
wprowadzanych do Polski przechodzi przez bardzo rygorystyczne badania, gdzieś słyszałem,
w którejś wypowiedzi, że nawet przez 420 różnych badań, to dlaczego instytuty odpowiedzialne za bezpieczeństwo szczepionek i właściwy ich skład nie znalazły tego, co znaleźli włoscy toksykolodzy? A przecież badali te
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Teraz proszę sobie obejrzeć przetłumaczony na
język polski filmik, który pokazuje w ogromnym
skrócie, w jaki sposób ma zadziałać w organizmie aluminium podany w szczepionce.

natychmiast wytwarzać przeciwciała. Taka jest
teoria, ale ci, którzy to stosują, nie wiedzą,
czy nie chcą wiedzieć o tym, że sztuczne zastymulowanie układu odpornościowego to nic
innego, jak tylko uderzenie w mikroglej. Jakie są konsekwencje takiego uderzenia? To już
Państwo wiecie. Mówiliśmy o tym i cały czas
wracamy do tego, jak funkcjonuje mikroglej
w momencie jego pełnej aktywacji. Co się potem dzieje, kiedy na przykład patogen już przestał sobie gdzieś tam istnieć. Co się z tym mikroglejem dzieje? Czy wraca do stanu początkowego? Wiemy, że czasami nie wróci. Wiemy,
że powrót jest możliwy, ale czasami ten powrót zatrzymuje się gdzieś w jakimś momencie i ten mikroglej nigdy nie wraca do stanu
początkowego, wydzielając cały czas substancję
toksyczną w szczególności dla struktur mózgowych.

Źródło: Wpływ aluminium ze szczepionek na
ludzi - napisy PL
Treść filmu
Ostatnio zajmujemy się glinem (aluminium),
który występuje powszechnie w wielu szczepionkach. Jest wykorzystywany jako adiuwant,
czyli „pomocnik”. Bez glinu szczepionka w zasadzie nie zapewnia długotrwałej ochrony.
W moim badaniu główną rolę odgrywał glin
wstrzykiwany do organizmu i to, w jaki sposób
może wpłynąć na układ nerwowy. Różnica między glinem wstrzykniętym do organizmu a glinem pochodzącym z żywności polega na tym,
że ten drugi rodzaj glinu jest szybko wydalany z organizmu. Z kolei wstrzyknięty glin ma
w nim pozostać i dlatego właśnie znajduje się
w szczepionkach – taka jest rola adiuwanta.

A przecież w gardasilu, ostatnio w tej wersji
9 podwojono ilość aluminium w stosunku do
poprzedniej wersji. Jak to się tłumaczy. Tłumaczy się to w ten sposób, jak zwykle przewrotny, że podwojono ilość aluminium po to,
żeby zmniejszyć ilość tego wirusa w danej ampułce. Czyli po pierwsze, żeby było taniej, bo
mniej jest tego wirusa, a po drugie, zwiększając
dwukrotnie ilość silnej neurotoksyny, powodujemy straszny atak na mikroglej. To nie wirus
nam uszkodzi zdrowie. To nie substancje jeszcze inne uszkodzą zdrowie dziewczynki na przykład w tym przypadku, tylko ten wzbudzony
mikroglej. A my mówimy już w tej chwili, jest
potężna ilość strasznych skutków ubocznych
podawania gardasilu, a teraz nam mówią, to
zwiększymy toksyczność tego jeszcze dwa razy,
dodając dwa razy tyle aluminium. Z drugiej
jednak strony, gdyby nie dodano aluminium, to
wtedy szczepionka dana nie zadziałałaby.

Przeprowadziliśmy naprawdę prosty eksperyment. Wzięliśmy wodorotlenek glinu, taki sam
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jak w szczepionkach i wstrzyknęliśmy go myszom, do mięśni myszy, aby sprawdzić, co się
stanie, jeśli spróbujemy naśladować kalendarz
szczepień. Byliśmy bardzo zaskoczeni, widząc,
jak szybko pojawiły się symptomy w sferze zachowań. U myszy ujawniły się nie tylko braki
w sferze zachowań i w funkcjach ruchowych,
ale w końcu również w funkcjach poznawczych.
Kiedy uśmierciliśmy te wszystkie zwierzęta i zaczęliśmy badać ich mózgi oraz rdzenie kręgowe,
odkryliśmy rozległe uszkodzenia neuronów motorycznych. Możemy zatem tworzyć warunki
do rozwoju choroby Parkinsona, Lou Gehriga
i Alzheimera. Może nie natychmiast, ale za 20,
30, 40 lat.

Minęły cztery lata, a one tego nie zrobiły.
Ile aluminium jest w szczepionce?
Kto z państwa jest w stanie podać prawidłową
nazwę tej liczby:
4 x 10 000 000 000 000 000 00
Jakkolwiek by na to nie patrzeć, jest to przeogromna liczba. Trudna nawet dla przeciętnego
człowieka dla określenia, do nazwania. A cóż
ta liczba oznacza? Ta liczba oznacza dokładnie
ilość atomów w 170 mikrogramach aluminium:
0,170 mg = 170 mcg = 4 x 1018
Czyli w 170 mikrogramach aluminium znajduje
się taka potężna ilość atomów aluminium. Jeden z profesorów chemii mówił mi, nie mów
o tych liczbach, bo ci zarzucą, że przecież w jednym mililitrze wody są ogromne ilości tlenu czy
wodoru. Tak. Tylko nie mówimy tutaj o tlenie
czy wodorze, tylko o bardzo silnej neurotoksynie, jaką jest aluminium. To jeśli to jest taka
potężna ilość atomów aluminium w 170 mikrogramach, to w takim razie jak się to ma do ilości komórek u człowieka? Ilość komórek u człowieka ocenia się mniej więcej na:

Ujawniając wyniki tego badania na myszach,
mieliśmy pewne obawy, że mogą one wywołać gwałtowne reakcje. Tymczasem wywołaliśmy jedynie milczenie. Agencje farmaceutyczne
i regulacyjne w dużym stopniu je zignorowały,
czyli przyjęli bardzo bezpieczne stanowisko, ponieważ gdyby chciały podważyć wnioski z mojego badania, mogłyby po prostu sięgnąć do
swojego folderu, przeprowadzić własne badanie
i powiedzieć:
„dr Shaw najzwyczajniej w świecie się myli,
ponieważ my przeprowadziliśmy to badanie i oto
co ustaliliśmy. . . ”.

3,75 x 1013
A więc w 170 mikrogramach aluminium znajduje się tak potężna ilość atomów aluminium,
że jest ona dużo większa niż ilość komórek u całego człowieka. Co to oznacza? To oznacza, że
na jedną komórkę przypada około 100 tysięcy
atomów aluminium, gdyby. . .
Gdyby atomy te były równomiernie rozłożone
w całym organizmie, a tak przecież nie jest.
Naukowcy dowiedli wielokrotnie, pokazywaliśmy sobie pracę na ten temat, ich jest bardzo
wiele, że aluminium nie kumuluje się u dużego
palca u nogi. W dużym palcu u nogi aluminium nie ma. Wiemy przecież, pokazano, że
aluminium koncentruje się mózgu, a szczególnie
w jego tylnej części. Pamiętacie Państwo slajdy,
które na samym początku pokazywałem, że 50
procent mikrogleju znajduje się w móżdżku.
50 procent neuronów znajduje się w móżdżku.
I tam też, w tym rejonie, aluminium ma tendencję do kumulowania się. W związku z tym
w tak krytycznym elemencie, jakim jest mózg,
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w szczególności w jego tylnej części, kiedy tam
jest koncentracja aluminium, to tam, w tym
miejscu, nie jest to tylko 100 tysięcy atomów
aluminium przypadających na jedną komórkę.
Tam jest tego dużo, dużo więcej. Gdyby nawet było 100 tysięcy, to pomyślmy. 100 tysięcy
atomów neurotoksyny krążącej wokół komórki.
A wiemy w tej chwili, że ze względu na koncentrację atomów aluminium jest tego wielokrotnie
więcej. Ile? Nie wiem. To już nie ma dla nas
znaczenia. Znaczenie ma to, żebyśmy wiedzieli,
co oznacza te zaledwie 170 mikrogramów. Ta
ilość śladowa, jak nam się usiłuje przetłumaczyć. Ilość śladowa w przypadku neurotoksyny
nie jest ilością do pominięcia. I efekty fizjologiczne tego mamy.

jest klucz sprawy. Oznacza to, że aluminium
znajdujące się w chmurkach nie jest równomiernie rozłożone, a więc możemy mieć sytuację
taką, gdzie z tego zbiornika, nalewając roztwór
tworzący szczepionkę, a więc objętość tej szczepionki, może w tej szczepionce, w danej ampułce, może nie być w ogóle aluminium, a więc
szczepionka nie będzie działała. Może się zdarzyć, że tego aluminium będzie znacznie, ale to
znacznie więcej niżby wynikało z prostego rozliczenia, ilości aluminium dodanej do konkretnej
objętości w zbiorniku, w którym wytworzona
jest szczepionka.

W związku z tym można to przedstawić w postaci ppmów2 , normy mówią nam ile ppmów
aluminium może być w wodzie, a ile ppmów
jest wstrzykiwana do organizmu dziecka i tak
dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że ta forma
przedstawienia jest bardziej właściwa, abyśmy
widzieli, co to oznacza. Co to oznacza dla każdej komórki neuronów w mózgu. Co to oznacza
dla mózgu naszego dziecka.
Co to oznacza? To jest najważniejsza rzecz dotycząca aluminium w szczepionkach oprócz toksyczności. I to jest to, że producent szczepionki
nie jest w stanie nigdy powiedzieć, nigdy, ile
w danej ampułce znajduje się tak naprawdę
aluminium. To, że nam się mówi, że to jest
170, 250, 800 mikrogramów to jest tylko przeliczenie teoretyczne ilości aluminium dodane do
objętości zbiornika. Ze względu na charakterystykę chemiczną tego związku i jego pojawienie
się w takich chmurkach powoduje, że w efekcie, w samym już produkcie przeznaczonym dla
konkretnego dziecka, producent nigdy nie zagwarantuje, że jest tam zawsze 170 mikrogramów, bo tam może być zero i może być 500 mikrogramów. Co będzie, jeśli będzie zero? Nie
zadziała. Co będzie, jeśli będzie 500, 600 czy
nie wiadomo ile? Może wtedy, jak wiemy o tym,
dojdzie do potężnej reakcji ze strony mikrogleju. I być może to jest jedną z przyczyn powodujących niepożądany odczyn poszczepienny
występujący natychmiastowo. Bo, nie wiadomo
dlaczego jedno dziecko dostało szczepionkę i zareagowało dobrze, a drugie dziecko dostaje

Teraz zbliżamy się do najbardziej istotnej
sprawy dotyczącej aluminium. Dlaczego? Otóż
proszę Państwa, popatrzcie na to w ten sposób. Producent ma zbiornik 1000 litrów, ale te
1000 litrów rozleje na poszczególne ilości ampułek. Załóżmy, że każda ampułka zawiera 0,0005
mililitra tego płynu, tej szczepionki, tego roztworu, który producent ma w 1000 litrowym
zbiorniku. Czyli z tego zrobi 2 miliony szczepionek. Jeżeli tak, to:
2 000 000 x 0,000170 = 340 mg Al
Z tego wynika, że w zbiorniku 1000 litrowym znajduje się 340 miligramów aluminium.
Musi to zrobić, żeby ta szczepionka zadziałała, ale. . . Aluminium, jaki producent dodaje,
nie rozpuszcza się w sposób jednorodny w tym
zbiorniku. A więc aluminium koncentruje się
w takich, jak pan profesor Sanecki mi powiedział, w takich, jak gdyby chmurkach. I co gorsze – tym bardziej koncentruje się w tego typu
chmurkach, im PH wzrasta bardziej w kierunku
siedem, a tak przecież jest. Co to oznacza? I tu
2

ppm (ang. parts per million) – liczba części na milion. Na przykład 10−6 (w procentach = 0,0001).
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szczepionkę i pada w konwulsjach. Być może
przeładowanie danej szczepionki ilością aluminium spowodowało upadek tego dziecka, konwulsje, czasami nawet śmierć. Są takie przypadki.

Podsumujmy:
Producent szczepionki wie, ile aluminium dodał, ale do zbiornika. Nie, ile aluminium dodał
do danej ampułki, tylko do zbiornika. Producent nigdy nie wie, ile jest aluminium w poszczególnej ampułce. Jeśli tak, to taki produkt,
powtarzam, nie powinien nigdy trafić do obrotu. Z oczywistych względów, prawda? Wiedząc, że aluminium może uszkodzić zdrowie
dziecka na wiele lat, bo jest silną neurotoksyną, kto dopuścił do obrotu taką toksynę, której ilość w ampułce nie jest znana. Przecież
my jako podatnicy, rodzice, dziadkowie, ktokolwiek znajomy tych dzieci powinniśmy się chyba
tych ludzi zapytać. Na jakiej podstawie to zrobiono? Uznaje się, że wszystko może być toksyną, o czym mówią często lekarze, że każdy
lek, każdy lek jest toksyną. Że wszystko zależy
od dawki. Dlatego musi być niezwykle precyzyjnie odmierzona ilość tego leku w każdej jednostce, w każdej tabletce, w każdej ampułce.

Ja się z tym zgadzam, ale brak możliwości
kontroli zawartości danej substancji w każdej
ampułce dyskwalifikuje taki środek z użycia
w ogóle. Bo kto z władz dopuszczających dany
lek na rynek zgodziłby się na to, żeby na rynku
był lek, którego skład dokładnie nie jest znany,
w sensie, nie wiadomo, ile danej substancji
jest w danej ampułce. Wydaje mi się, że jest
to jedno z najważniejszych zagadnień oprócz
zagadnienia toksyczności samego aluminium.
A więc to, że lekarz czytający ulotkę, nie ma
najmniejszego pojęcia, że ta ulotka niekoniecznie mówi prawdę. Lekarz podający aluminium
i mówiący rodzicom, że:
„Ach! tam są tylko, wiecie Państwo, śladowe ilości, bo tam jest zaledwie 250 mikrogramów”,

Chyba że tym lekiem jest szczepionka.

bo tak mu powiedział producent, to lekarz,
przepraszam bardzo, ale nie wie, co mówi. Dlaczego? Bo polega na informacji od producenta,
a producent sam nie da nam gwarancji, że rzeczywiście w danej ampułce jest 250 mikrogramów. Uważam, że to jest krytyczny punkt tego
wszystkiego. Całych rozmów o aluminium, bo
jak powiedziałem, nie tylko chodzi o neurotoksyczność, ale o ilość. Jeśli nie znamy ilości danej substancji w danej ampułce, to produkt
taki powinien być natychmiast, zgodnie z prawem, usunięty z aptek czy z obrotu. Przecież
niedawno usunięto ze wszystkich aptek pewną
serię, chyba paracetamolu, gdzie stwierdzono
różnice pomiędzy ilością paracetamolu w poszczególnych kapsułkach. Dlaczego? Bo wystąpił jakiś błąd w produkcji i producent nie był
w stanie kontrolować ilości tego paracetamolu
w każdej kapsułce. A tutaj z definicji producent nie ma najmniejszego pojęcia, ile jest aluminium w danej ampułce, a rodzic, którego
dziecko ma być za chwilę zaszczepione, jest
przekonany, że za chwilę dziecko dostanie to, co
na ampułce jest napisane, czy w ulotce. A tak
nie jest. Dlaczego się o tym nie mówi?

W szczepionkę można wrzucić, co się chce, co
się komu chce, w jakiej ilości się chce. Jeżeli
tak, to co się stało z Zasadą Ostrożności? Bardzo mądrą zasadą. Przyjętą przez Unię Europejską. Przyjętą również przez Polskę. Przecież w tym przypadku ponownie jak w poprzednich przypadkach do tej pory omówionych, bo
będą jeszcze gorsze, tu nie ma słabego rozpoznania przez naukowców. Tu jest rzeczywistość. Tu jest stwierdzony fakt. To ryzyko jest
zdefiniowane, jest ściśle opisane, wiadomo dlaczego. Ryzyko jest i to jeszcze jakie. Więc dlaczego ci, którzy wprowadzają tego typu produkt na polski rynek, całkowicie zignorowali tę
podstawową Zasadę Ostrożności? Dlaczego pozwala im się na to, żeby grali w rosyjską ruletkę
zdrowiem i życiem naszych dzieci. I ich pokoleń, co Państwu pokażę w następnych odcinkach. Dlaczego na to się pozwala? Wszystkie
zasady regularnie są łamane. Po kolei. Kiedy
jeszcze dalej dojdziemy, wtedy przekonacie się
Państwo, że to nie ma nic wspólnego z żadną
etyką, moralnością, nic takiego. Kłamstwo pogania kłamstwo.
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ODCINEK 10
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
dr Judy Mikovits, dr Frank Ruscetti, retrowirusy

łem pracę naukowe, które wskazują, że wcześniej czy później te toksyny, bo podkreślam,
nie jest tylko mowa o samym aluminium, trafią do mózgu dziecka. Toksyny, które zwracam
uwagę już po raz któryś, bo już byłem atakowany za to stwierdzenie, że dzieci w ten sposób są modyfikowane genetycznie. A co napisali naukowcy toksykolodzy włoscy? Że właśnie
te toksyny, które znaleźli we wszystkich szczepionkach na rynku europejskich, we wszystkich szczepionkach istnieją toksyny, które mogą
wtargnąć do DNA naszego dziecka i zaburzyć
tak zwaną gospodarkę genetyczną. A więc, co
to jest? Jest to modyfikowanie DNA naszego
dziecka poprzez substancje toksyczne. O tym
będziemy jeszcze sobie mówić dalej.

Wstęp
Drodzy Państwo, kiedyś powiedziałem coś takiego, że toksyny zawarte w szczepionkach,
mowa jest nie tylko o samym aluminium, podawane są, w cudzysłowie oczywiście ogromnym,
w przenośni to mówiłem, do mózgu dziecka, zaczęła się fala hejtu, że przecież szczepionki nie
podaje się do mózgu dziecka. Oczywiście, że
nie, ale przeraża mnie to, że nawet studenci medycyny kwestionują fakt, że te toksyny dochodzą do mózgu dziecka. Czym to argumentują.
Właśnie tym śmiesznym argumentem, mówiąc
często, że przecież szczepionkę podaje się domięśniowo lub podskórnie, a nie dożylnie. Na
takie dytkum, to szczerze mówiąc, brak mi jest
słów. Dlatego, że jeżeli szczepionka dodawana
jest podskórnie, to znaczy jej zawartość nie
trafi do krwi? Nie trafi tym samym do mózgu
dziecka? Bo jest podawana podskórnie? A co
w takim razie z chorymi na cukrzyce, którzy
muszą podawać sobie insulinę? To jak tę insulinę podają sobie? Dożylnie? Nie. Podają sobie podskórnie. I co dalej? Dlaczego następuje
efekt pozytywny w tym przypadku podania insuliny choremu na cukrzycę? Bo co? Bo jest to
podane podskórnie i nigdy nie trafia w związku
z tym do krwiobiegu? Przecież wiadomo, że
tak nie jest. Przeraża mnie tego typu wiedza
wypowiadana przez studentów medycyny, jak
również niestety przez lekarzy. Przecież podanie podskórne to jest tylko opóźnienie dojścia
tych substancji do krwi, ale to wcale nie znaczy, że te substancje we krwi się nie znajdą.
To jest niezwykle istotne, dlatego że ten argument pozbawiony jest jakiegokolwiek sensu, że
szczepionka jest przecież podawana podskórnie
czy domięśniowo, w związku z tym nie trafi do
krwiobiegu. Trafi.

Podsumowując tę sprawę dotyczącą aluminium,
należy pamiętać, że nawet producent szczepionek nie wie, ile aluminium jest w każdej
ampułce zawierającej szczepionkę. Jako rodzic
dziecka nie interesuje mnie określenie – w szczepionkach jest tyle i tyle. Interesuje mnie, ile
aluminium jest w szczepionce, którą za chwilę
pan czy pani doktor poda do organizmu mojego dziecka, a to zakończy się w mózgu mojego dziecka. Ale lekarz, jak widać, nie ma
najmniejszego pojęcia ile w danej szczepionce,
którą chce podać mojemu dziecku, znajduje się
aluminium, bo jest to technicznie nie do określenia nawet przez producenta. Więc, co się
dzieje? Na ślepo? W ampułce znajduje się silna
neurotoksyna, w tym przypadku jest to aluminium w nieznanej ilości. To jak to, że pediatra
chce podać mojemu dziecku zawartość ampułki,
w której jest silna neurotoksyna, co do tego nikt
nie ma wątpliwości, i pediatra nie wie, ile tej
neurotoksyny tam jest. Tam jej w ogóle nie powinno być. Ale chociażby z tego względu, że
mimo wszystko tam jest, to jak może pediatra
podawać coś, czego zawartości nie zna. Bo tak
to jest. Bo nawet producent nie wie.

Druga sprawa. Pokazałem już wcześniej, będzie
więcej na ten temat trochę później, ale pokaza-
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mózgi, trudno mi powiedzieć w pełni rozwinięte, ale jako dorosły człowiek mieli mózgi rozwinięte. Mówimy tutaj o podawaniu tego typu
substancji, toksyn strasznie silnych, zaklasyfikowanych z góry jako neurotoksyna, maleńkiemu dziecku w momencie rozwoju jego mózgu. To nie to samo, co podanie tych toksyn
osobie dorosłej. Na to nikt nie zwrócił uwagi.
A przecież ci dwaj panowie, szczepiąc się, nawet jeśli podadzą sobie tego typu toksynę, to
mając już kilkadziesiąt, 50 czy 60 lat, to w sposób tak gwałtowny nie uszkodzi im struktur
mózgowych, jak uszkodzi to, podając to samo
maleńkiemu dziecku, u którego struktura mózgu dopiero się rozwija. A więc nawet podanie
wielokrotnie przekraczającej normy ilości tym
dorosłym osobom, może nie wytworzyć takiego
samego spustoszenia i zniszczenia na całe życie, jak podanie tego typu toksyn maleńkiemu
dziecku, u którego mózg dopiero się rozwija.
U którego układ odpornościowy dopiero się rozwija. U którego układ odpornościowy ma się
uczyć tego, na co i w jaki sposób ma reagować.

Zakańczając ten problem. Pomimo to jako rodzic dziecka mam pozwolić na wstrzyknięcie
zawartości takiej ampułki do organizmu mojego dziecka pod groźbą kary narzuconej przez
urzędników, których obowiązkiem statutowym
jest ochrona zdrowia. Między innymi mojego
dziecka. Czy nie wyczuwamy tu pewnego rodzaju paradoksu, czy kpiny z nas samych?
Z rodziców? Gdzie nie wiadomo, co w ampułce jest i nam pod karą administracyjną każe
się to wstrzyknąć naszemu dziecku. Gdzie są
wszelkie mechanizmy kontroli dotyczące tego
typu substancji dodawanych do krwiobiegu
dziecka, którego mózg się rozwija? Przecież ta
chucpa, która niedawno urządził minister zdrowia, zresztą nie on jeden, kiedy się szczepili
dwaj panowie pod światłami reflektorów i kamerami przeciwko grypie.
Marszałek Stanisław Karczewski i Minister
zdrowia Konstanty Radziwiłł

Retrowirusy
Teraz zajmiemy się retrowirusami. Co to są retrowirusy? Co robią? Jaką szkodę czynią w naszym organizmie? Do tego dojdziemy. Natomiast za chwilkę obejrzycie sobie Państwo króciutki filmik, gdzie pani doktor Judy Mikovits będzie mówić o retrowirusach. Kim jest
dr Judy Mikovits? To jest niezwykle ważne pytanie, ponieważ będziemy teraz poruszać temat
naprawdę nieznany wielu, wielu naukowcom.
Mało tego. Jest to temat nieznany do końca
wielu naukowcom, którzy są tak zwanymi wirusologami. Kim jest dr Judy Mikovits?

Mówiąc o skuteczności szczepień, minister Radziwiłł
zaznaczył, że dowody naukowe w tym zakresie nie
pozostawiają żadnych wątpliwości
– „Ci, którzy w to wątpią, po prostu błądzą, ci, którzy
zniechęcają do szczepień, robią coś, co jest społecznie szkodliwe. Potrzebny jest wspólny front przeciw
temu irracjonalnemu, niepotrzebnemu i szkodliwemu
ruchowi”.
RdmG.

Drodzy Państwo, nie chodzi o to, że tam jest zawartość taka i taka rtęci. I ludzie to przeliczają,
że aby było to bezpieczne, każdy z nich powinien ważyć 3 tony, a kiedy się szczepili, była
to dawka dla 3 i pół kilogramowego dziecka. . .
Nie tylko o to chodzi. To jest niezwykle ważne,
na co zwracaliście w takich przypadkach uwagę,
to jest bardzo ważne, ale jest coś ważniejszego.
Dlatego że ci dwaj panowie, którzy robili tego
typu cyrk i podawali sobie szczepionkę, mieli

Judy Mikovits
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Studia w zakresie chemii ze specjalizacją biologii ukończyła w 1980 roku. Jest biochemikiem
i biologiem molekularnym. Przez wiele lat pracowała w Amerykańskim Narodowym Instytucie ds. Nowotworów. Jest twórcą wielu terapii
immunologicznych w szczególności dotyczących
infekcji HIV. Dr Mikovits i jej partner naukowy
dr Frank Ruscetti są to najwyższej klasy, z najwyższej półki naukowcy zajmujący się tego typu
terapiami.

całkowicie jako naukowca, pozbawiono wszystkich dóbr materialnych. Zabrano jej wszystko.
Miała na koncie, jeśli dobrze pamiętam, 32 tysiące dolarów. Zabrali jej wszystko. Zniszczyli
ją finansowo, zniszczyli ją naukowo. Przez kilka
lat miała całkowity zakaz nawet podróżowania
po Stanach Zjednoczonych, mówienia czegokolwiek. Zmuszano ją do tego, aby podpisała tak
zwaną lojalkę. Co to znaczy? Mam ten dokument, w którym miała napisać, tak właśnie
agencje rządowe ją do tego zmuszały, że odkrycie, które dokonała, to jest nieprawda. Że się
pomyliła. Że tego nigdy nie było. Była zmuszona przez to, żeby pozbyła się wszystkich danych ze swojej bazy danych, żeby zniszczyła
wszystkie próbki biologiczne, a które trzymała
przez bardzo, bardzo długi czas, żeby wyszło na
to, że tej sprawy w ogóle nie było. Że retrowirusów nie ma. Że nie stanowią żadnego problemu.
Że pomyliła się i mało tego, agenci powiedzieli
jej, że jeśli podpisze taką lojalkę i powie światu,
że to, co odkryła to nieprawda i tak dalej, i że
bardzo cały świat za to przeprasza, to powiedziano jej, że wtedy pozwolą jej na uczciwe dalsze prowadzenie badań. Ona odpowiedziała im,
że całe życie prowadziła uczciwe badania i nie
będzie się sprzedawać. Mało tego. W rozmowie
powiedziała tym agentom rządowym:

Frank Ruscetti

Zresztą dr Mikovits opracowywała również leki
chemioterapeutyczne. Była jednym z pierwszych naukowców na świecie zajmujących się
wirusem HIV. Opowiada piękne historie, jak to
wszystko się rozwinęło, w jaki sposób dochodzili do tego. To jest historia sama w sobie.
Terapie i leki przez nią stworzone uratowały
życie milionom chorych. W 2012 roku wraz
z dr Frankiem Ruscettim odkryła nowy rodzaj
wirusów, wykazujących silny związek z wieloma
chorobami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi. To jest odkrycie na
miarę Nobla. Dr Frank Ruscetti jest jednym
z czołowych immunologów światowych. Uznaje
się, że ogromna część immunologi, jaką teraz
znamy powstała dzięki niemu.

„Zabijcie mnie, a ja tej lojalki nie podpiszę.
Możecie ze mną zrobić, co wam się tylko podoba”.
I zrobili. Mało tego, spreparowali oskarżenie,
które potem okazało się oszustwem, oskarżenie, które mówiło, że pani doktor Judy Mikovits ukradła swojemu pracodawcy własność
intelektualną. To oczywiście było celowe, żeby
ją zniszczyć. Pani dr Mikovits nie poddała się
temu, pomimo tego, że była aresztowana, szykowana na wszelkie różne sposoby, pomimo że
jej karierę zniszczono całkowicie. W tej chwili
jest osobą niezatrudialną przez jakikolwiek instytut naukowy w Stanach Zjednoczonych, ale
powiedziała, że nigdy się nie ugnie.

Za ujawnienie swoich odkryć dr Mikovits została aresztowana, była zmuszona do bankrucji. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że dysponuję odpowiednimi dokumentami dotyczącymi całości tej sprawy, bo doktor Mikovits
przekazała mi wszystkie dokumenty, również
dokument wskazujący na jej bankrucję. Muszę powiedzieć, że jej prywatna historia jest
naprawdę niebywała, dlatego że zniszczono ją

Pamiętam jak dzisiaj jej publiczne wystąpienie,
kiedy dr Mikovits powiedziała coś takiego. . .
Dr Brain Thompson, jest to ten człowiek, który
ujawnił oszustwa, jakich dopuszczało się amerykańskie CDC, po sześciu latach fałszowania dowodów, fałszowania informacji, które były prze-
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kazywane do społeczeństwa, lekarzy, pediatrów
i tak dalej, zdecydował się mówić. Pamiętam
jak dziś, pani dr Judy Mikovits, powiedziała:

Źródło:
dr Judy Mikovits - Odwrotna Transkryptaza
w szczepionkach MMR

„Ja się z tym nie zgadzam, bo nie będę czekać
sześciu lat, zanim światu ujawnię to, co zauważyłam. Ujawniam to w tej chwili i zróbcie ze
mną co wam się tylko podoba. Nie odpuszczę
tego”.

Treść filmu
— Zachodzi proces o nazwie Odwrotna Transkryptaza w szczepionkach MMR,
o czym wiadomo od 1994 roku.
— Co ma pani na myśli?
— Odwrotna transkryptaza (rewertaza)
jest to enzym, który występuje jedynie u retrowirusów. I to, co on czyni, to jest odwrotny
transkrypt, czyli „zapisuje do tyłu” nasz genom, czyli RNA do DNA i potem wpasowuje
się do twojego DNA i pozostaje tam do końca
twojego życia oraz kolejne pokolenia. Więc odwrotna transkryptaza jest charakterystyczną
cechą wskazującą na obecność retrowirusa.
W 1994 roku nasz rząd UK i WHO (Światowa
Organizacja Zdrowia) – wszyscy zaakceptowali
i omawiali, dyskutowali podczas spotkań w Instytucie Medycyny o istocie odwrotnej transkryptazy w szczepionce MMR i czy stanowi
to ryzyko, czy nie. Cóż, przechodząc do roku
2011, nasza praca i jej konsekwencje pokazały,
że to bezwzględnie czyni różnicę. I na pewno
tam się znajduje, i o mój Boże. . . To był ten
wielki „O mój Boże” moment, o czym jest w naszej książce „Plague”, gdzie przedstawiamy te
dane, a oni praktycznie stwierdzili, że nie da się
tego zatrzymać, te wirusy są wszędzie. W naszych laborantach, lekarzach, pielęgniarkach.
Wprowadziliśmy, bezwiednie i nieświadomie,
do ludzkiej populacji nową rodzinę retrowirusów, które od dawna były związane z RAKIEM,
białaczką, chłoniakiem, chorobami neuroimmunolgicznymi, łącznie z Alzheimerem, Parkinsonem itd. Więc patrzymy właśnie na eksplozję tych chorób w naszym obecnym świecie.
A kiedy rząd zdał sobie z tego sprawę, z rozmiarów tej sprawy, to pytaniem było: „Czy
powiemy prawdę? Czy powiemy, że wprowadziliśmy to przez zanieczyszczoną krew, czy
zanieczyszczone szczepionki? Nie, tak nie zrobimy. Upewnimy się tylko, żeby Judy Mikovits
i Frank Ruscetti odeszli na zawsze, i że nikt
nie uwierzy w to, o czym mówią, i że ich praca
to oszustwo”. Ale był jeden mały problem, bo
ja nie chciałam podpisać tego dokumentu. Nie
dr J. Mikovits:

Trzeba mieć dopiero kręgosłup moralny jako
człowiek, jako naukowiec, żeby coś takiego powiedzieć. I ona to powiedziała. Za chwilę usłyszymy, co to są retrowirusy. Jaką szkodę robią.
Dlatego że pani dr Mikovits jest największym
specjalistą na świecie w tej chwili dotyczącym
retrowirusom. Dr Mikovits i dr Ruscetti oboje
w tej chwili występują w sądzie szczepionkowym po stronie dzieci, których życie zostało
całkowicie zniszczone poprzez zanieczyszczone
retrowirusami szczepionki. Dlatego postanowiłem Państwu powiedzieć coś więcej na temat
tej osoby, dlatego że pani dr Mikovits i dr Ruscetti są jakby ojciec i matka retrowirusologii.
A więc mamy do czynienia z kimś, kto jest absolutnie niezłomny i nie poddał się presji przemysłu farmaceutycznego, i nie poddał się żadnej presji tylko po to, żeby nam mówić prawdę.
Takich osób należy słuchać. Czy ją usiłowano
zabić? Tak. Były zamachy na jej życie kilkukrotnie. Całą historię, o której tylko wspomniałem, w szczegółach opisała w swojej książce
pod tytułem „Plaga”. Książka nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, ale tych
z państwa, którzy władają językiem angielskim,
zachęcam do przeczytania tej książki i zobaczycie sami, jak ta cała sprawa retrowirusów
wyglądała, i co to znaczy dla nas, dla naszych
dzieci, być zanieczyszczonym czymś takim jak
retrowirus znajdujący się w szczepionce.
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— Jeśli nie znacie Judy Mikovits, to ona
napisała książkę pod tytułem „Plague”, razem
z Kenetem Heckenlively. Judy, opowiedz nam
o tym, jak to się stało, że szczepionki zostały
zanieczyszczone?
— Odkryliśmy, że technologia, którą używaliśmy, aby hodować zwierzęce i ludzkie linie
komórkowe, w tym samym laboratorium, gdzie,
aby prowadzić badania nad rakiem, poddawaliśmy inżynierii genetycznej myszy, aby były
wadliwe w różnych obszarach układu odpornościowego – niektóre nie produkują komórek
„T”, inne komórek „B”, więc modyfikowaliśmy
genetycznie myszy, aby miały nabyte niedobory odporności, o których my wiemy, aby badać, w jaki sposób się to przyczynia do raka,
i oczywiście do AIDS. Ale nie zdawaliśmy sobie
sprawy z tego, że kiedy te wszystkie modyfikowane myszy żyły w środowisku wolnym od
patogenów, w małych banieczkach, karmione
dobrym pożywieniem, to one wyrażały swoje
rodowite, wrodzone elementy wirusów, na które
ich układ odpornościowy nie reagował i te wirusy dosłownie się wydostały do laboratorium.
A ponieważ wirus potrzebuje komórki do życia
– infekował te komórki w naszym laboratorium,
które były używane do produkcji szczepionek.
I w 2011 roku, kiedy zdaliśmy sobie z tego
sprawę, że one tam są, to był ten „O mój Boże!”
moment.
— Więc nie uważa pani, że to było celowe?
— Nie.
— Wielu ludzi uważa, że Pharma powoduje
u nas choroby, aby mieć klientów do końca życia.

chciałam się zgodzić, a dane to wspierały, i nadal będę o nich mówiła. Dr Ruscetti również
tego nie chciał zrobić. Oni po prostu próbowali
nas skłonić do zaprzeczenia naszym danym, do
wyrzucenia lub zniszczenia tych pierwotnych
danych, które pokazywały te zainfekowane rodziny i populacje. A my odmówiliśmy. A kiedy
odmówiliśmy, to zostaliśmy zwolnieni z pracy.
Teraz jest następny filmik nagrany w domu
u pani dr Mikovits. Zawiera dużo więcej szczegółów. Zachęcam do obejrzenia tego filmiku,
ponieważ waga tego, co ci naukowcy odkryli,
jest niesamowita. To jest coś, co ma przełożenie na życie, na zdrowie naszych dzieci i zdrowie
naszych pokoleń.

Źródło:
dr Judy Mikovits - szczepionki zanieczyszczone retrowirusami!

Treść filmu 2
— Witam wszystkich. Jestem dzisiaj tutaj,
w mieście Ventura, w odwiedzinach u dr Judy
Mikovits. Judy, witam, jesteś nagrywana.
— Hej.
— Judy, opowiedz nam trochę o sobie.
— Mam tytuł doktora biochemii i biologii
molekularnej. Przez większą część życia pracowałam w Maryland, w National Center Institute. Chodziłam do szkoły w Wirginii – Uniwersytet Georga Washingtona. Mieszkam tutaj, w Ventura, lub w okolicach Ventury, od
kiedy poślubiłam mojego męża, Davida, w 2000
roku. Pracowaliśmy tu w różnych rolach nad
opracowywaniem leków i nad chemicznym składem produktów naturalnych, składników odżywczych, przez 15 lat.

Milczenie dr Mikovits

— Czyli, ja zawsze myślałam, że to było celowe.
— Cóż, ale jak już wspomniałam, moją karierą była głównie praca jako rządowy naukowiec. Tworzyłam te leki, wiem, z jaką pasją
pracowaliśmy z moimi kolegami, żeby wyleczyć choroby przewlekłe i zrozumieć ich przyczyny. Uważam, że to było całkowicie niezamierzone, aż do czasu, kiedy o tym się dowiedzieliśmy w 2011 roku. I dlatego napisaliśmy
z Kentem w książce, że skoro to odkryli, to
powinni właściwie z tym postąpić. Można by
dyskutować o tym, czy postąpili słusznie. Właśnie to wszystko sprzątają, o czym pani już po-
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wiedziałam. Więc przekazują dalej tę technologię. . . Mamy technologię, aby to naprawić.
— A co oni robią? A co robią w międzyczasie?
— Krzywdzą dzieci, nakazują szczepienia.
Nakazują po to, żeby móc zatuszować zbrodnię.
Tak samo, jak powiedzieli naukowcom, którzy
brali udział w publikacji Thompsona, aby wyrzucili pierwotne dane. I wie pani, jest cała
książka o tym, jak to ja zostałam zwolniona,
bo niby ukradłam notatki, co w ogóle nie ma
sensu, gdyż mogę udowodnić, że nigdy nie miałam tego w posiadaniu. Więc muszą sfabrykować zbrodnię, ponieważ razem z doktorem Ruscettim odmówiliśmy zrobienia tego, co nakazał nam rząd federalny – czyli zniszczyć notatki o XMRV3 , oraz próbki od ludzi, u których odkryliśmy XMRV. Mieliśmy je bez wahania spalić, pozbyć się tak samo, jak zrobili to
współautorzy badania Thompsona, o czym dowiedziałam się dopiero niedawno, kiedy byliśmy
z Bobbym Kennedym Jr w CDC. Wtedy dowiedziałam się, że oni powiedzieli to też innym
autorom. I zaczęłam łączyć wszystko w całość, gdyż te notatki, wiecie, ja miałam dwa
pełne biura, dwie pełne kartoteki, dane zebrane w ciągu 30 lat, których nigdy nie usuwałam, zachowywałam je na zawsze, co jest zadaniem rządowego naukowca. Szczególnie, jak
się ma studentów – trzeba zachowywać pierwotne dane. I nagle dzieje się to, co w podobny sposób przytrafiło się biednemu doktorowi Bradstreetowi – najazd na biuro, zwolnienie z pracy bez uprzedzenia i bez powodu, nalot na biura, zniszczenie wszystkiego, konfiskowanie każdego papieru, podrzucanie tego materiału, tej „zbrodni”, przytrzymywanie w więzieniu. Jak zdali sobie sprawę, że coś się „wydało”. I to uznanie winy zarzucanych czynów
bez przesłuchania. I te notatki, te dwie szuflady wypełnione materiałami objętości torby
do zakupów – do nich zabraniano wglądu. Jest
stały zakaz sądowy jak w skandalu Watergate.
Nikt nie może nigdy zobaczyć, co było w tej szufladzie. Ale dlaczego? Jaki to ma sens? Cóż, ja
wiem, co było w tej szufladzie. To jak z Thompsonem: „Co zrobimy z tym problemem czarnoskórych chłopców?”. To dokumentacja zakażonych ludzi, to imiona, ich adresy, to jest do3

wód. To pokazuje, jakie były próbki w tych badaniach, kiedy oni powiedzieli, że możecie być
spokojni, jesteście bezpieczni, próbki krwi nie
są zanieczyszczone, zajęliśmy się dr Judy Mikovits. Cóż, nie załatwiliście tej dr Judy Mikovits,
ponieważ nie liczyliście na to, że w przeciwieństwie do Thompsona, dr Ruscetii i dr Mikovits
nie są tchórzami. I nie będziemy podpisywali
się pod artykułami, które są oszustwem. Nie
pozwolimy, aby pacjenci zostali skrzywdzeni,
nie zmienimy świata. Siedzi pani tutaj ze mną,
wie pani, że odebrali mi każdego centa, jakiego
kiedykolwiek zarobiłam, nie pracuję od 4 lat, jestem „niezatrudnialna”, a mimo to nadal o tym
opowiadam. . .
— Judy, pamiętam to, co się wydarzyło,
chyba w 1999 roku. . . nie, 2006 roku. Który to
był rok?
— W 2009 opublikowano artykuł naukowy.
— To ja pamiętam, ale popraw mnie, jeśli
się mylę. Uniwersytet Nevada odkrył, że coś się
działo z autyzmem. To o tym teraz mówimy?
— To nie był Uniwersytet Nevada, tylko ja
i mój zespół mieliśmy tam laboratorium i o tym
mówimy.
— I to były wielkie nowiny w naszej społeczności.
— Zgadza się. Wyizolowaliśmy tego wirusa,
bez wątpienia.
— A potem to jakoś się rozmyło. . .
— To dlatego, że. . . Spotkałam Andy Wakefielda jakoś tydzień po tym, kiedy opublikowano ten artykuł, na konferencji w styczniu,
a to raczej było parę miesięcy po publikacji,
w styczniu 2010 roku. I on powiedział: „Oni
cię dorwą. . . ”. I kent powiedział mi dokładnie
to samo, jak go potem spotkałam, „Oj! Będziesz kolejnym Wakefieldem”, a ja na to, że
nie. To są szczegółowe dane, to jest nauka, wyizolowaliśmy wirusa, to nie są sekwencje, bez
wątpienia. Ten artykuł był sprawdzany przez
5 miesięcy przez rząd federalny. Pokazałam ci
listę ludzi, którzy uczestniczyli w spotkaniu 22
lipca, 5 miesięcy przed publikacją, udostępniliśmy wszystkie nasze próbki, wyhodowaliśmy
tego wirusa, nie ma wątpliwości. I wyizolowaliśmy te wirusy u tych autystycznych dzieci,
i oczywiście hipotezą było, że szczepionka nie
była zanieczyszczona, ale jak ktoś w rodzi-
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nie, mama czy tata, byli nosicielami tych wirusów, to kiedy dziecko, szczególnie noworodek, zostaje zaszczepione, to powoduje mnożenie się i wzrost tych komórek, czyli taka mała
fabryka dla retrowirusów. Więc w tym czasie,
kiedy opublikowano artykuł, gościliśmy w „wiadomościach” i to potwierdziliśmy, gdyż rząd
federalny widział ten autyzm. Tego nie było
w artykule, ale odbyliśmy kilka spotkań pomiędzy lipcem a czasem publikacji, gdzie pokazaliśmy inne choroby, te rodziny. . . W artykule było opisane, jak wyizolowaliśmy tego nowego gamma retrowirusa i są różne szczepy, tak
samo, jak jest minimum 7 szczepów HTLV-1,
czyli ludzkiego wirusa białaczki. I wiele z tych
szczepów nie związano jeszcze z żadnymi chorobami. Jest wiele szczepów wirusa HIV, a tylko
kilka z nich jest związanych z jakąkolwiek chorobą. Więc rząd szybko. . . Kiedy zdali sobie
sprawę, w ciągu następnego roku, jak nasze badania były kontynuowane i pokazaliśmy skalę
tego problemu oraz to, że te rzeczy były związane nie tylko z autyzmem, ale również z chorobą Lou Gehriga, Parkinsona czy Alzheimera,
a to aluminium w szczepionkach i inne substancje pomocnicze, jak nazywamy te śmieci, te pozostałe rzeczy, które niszczą system odpornościowy.
— Co to są substancje pomocnicze?
— To, co jest w ampułce w tym płynie, jako
dodatek do antygenów. Więc wszystkie te rzeczy, dzięki którym jest to rozpuszczalne. Olej
kukurydziany, olej arachidowy. . .
— Dlatego u dzieci rozwija się alergia na
orzeszki?
— A bo wstrzykujemy im olej z orzeszków
już w wieku 1 miesiąca. I to jest połączone
z antygenami, aluminium. . . tymi toksynami,
które sprawią, że będziesz chorowała. I do tego
dochodzi to, co zostanie złapane w laboratorium, jak na przykład to, co odkryliśmy w 2011
roku jako gamma retrowirus, i inne retrowirusy.
A zatwierdzenie przez FDA w 2014 roku tej
technologii, która by oczyściła te gamma retrowirusy. . .
— Ale co w takim razie zrobimy teraz
z tymi wszystkimi chorymi dziećmi?
— Cóż, to są ofiary. I dlatego ja nadal pracuję i nigdy się nie zamknę, ponieważ one są
ofiarami, które są porzucone. FDA musi to

wszystko oczyścić i muszą przestać podawać
po 8 antygenów na raz. Wygramy tę wojnę.
Przestaniemy podawać tym dzieciom, które nie
mają jeszcze 18 miesięcy szczepionki przeciw
WZW B. WZW B to pararetrowirus. Więc to
oznacza, że ma odwrotną transkrypcję, czyli ma
zdolność do łączenia się z tymi innymi rzeczami,
które są wstrzykiwane i może powodować retrowirusowe uszkodzenia w ciele, co pozostaje tam
przez pokolenia. . .
— Czyli mogą powiedzieć, że ono się z tym
urodziło.
— Zgadza się. A to HPV w Gardasilu, widzimy pojawienie się zupełnie nowej choroby,
związanej z bólem, z neuropatią. O, czyż to nie
jest dokładnie to samo, jak u kobiet, które badałam wtedy w Nevadzie, z fibromyalgią i CFS
(zespołem chronicznego zmęczenia)?
— Judy, a czy uważasz, że oni zdają sobie
sprawę, z tej puszki Pandory, jaką otwierają
tymi genetycznie modyfikowanymi składnikami
w szczepionkach czy naszym pożywieniu? Myślisz, że oni o tym wiedzą? Jesteśmy tylko eksperymentem?
— Puszka pandory już została otworzona
dekady temu, a co więcej, wykonywałam jedną
prace przez około rok, kolejną z której zostałam
zwolniona za zuchwałość i niesubordynację.
— Super! Zuch dziewczyna.
— To, co oni tam robili, to. . . To była
firma Upjohn. Już została wykupiona przez
inną firmę farmaceutyczną, ale była ona rywalem Monsanto. Więc w Michigan w latach
86/87, moim zadaniem było badanie bydlęcego
hormonu wzrostu, który sprawiał, że krowy
produkowały więcej mleka, były grubsze itd.,
i udowodnić, że ten bydlęcy hormon nie zaszkodziłby ludzkim komórkom. Powiedziano mi, że
mam moralny, legalny i etyczny obowiązek, aby
zrobić dokładnie tak, jak mi kazano, czyli zniszczyć te dane. Więc to jest ich stały motyw.
I oni doskonale wiedzą, co robią. A te transgeny są widziane przez nasz system odpornościowy, jako ciało obce, więc zacznie się. . . Oni
chcą wam wmówić, że one są rozkładane w jelitach i nigdzie się nie przedostają, to tak naprawdę, w tych roślinach i zwierzętach, ta historia z Roundupem jest niesamowita, w jaki sposób jesteśmy truci. Jak ja to określam, że my
(d)ewolujemy nasz genom. Te rzeczy się wsta-
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wiają, retrowirusy, które oni modyfikują. Oni
wręcz wkładają wiele z tych genów i transgenów do roślin i ludzi, zwierząt, przy użyciu
gamma retrowirusów – dokładnie tych wektorów, o których pani mówiłam, że spowodują
raka i wszystkie inne choroby. Co więcej, właśnie się dowiedziałam 2 tygodnie temu o całym
rozgłosie, jak to leczą raka nową immunoterapią o nazwie chimeryczny antygen (CAR) ze
zmodyfikowanymi komórkami „T”.
Doktor Mikovits łapie się za głowę ze zgrozą i mówi:
— To są gamma retrowirusy! I jak powiedziałam o tym Frankowi Ruscetti, to on na to:
„Chyba żartujesz?”. A ja na to: „Nie, nie żartuję”. Oni o tym wiedzą, że powodują choroby
i wstrzykują to naszym pacjentom chorym na

raka, którzy są zdesperowani i umierają z powodu dokładnie tych chorób, które są powodowane u coraz to młodszych ludzi. Oni sobie
teraz z nami eksperymentują.
Nie chcąc przedłużać, postanowiłem zakończyć
tę część na tych filmikach, żebyście Państwo
mieli czas na, jak to mówimy, przetrawienie
tego, co przed chwilką usłyszeliście. Dla mnie
osobiście są to informacje wstrząsające, bo dotyczą one zdrowia, konsekwencji tego, co oznaczają retrowirusy, co oznacza to, że szczepionki
również w Polsce są zanieczyszczone retrowirusami, jakie są to konsekwencje dla zdrowia
dzieci teraz i przyszłych pokoleń Polaków. Do
tego tematu wrócę w następnym odcinku.

Koniec odcinka 10
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ODCINEK 11
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Retrowirusy

Poprzedni odcinek skończyliśmy na wypowiedzi
pani dr Judy Mikovits, która mówiła nam, co
to są retrowirusy. Chciałem Państwu pokazać
kogoś, kto naprawdę posiada unikatową wiedzę na ten temat. Kto naprawdę wie najwięcej
i kto jest chyba jedyną osobą oprócz dr Ruscetti, które mogą się w sposób autorytatywny
wypowiadać na temat retrowirusów.

Retrowirusy
Podsumujmy sobie sprawę tych retrowirusów,
dlatego że sprawa jest niezwykle, ale to niezwykle poważna.
— Wbudowują się w DNA nosiciela
Wielokrotnie mówiłem o tym, że nasze dzieci,
malutkie dzieci są genetycznie modyfikowane
poprzez DNA z tych retrowirusów. Dlaczego?
Dlatego że widzieliście Państwo na filmiku jednym i drugim, kiedy pani dr Mikovits wyjaśnia
ten mechanizm, ten mechanizm jest naprawdę
bardzo skomplikowany. Nie mam zamiaru tego
mechanizmu tłumaczyć, ponieważ sam nie jestem w stanie wielu rzeczy zrozumieć, natomiast można już Państwu przekazać to, że DNA
z tego retrowirusa wbudowuje się w DNA organizmu naszego dziecka i zaczyna robić mu poważną szkodę. Czyli inaczej mówiąc, następuje
modyfikacja DNA dziecka poprzez retrowirusy.

Tutaj macie Państwo slajd, na którym pokazane są związki retrowirusów w odniesieniu do
poszczególnych rodzajów nowotworów. Ten wirus, który pokazuje na dole, w prawym dolnym rogu (XMRV), to jest wirus, od którego wszystko się zaczęło. To jest wirus myszy.
Znajduje się go bardzo często na przykład w nowotworach prostaty. Skąd wirus myszy znajduje się w nowotworze prostaty? Pani doktor
Mikovits wskazuje na to potworne zanieczyszczenie laboratoriów, ona o tym dokładnie mówi,
właśnie zanieczyszczenie tego typu patogenami.
Widzicie Państwo następny przykład szczepionek. Przejdę przez to dosyć szybko. Wskażę
tylko na to, że proszę bardzo. . . Te wirusy są.
Od razu podkreślam i powtarzam, że retrowirusy znajdują się również w szczepionkach stosowanych w Polsce.

— Tak jak inne toksyny są tykającą
bombą

Przypominam Państwu raport toksykologów
włoskich, którzy stwierdzili poza wszelką wątpliwość, że w każdej szczepionce, jaką badali,
która jest na rynku europejskim, podkreślam
w każdej, a było ich 44, znaleziono toksyny
o takiej naturze, którzy jak sami ci toksykolodzy stwierdzają, nigdy nie powinny znaleźć
się w organizmie naszego dziecka. A jednak te
toksyny znaleziono w każdej szczepionce. I my
to pod groźbą kary administracyjnej musimy
podać naszemu dziecku. Ten raport włoski jest
jak najbardziej raportem naukowym, oczywiście, że on zaburza tę łódkę, na której sobie to
towarzystwo płynie i nie chce, żeby tą łódką
za bardzo zakołysać, ale przecież toksykolodzy
włoscy z 44 letnim doświadczeniem wskazali na
to, że toksyny, jakie znaleźli w każdej szcze-
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w tej chwili zanieczyszczenie spowodowane
falami elektromagnetycznymi z komórek czy
z urządzeń bezprzewodowych emitujących fale
radiowe. I pokazano, że wtedy kiedy retrowirusy są poddane tego typu promieniowaniu,
bardzo mocno się uruchamiają.

pionce, mogą również doprowadzić do zaburzeń
gospodarki genetycznej malutkiego dziecka. Że
to jest tykająca bomba. Że nie wiadomo, kiedy
to się uruchomi. To samo dotyczy retrowirusów. To samo dotyczy tego rodzaju patogenu,
które są prawie w każdej szczepionce w Polsce.
Co oznacza ta tykająca bomba. Oznacza to,
że kiedy już wtargnie to obce DNA do DNA
naszego dziecka, to we właściwych warunkach
dojdzie do ekspresji genów z tego DNA. To
się może uruchomić, nie wiadomo kiedy. I nie
wiadomo czym to może być uruchomione, ale
wtedy, kiedy się to uruchomi, wtedy dochodzi
do wytworzenia, czy powstania,

— Broń biologiczna

— Wielu schorzeń przewlekłych z nowotworami włącznie

W Polsce w tej chwili mamy ogromny wysyp
tak wielkiej ilości chorób u dzieci. U dzieci małych. Mamy przecież przykłady tak poważnych
zaburzeń jelit u małych dzieci, gdzie lekarze
stwierdzają tak zwane nieswoiste zapalenie jelit. Do tego tematu jeszcze wrócę, natomiast
teraz trzeba tylko powiedzieć, że we właściwych
warunkach, czyli na przykład, kiedy wystąpi
jakaś infekcja, kiedy organizm dziecka w sposób wystarczający będzie nasycony metalami
ciężkimi. Kiedy to nastąpi? Tego nikt nie wie.
Kiedy będą różnego rodzaju inne toksyny, kiedy
będzie brak minerałów. Kiedy będzie brakować
witamin. I tak dalej, i tak dalej. Pani dr Mikovits pokazała w warunkach oczywiście laboratoryjnych, rozmawiałem z nią dosyć długo na
ten temat, że takim czynnikiem uwalniającym proces chorobowy są fale elektromagnetyczne z komórek i wifi.

Druga sprawa niezwykle interesująca jest taka,
że w rozmowie z dr Judy Mikovits wyszło, że
jest to po prostu broń biologiczna. I tutaj kilka
słów na temat broni biologicznej, gdzie pani
dr Mikovits również zawodowo tym się zajmowała, bo powiedziała, że w laboratorium,
w którym pracowała, uczono wirusy, jak zaatakować organizm człowieka. A więc mamy do
czynienia z osobą, która zna te problemy od
podszewki. W broni biologicznej głównie chodzi o to, żeby użyć jakiegoś patogenu, jak na
przykład mykoplazmy, która również znajduje
się w polskich szczepionkach, na przykład retrowirusów, żeby użyć wirusa w taki sposób, żeby
wbudował się, a raczej, żeby jego DNA wbudowało się w konkretne miejsce, w konkretne geny
człowieka. Dlaczego tak to jest zrobione? Dlatego, że przez te mechanizmy inżynierii genetycznej, tak się modyfikuje działanie tych wirusów, żeby uszkodziły konkretny gen u na przykład żołnierza, po to, żeby zmienić jego osobowość. Czyli żeby nie zabić tego żołnierza, bo
będzie to oczywiście okrutne, niemoralne, nieetyczne i tak dalej, tylko tak go zmodyfikować
genetycznie, żeby ten żołnierz na przykład nie
miał chęci do żadnej walki.
To jest właśnie nowoczesna broń biologiczna
obecnie produkowana. Nie zabijająca żołnierza
natychmiast, tylko powodująca zmodyfikowanie jego zachowania.

Retrowirusy bardzo mocno reagują na to. Na
tego typu również zanieczyszczenie. Bo mamy
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nie wiem, dlaczego to nazywamy jeszcze władzą, nałożą na nas karę administracyjną. Do
czego doszliśmy?

W przypadku retrowirusów jest gorzej. Retrowirusy są gorsze niż broń biologiczna, dlatego
że retrowirusy mogą, w cudzysłowie ogromnym
oczywiście, zaatakować geny naszego dziecka
w sposób chaotyczny, bo te retrowirusy, kiedy
wbudują się w komórki dziecka, nie są wycelowane poprzez mechanizmy inżynierii genetycznej w żaden konkretny gen. A więc wejście retrowirusa, jego DNA do komórki naszego
dziecka i zaburzenie jego gospodarki genetycznej jest zupełnie przypadkowe. Zupełnie chaotyczne. Nie wiemy, gdzie to zaburzenie nastąpi. W połączeniu z faktem, że ujawnienie
się zaburzenia gospodarki genetycznej naszego
dziecka może nastąpić dopiero za 2, 5, 10, 15,
20 lat, to mamy naprawdę ogromny problem.
Dr Mikovits mówiła, że zdecydowana większość
w tej chwili chorób przewlekłych jest spowodowana retrowirusami i ma na to dowód. A więc
retrowirusy mogą być potraktowane właśnie
jako broń biologiczna jeszcze o gorszym charakterze, bo nie jest to inżynieryjnie, że tak
powiem, opracowane, żeby zaatakować konkretny gen. Jest wyjątek taki, gdzie retrowirusy w sposób bardzo szczególny atakują pewne
elementy struktur genetycznych dziecka i powstają białaczki. To pani dr też mi mówiła, że
w przypadku białaczek, jest to niemal pewne.
A reszta to jest tak, rzuć monetę, nie wiadomo,
kiedy uszkodzenia organizmu nastąpi. Podkreślam, retrowirusy znajdują się w polskich szczepionkach.

— Moment uruchomienia retrowirusów
jest nieznany

I w tej chwili lekarze wiedzą bardzo dobrze,
wielu lekarzy jednak nie chce się głośno na ten
temat wypowiadać. Wiem to, bo z tymi lekarzami rozmawiam bardzo często. Że są schorzenia, których nie są w stanie zdiagnozować.
— Choroby są niemożliwe do zdiagnozowania

Żeby choroba była zdiagnozowana i żeby była
postawiona formalna diagnoza, to symptomy
tej choroby muszą spełniać pewne warunki, lub
też, kiedy mamy jakąś chorobę, to żeby ją odróżnić od innej choroby, lekarze mówią, że musi
być przeprowadzona analiza różnicowania tego
i jeśli z iluś tam symptomów charakterystycznych dla danej choroby dana osoba wykazuje
ileś tam symptomów z listy, to wtedy uznaje się,
że postawiono diagnozę, że to jest taka czy inna
choroba. W przypadku zakażeń retrowirusami
wielokrotnie pacjent ma objawy choroby takiej
i takie objawy, których w żaden sposób nie da
się zaklasyfikować, jako konkretne schorzenie.
A więc mamy ludzi bardzo poważnie chorych
niemożliwych do zdiagnozowania w sensie takim, że nie można postawić im konkretnej diagnozy.

— Spray nad Warszawą

Co wtedy medycyna akademicka robi? Opuszcza ręce. Dlatego że medycyna akademicka,
Rockefellerowska, działa na takiej zasadzie, że
wtedy, dopiero kiedy jest postawiona diagnoza,
wtedy zgodnie z tą diagnozą stosuje się taki
czy inny lek. A kiedy nie ma diagnozy, to nie
ma leku. Przypominam, że to o czym teraz mówimy, gdzie sprawy dotyczą szczególnie małych
dzieci, kiedy te dzieci za kilka, kilkanaście lat
mogą dopiero wykazywać symptomy danej choroby, to proszę Państwa, wszystko to pochodzi
z zaburzenia gospodarki genetycznej. Jaki jest
na to lek? Nie ma żadnego. A więc produkujemy w tej chwili całe pokolenia polskich dzieci
genetycznie zmodyfikowanych poprzez retrowirusy i nie tylko oczywiście, ale między innymi.
I są to schorzenia niemożliwe do wyleczenia.

Proszę Państwa, gdyby ktoś wyprodukował jakiś spray, przeleciał się samolotem nad Warszawą i posprayował nam Warszawę sprayem
zawierającym retrowirusy, a przypominam, retrowirusy przenoszą się drogą kropelkową, jak
również przechodzą przez skórę. Gdyby taki
samolot przeleciał nad Warszawą i posprayował Warszawę, szczególnie sejm, to byłaby to
otwarta wojna biologiczna. Byłby to atak przy
użyciu broni biologicznej na Polskę. Nie wiem,
czy to do nas we właściwy sposób dochodzi, bo
przecież my teraz tego typu broń biologiczną
jesteśmy zmuszeni przez administrację podać
naszemu dziecku, czy nam się to podoba, czy
nie, a jeśli tej broni biologicznej nie wstrzykniemy naszemu dziecku to nasze tzw. władze,

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

70

logia jest to nowa gałąź wiedzy, ale my nie
mamy nawet specjalistów, nie mamy ludzi, którzy na tym cokolwiek się znają. Dlatego bardzo
trudno jest w tej chwili powiedzieć polskim specjalistom, polskim wirusologom, polskim lekarzom, pediatrom cokolwiek na temat retrowirusów, bo się na tym nie znają. Dr Frank Ruscetti
i dr Judy Mikovits są w tej chwili chyba najlepszymi specjalistami w ogóle na świecie. Odnośnie do retrowirusologii. I nie przestanę powtarzać.

Jeżeli dzisiaj dziecko zakażone takim wirusem
podanym w szczepionce rozwinie jakąś chorobę
dalej, to wszystko ma podłoże genetyczne. To
oznacza, że raz podana szczepionka z takim wirusem powoduje zaburzenie gospodarki genetycznej dziecka w taki sposób, że to:
— Dziecko przekazuje to zaburzenie genetyczne swojemu dziecku

A więc jeśli dzisiaj kobieta na 25, 30 lat i rodzi
dziecko, szczepi, być może nie będzie to jeszcze
widoczne na drugi dzień, może będzie to widoczne dopiero za 2, 3, 5, 10 lat u tego dziecka,
a ponieważ gospodarka genetyczna została zaburzona u tego dziecka, to ta kobieta, rodząc dzisiaj dziecko, najprawdopodobniej, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że poprzez przeniesienie genetyczne, będzie widziała
uszkodzone swoje wnuki.

— Retrowirusy znajdują się w szczepionkach w Polsce

Dlaczego nie wykryły ich polskie instytuty
sprawdzające jakość szczepionek? Przecież nie
tak dawno tokowanie, inaczej nie można tego
nazwać, pana doktora i pani profesor na temat bezpieczeństwa polskich szczepionek. Bezpieczeństwa wszystkich szczepionek, jakie są
wprowadzane na polski rynek. To jakim cudem wykryto w polskich szczepionkach retrowirusy? Wykryto podejrzenie, ale graniczące
z niemal 100 procentową prawdą, zanieczyszczenia szczepionek polskich mykoplazmą – podobna rzecz. A polskie instytuty odpowiadające za jakość, za czystość tych szczepionek tego
nie wykryły. Jak to się dzieje? Czy ktoś nie
chce tego wykryć? Nie chcę tutaj spekulować.
Opieram się tylko na suchych faktach. Trudno
powstrzymać emocje, z tym się zgadzam, ale to,
co prezentuję, to są suche fakty. A więc jeżeli
w szczepionkach polskich znajdują się retrowirusy, to już pomijając badania włoskie, które
same w sobie powinny natychmiast doprowadzić do:

Dlatego zwracam na to ogromną uwagę, bo kiedyś na internecie powiedziałem, że nasze dzieci
są modyfikowane genetycznie. I oczywiście nastąpił na mnie atak wielki, ogromny, ale przecież widzicie, że tak jest. I uszkadzamy genetycznie całe pokolenia Polaków. Jestem ciekawy, jak te dzieci uszkodzone przez szczepionki, podziękują nam kiedyś za to.
— A co będzie się dziać z dziećmi tych
dzieci?

Dziecko, które ma dzisiaj trzy latka może spowodować przeniesienie tych genów i jego dzieci,
czyli wnuczki rodziców, będą się rodzić chore.
I tutaj chciałem przypomnieć, że w słynnej
szczepionce przeciwko Polio był zawarty:
— Wirus SV-40

— Wycofania wszystkich szczepionek

Wirus, który powodował różnego rodzaju nowotwory. W wielu przypadkach u dzieci z nowotworami mózgu stwierdzano obecność wirusa
SV-40. Ale te dzieci nie były szczepione szczepionką przeciw Polio, tylko ich rodzice. A więc
to ma ogromne znaczenie. Dlatego, że widzimy,
w jaki sposób może być to przekazane z generacji do generacji. I kolejna sprawa.

z obrotu

Bo przecież toksykolodzy pokazali, jakie
straszne toksyny tam są, również modyfikujące DNA naszych dzieci. To teraz, jeśli retrowirusy wykryto w polskich szczepionkach, to
jakim prawem to jest na terenie Polski? Jakim
prawem jest to podawane tysiącom, tysiącom
polskich dzieci? Przecież zgodnie z prawem należałoby wycofać z obrotu te szczepionki. Dlaczego? Dlatego że szczepionki, retrowirusy czy
te inne toksyny, o których mówiłem wcześniej,
to są szczepionki stanowiące ogromne zagro-

— Ilu w Polsce mamy specjalistów od
retrowirusologii?

Sprawdzałem. Zero. Nie mamy w Polsce specjalistów tego typu wirusów. Bo retrowiruso-
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żenie zdrowia społecznego. Dlaczego nikt nie
zwraca na to uwagi?

było zadawać pytania bez uprzedniego cenzurowania ich treści lub też bez doboru pytań dla danego prelegenta, jak to często dzieje
się nawet na tego typu spotkaniach odbywających się w tak zwanych murach wyższych
uczelni medycznych. Gdzie pytania są cenzurowane. Gdzie pytania są dobierane. Tutaj Kukiz’15 zorganizował konferencje, gdzie mieliśmy
możliwość, czy też ministerstwo miało możliwość nie tyle konfrontacji, ile zapoznania się
z najnowszą wiedzą na ten temat. Nie przybył
oczywiście nikt z ministerstwa. To jest właśnie
nasze Ministerstwo Zdrowia, które w ten sposób
interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki
w dziedzinie wirusologii.

A przecież pokazałem Państwu, co się dzieje
z Zasadą Ostrożności. W Polsce przyjęto tę zasadę i się ją całkowicie ignoruje z konsekwencjami, które według mnie noszą miano konsekwencji kryminalnej. Do tego jeszcze dojedziemy.
Proszę Państwa, kiedy już zrozumieliśmy konsekwencje dla polskiego społeczeństwa retrowirusów zawartych w szczepionkach, to wydaje mi się, że muszę Państwu jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach. A mianowicie, 20
listopada 2017 roku Kukiz’15 jako formacja
polityczna zorganizował konferencję dotyczącą
szczepionek. Na tę konferencję organizatorzy
Kukiz’15 zaprosili również przedstawicieli organizacji, które można nazwać, są proszczepionkowe. Zaproszono również panią dr Judy Mikovits. Została zaproszona, żeby wygłosić prelekcje właśnie dotyczącą retrowirusów i zanieczyszczeń szczepionek retrowirusami. Liczyłem
bardzo na to, że mając najlepszego na świecie
eksperta w tej dziedzinie, będzie ogromne zainteresowanie tym tematem. Wiem od organizatorów, że został zaproszony minister zdrowia.

Obiecałem sobie, że nie będę emocjonalnie podchodził do tego. Próbuję, ale drodzy Państwo,
zdając sobie sprawę z tego, co to oznacza,
brak zainteresowania ministerstwa tymi sprawami świadczy o jednym, albo o wielu jeszcze
rzeczach, ale nie będę się na ten temat wyrażał.
Pozostawiam to Państwu jako obywatelom Polski, jako rodzicom i dziadkom, jako patriotom
Polski do oceny.

Minister zdrowia został poproszony o wysłanie swoich przedstawicieli ze względu na wagę
społeczną treści przekazanej na tej konferencji. Oczywiście dr Mikovits, nie była jedyną
osobą, która brała udział tej konferencji. Konferencja miała charakter otwarty, a więc można

Koniec odcinka 11
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ODCINEK 12
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Hodowanie wirusów na organach z płodów ludzkich, tak zwane – linie komórkowe

Odcinek jedenasty zakończyliśmy sobie informacją taką, w jaki to sposób nasi urzędnicy
są zainteresowani sprawami dotyczącymi szczepień. A przecież tym ludziom płacimy co miesiąc, nie małe kwoty pieniędzy, jako ich wynagrodzenie za to, żeby właśnie stali na straży
zdrowia społecznego. Za to, żeby byli na bieżąco z danymi naukowymi. Jak widać, my im
płacimy, ale chyba niedokładnie wiemy za co.
Na pewno nie za to, co powinny robić.

nego rodzaju problemów. Wynikają one z tego,
że materiał biologiczny, na którym namnażano
wirusy, nie jest materiałem zbliżonym nawet do
człowieka. A więc niektóre ze szczepionek muszą być wytwarzane na materiale jak najbliższym człowiekowi, a więc na materiale innego
człowieka. Jak to w praktyce jest robione?

Teraz zajmiemy się sprawą dotyczącą, jak wytwarzane są niektóre szczepionki. Będziemy teraz mówić o szczepionkach, które wytwarzane
są na tak zwanych płodach ludzkich. Tutaj jest
bardzo dużo nieporozumień, które postaram się
rozwiać, wyjaśnić w prosty sposób, dlatego że,
słyszymy bardzo często bardzo dużo informacji
na ten temat, ale one niekoniecznie są prawidłowe.
RdmG.

Otóż tak. Pobiera się tkankę z żyjącego jeszcze płodu, który uległ aborcji. Dlaczego to
jest takie ważne? Bo kiedy pobrano by tkankę
zmarłego już płodu, zmarłego dziecka, ta
tkanka biologicznie już jest nieczynna, a więc
byłaby nieprzydatna. Dlatego z ciągle jeszcze żyjącego płodu, z ciągle jeszcze żyjącego
dziecka pobiera się fragment najczęściej płuc.
I ten fragment, żyjący jeszcze, jest używany
do dalszego namnażania tej tkanki w warunkach laboratoryjnych i namnażania na tej żywej tkance szczepów różnego rodzaju wirusów.
Oczywiście po pobraniu jeszcze z żywego
dziecka tkanki, to dziecko umiera. A więc
tkanka musi być pobrana jeszcze z żyjącego
płodu. I tak to się robi. Na pobranych komórkach w laboratorium, naukowcy potrafią te komórki utrzymywać przy życiu przez wiele, wiele
lat, namnażać je cały czas, i tam infekuje się

RdmG.

Po pierwsze wirusy, z których tworzy się szczepionki, można namnażać na różnego rodzaju
tak zwanym materiale biologicznym. Czym ten
materiał biologiczny jest? Materiał biologiczny
to jest żywa tkanka. A więc wirusy można namnażać na przykład na tkance małpy, psa,
ptaka, na żółtku. Problem jednak polega na
tym, że tak namnożone wirusy i stworzone
z nich szczepionki powodują bardzo dużo róż-
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te tkanki wirusem, pozwalając na to, żeby ten
wirus namnożył się na tych sztucznie utrzymywanych przy życiu tkankach. Po to, żeby wytworzyć jak najwięcej wirusów. Bo, kiedy ilość
tych wirusów jest już odpowiednia, namnożył
się w odpowiedniej ilości, wtedy wirusy odfiltrowuje się i zbiera się je do pojemnika, krótko
mówiąc. Oczywiście proces pozyskiwania wirusów do końcowej produkcji ampułek zawierających te wirusy jest dużo bardziej skomplikowany, bardziej zagmatwany, natomiast nas
to nie interesuje. Interesuje nas, jak i w jaki
sposób produkowany jest wirus na tkance żywej, tkance ludzkiej. Po odfiltrowaniu wirusy
są wykorzystywane do produkcji szczepionek.
Z tym jest znów ogromna ilość problemów. Będzie to przedmiotem następnego filmu, natomiast tutaj skupię się tylko na stronie etycznej,
na technice wytwarzania tego typu szczepionek
na materiale, który został pozyskany z żyjącego jeszcze dziecka. Ono dopiero za parę
minut umrze.

dalszej hodowli. Aby tego dokonać, zabieg aborcji musi zostać starannie przygotowany. Rodzice dziecka zostają przebadani pod kątem obciążenia ich ryzykiem występowania chorób nowotworowych. Matka dziecka musi przejść testy wykluczające u niech choroby zakaźne (np.
AIDS). Cały »zabieg«” przeprowadza się z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodzi o to,
aby pobrane komórki były w pełni »bezpieczne«
i »użyteczne«”.

To, co teraz Państwo usłyszycie, macie źródło tej informacji podane poniżej. To jest informacja, którą zasięgnąłem z STOP NOP4 .
Organizacji w Polsce, która służy edukacji
przede wszystkim rodziców. Edukacji zainteresowanych szczepieniami. I jest to organizacja,
która propaguje edukacje. Z ich strony internetowej, ale z Facebooka pozwoliłem skopiować
sobie to, co w tej chwili Państwu przeczytam.

„W 1964 roku w Wielkiej Brytanii poddała się
aborcji 27 letnia kobieta z »przyczyn psychiatrycznych«. Życie straciło jej 14 tygodniowe
dziecko płci męskiej, z którego tkanki płucnej
pobrano komórki i wyprowadzono z nich tak
zwaną linię komórkową, MRC-5, znajdującą się
obecnie w bankach komórek, gdzie jest stale namnażana i wykorzystywana przez koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki”.
Przypominam Państwu, że zgodnie z tym, co
odkryła dr Judy Mikovits, wszystkie kultury
tego typu, wszystkie linie komórkowe są
skażone retrowirusami. Sam fakt ujawnienia retrowirusów w tego typu szczepionkach powinien spowodować natychmiastowe wstrzymanie tego typu szczepionek i obrotu, gdziekolwiek, w którymkolwiek kraju. Chciałem jednak
zwrócić uwagę na coś bardzo charakterystycznego, na to się nie zwraca na ogół uwagi. Przypomnijmy sobie z poprzedniego slajdu, gdzie
mówiono o tym, jak te osoby, ta kobieta, która
dokonała aborcji swojego dziecka, była przebadana i tak dalej. Drodzy Państwo to się
działo w 1964 roku. Na początku lat 60 genetyka była jeszcze w powijakach. Jakimi metodami stwierdzono, że matka tego dziecka
jest genetycznie zdrowa? Jakie mieli możliwo-

Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na słowa dotyczące bezpieczeństwa, użyteczności, i tego, jak
to niby przeprowadza się testy wykluczające
choroby zakaźne i tak dalej, i tak dalej. Jest
to niezwykle ważne, dlatego że za chwilkę sobie
do tego wrócimy. Następny slajd:

„Pobrania komórek do wyprodukowania linii komórkowych MRC-5, WI-38j i PER C6 dokonano z żywych organizmów abortowanych
dzieci. Tylko w ten sposób pobrane komórki są
w stanie dalej rozmnażać się w warunkach laboratoryjnych. Bezpośrednio po aborcji dziecko
jeszcze kilka/kilkanaście minut wykazuje oznaki
życia i jest to właśnie jedyny moment, w którym można od niego pobrać »materiał« w celu
4

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
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ści? Przecież tego dalej już nigdy nie sprawdzano. Kto zagwarantuje, że tak zwane „przyczyny psychiatryczne” tej kobiety, nie były
przyczynami genetycznymi? Przecież to geny
tej matki, której zdrowie psychiczne podlega
wielkiemu znakowi zapytania, są wstrzykiwane
polskim dzieciom. Jakie możliwości mieli naukowcy w tamtych latach? Przecież to jest 50
lat temu, żeby z taką precyzją określić zdrowie matki, która abortowała ten płód, a przede
wszystkim tego płodu. Wtedy nie było technologi, która by na to pozwalała. A co z innymi schorzeniami natury genetycznej, chociaż
nie tylko. Kto to badał? Nikt. I teraz na takim materiale biologicznym namnaża się wirusy, które potem wstrzykuje się polskim dzieciom. Do tego dojdziemy troszeczkę później.
Teraz chciałem Państwu pokazać następny artykuł, który znalazłem: Etyczne aspekty szczepionek uzyskiwanych z linii ludzkich komórek
zarodkowych

kątem obecności wirusa różyczki. Udało się to
dopiero podczas 27 aborcji, przy trzecim pobraniu tkanki. Uzyskany tą drogą wirus określono symbolem RA/27/3, gdzie »R« oznacza różyczkę, »A« aborcję, »27« dwudziesty
siódmy płód, »3« trzecie pobranie tkanki. Została ona następnie namnożony na linii komórkowej WI-38 (Instytut Wistar 38). Pochodzi ona z tkanki płucnej kilkunastotygodniowej dziewczynki, której matka dokonała aborcji, gdyż wraz z mężem uznała, że mają już zbyt
dużo dzieci”.
A przecież wielokrotnie słyszymy o tym, że te
abortowane dzieci zostały abortowane dlatego,
że były jakieś inne przyczyny. Następny opis:

„Holenderska firma farmaceutyczna Crucell
z Newady wyprodukowała kolejną linię komórkową PER C6. Została ona pobrana z gałki
ocznej 18 tygodniowego abortowanego dziecka.
W oparciu o tę linię komórkową Merc&Co.
przygotowuje się do produkcji szczepionki przeciwko HIV i wirusowi Ebola. Licencję na linię
komórkową PERC6 wykupiło już kilkadziesiąt
innych firm farmaceutycznych, które szykują się
do wytworzenia nowych szczepionek 3”.

„. . . poddano zabiegowi sztucznego poronienia
z powodu choroby psychicznej. Obecnie używa
się jej do produkcji wszystkich dostępnych w naszym kraju szczepionek przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątroby (WZW) typu A: Vaqta, Havrix i Twinrix. Poza tym służy także do produkcji wszystkich szczepionek przeciwko ospie
wietrznej (Varilrix, Varivax) oraz jedynej szczepionki przeciwko półpaścowi (Zostavax) (Varivax i Zastavax nie są na razie dostępne w Polsce)”.

Znowu tego typu proceder jest wykorzystywany
do tworzenia nowej linii komórkowej, na której
będzie się namnażać różnego rodzaju wirusy.
I ostatnie doniesienia wskazują na to, że przemysł farmaceutyczny ma ogromną ochotę na tej
linii komórkowej uzyskanej z 18 tygodniowego
abortowanego dziecka produkować szczepionki
przeciw grypie. Tego muszę przyznać, jeszcze
nie widziałem, ale wiele z tych publikacji, jest
tak nakręconych, opowiadają to w takich superlatywach, jaka to jest wspaniała ta linia komórkowa, dlatego że pozwoli ona odejść od produkcji szczepionek na bazie żółtek. Bo wiedzą
doskonale o tym, jakie niebezpieczeństwo jest
związane z tym, że wirusy są namnażane na
żółtkach. A to, zastosowanie tej linii, która nie
jest oparta na żółtkach, wiele problemów by
usunęło. Ale jak widać, wiele to również problemów stworzy.

Czy zdajemy sobie sprawę z zakresu tego
karygodnego zjawiska? Mamy następny wycinek, który pozwoliłem sobie skopiować, dzięki
uprzejmości i tytanicznej pracy, jaką ludzie ze
STOP NOP zrobili:

„Podczas epidemii różyczki w 60 latach, w Stanach Zjednoczonych, niektórzy lekarze zalecali
kobietom w ciąży, które miały kontakt z chorobą, dokonanie aborcji. Z uzyskanych tą drogą
ciałek dzieci, pobierano tkanki i badano je pod
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A teraz tylko dla Państwa informacji, chciałem
pokazać pewną dosyć interesującą rzecz:

Sami Państwo sobie to oceńcie. Sami dokonajcie oceny, jak w waszych oczach wyglądają
urzędy, które zajmują się sprawami szczepionek. Jak w waszych oczach pracują urzędy,
gdzie urzędników w nich pracujących opłacamy
całkiem pięknie każdego miesiąca.

18. posiedzenie Sejmu VII kadencji pkt 12
z dnia 12.07.2012.
Poseł Tadeusz Dziuba:

A teraz w związku z tym, co już wiemy,
powstaje pytanie, czy to, że wirusy zawarte
w tych szczepionkach są namnażane na tkankach zmarłych dzieci, jest moralne?

„Czy w Polsce stosuje się szczepionki produkowane na bazie komórek pochodzących
z aborcji?”.
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz:
„I odpowiedź na pytanie pana posła – nie stosuje się w Polsce szczepionek produkowanych
na bazie komórek pochodzących z aborcji”.

Tu nie są istotne nazwiska, tylko istotny jest
sam fakt, bo jest to urząd. A więc urząd zawiadamia pana posła, że w żadnym przypadku
w Polsce produkowanych na bazie komórek pochodzących z aborcji się nie stosuje.
RdmG.

Innego zdania jest jednak pani Korbasińska dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. W swoim piśmie pani dyrektor
zawiadamia:

Pozostawiam to Państwu do rozstrzygnięcia.
Tak samo czy jest to etyczne? Czy o tym się
mówi? Oczywiście, że się mówi, tylko co z tego?
Tylko co z tego, że się mówi i mówi, i mówi. Co
z tego skoro słyszymy cały czas, że potrzebna
jest debata, debata i jeszcze jedna kolejna debata. To słowo debata – to takie słowo wytrych.
Służy tylko po to, żeby odłożyć jakąkolwiek
decyzję. Żeby odłożyć jakiekolwiek wystąpienie
na ten temat. Proszę Państwa, po dniu następuje noc, a po nocy dzień. Czy do stwierdzenia
tego faktu potrzebna jest debata? Ileż tych debat jesteśmy w stanie znieść? Przecież to, co
Państwu pokazuję, to są naukowe fakty, które
dla wielu osób są nie do zniesienia, jeśli są to
na przykład osoby głęboko wierzące.

„W Polsce są zarejestrowane następujące
szczepionki, których komponenty wytworzone przy użyciu linii diploidalnych komórek ludzkich (MRC-5 i WI-38)”:
1. Vaqta 25 (MSD Polska), Havrix (GSK)
– szczepionki przeciw wirusowi WZW
typu A,
2. Varilix (GSK), Varivax (Merck&co) –
szczepionki przeciwko ospie wietrznej,
3. MMRvaxPro lub MMRII (linia WI-38)
– MSD Polska, Priorix (linia MRC-5)
– GSK – szczepionki skojarzone przeciw odrze-śwince-różyczce (tylko wirus
różyczki jest namnażany na komórkach
pochodzenia ludzkiego.),
4. Twinrix tetra (GSK) – szczepionka skojarzona przeciwko WZW typu A i B,
5. Priorix tetra (GSK) – szczepionka skojarzona przeciwko ostrze-śwince-różyczce
i ospie wietrznej,
6. Polio Sabin oral (GSK) – szczepionka przeciwko poliomeyelitis doustna
(STOP NOP: wycofana od 1 kwietnia
2016 r.)

Dlatego w Polsce, w kraju tak bardzo katolickim, potrzebne jest stanowisko kościoła, jak
również przedstawicieli innych religii w Polsce. Wobec tego faktu. Przecież mamy do czynienia z konkretnym problemem i wymagane
jest konkretne stanowisko. Dlaczego do dziś te
wszystkie instytucje, które mają na celu, nawet
wręcz pouczania nas, co jest moralne, a co jest
etyczne, dlaczego te instytucje nagle nabrały
wody w usta? Dlaczego słyszymy cały czas różnego rodzaju zapewnienia szczególnie naszych
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parlamentarzystów o ich patriotyzmie, o ich katolicyzmie, o ich chrześcijaństwie. Dlaczego widzimy ciągle przedstawicieli naszego rządu, jednego, drugiego czy dziesiątego, nie wyszczególniam żadnego. . .

słowami: potrzebna jest debata? Przecież to
o czym mówimy, to nie tylko naukowe fakty,
ale również procedury produkcji szczepionek.
Tu nikt nie zadaje pytań. Nie trzeba żadnych
pytań zadawać. Tylko trzeba się do tego ustosunkować.

Dlaczego widzimy ciągle tych ludzi, którzy rzucają się na kolana, szczególnie kiedy są jakieś
kamery, które mogą ich pokazać, jako bardzo
bogobojnych chrześcijan i tak dalej. Dlaczego
ci sami ludzie wychodzą z kościoła, w którym
się tak modlą, i robią zupełnie coś innego, kiedy
już nie są w kościele? Dlaczego kamery mają
taki zbawienny wpływ, że ci ludzie nagle okazują swoją wielką wiarę? Dlaczego ci sami ludzie nie chcą powiedzieć słowa, nie chcą wypowiedzieć jednej konkretnej decyzji na ten temat? Przecież dla milionów Polaków jest to temat niezwykle ważny. Miliony Polaków również
nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy namnażanie wirusów na płodach dzieci, które zmarły.

Oczywiście będą ludzie, z pewnością będą, dla
których będzie to zupełnie obojętne. Tacy ludzie też są, ale zdecydowana większość w kraju
takim jak Polska, w kraju katolickim, dla
tych ludzi jest to jednak istotne. Dlaczego więc
urzędnicy polscy, którzy również się obnoszą
ze swoim chrześcijaństwem na lewo i prawo,
nie zareagują tak, jak powinni? Czy jednak
to stanowi największy problem? Czy największym problemem etycznym w tym przypadku
jest fakt namnażania wirusów na komórkach
dzieci, które zmarły w wyniku aborcji? Drodzy
Państwo, nie. . . To nie jest największy problem.
W następnym odcinku pokaże Państwu inny
problem i zaręczam, że najgorsze jeszcze przed
nami.

Dlaczego politycy czy hierarchowie różnych
wyznań religijnych chowają się cały czas za

Koniec odcinka 12
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WALVAX 2 – NOWA LUDZKA DIPLOIDALNA LINIA KOMÓRKOWA
Yoshiko & Radomir Gelhor

Zanim przejdziecie Państwo do kolejnej części wykładu Pana Jerzego Zięby, chcielibyśmy
w tym miejscu dodać kilka słów od siebie na
temat linii komórkowych z ludzkich płodów, ponieważ często spotykamy się z komentarzami
internautów, które prawdę mówiąc, bardzo nas
irytują: „To niemożliwe, że hoduje się wirusy
na ludzkich płodach; to nieprawda; głupoty pisze ten czy tamten; postradał rozum facet; nie
ma na to żadnych dowodów; bzdura i tak dalej”

banków komórek Walvax-2 przeprowadzono serię testów obejmujących identyfikację komórek, charakterystykę chromosomów, rakotwórczość, jak również testy na obecność czynników
drobnoustrojowych, wirusów egzogennych i retrowirusów, zgodnie ze standardowymi międzynarodowymi protokołami. Podsumowując, wyniki tego badania pokazują, że banki komórek
Walvax-2 są obiecującym substratem komórkowym i mogą potencjalnie zostać wykorzystane
do produkcji HDCV”.

Osoby te albo celowo dezinformują internautów, co jest bardzo możliwe, albo są zbyt leniwe, żeby sprawdzić to samemu, chociażby
w angielskojęzycznej Wikipedii. Linie takie jak
WI-38 czy MRC-5, które są najbardziej znane
i o których najczęściej się słyszy, nie są jedynymi liniami komórkowymi. Przykładem nowej
linii jest Walvax-2 otrzymanej z tkanki płucnej
3-miesięcznego płodu.

WALVAX 2 w praktyce

Na stronie internetowej www.ncbi.nlm.nih.gov
pod adresem: Walwax-2 znajdujemy publikację naukową zatytułowaną: „Charakterystyka
i właściwości propagacji wirusa nowej diploidalnej linii komórkowej człowieka, Walvax-2,
i jej przydatność jako substratu komórki kandydującej do produkcji szczepionek”. Czytamy
w niej między innymi:

Na stronie www.lifenews.com czytamy:
Ze względu na kurczącą się zdolność do przerwania istniejących linii komórek płodowych
i ich replikację, naukowcy z Chin opracowali
nową przerwaną linię komórkową płodu, WALVAX 2, która będzie wykorzystywana do produkcji szczepionek wirusowych. Istniejące linie komórkowe, MRC-5 i WI-38 są obecnie stosowane w MMR, Varicella, Hepatitis-A,
w półpaścu, w niektórych rodzajach wścieklizny i niektórych szczepionkach przeciwko
Polio. WALVAX 2 pochodzi z tkanki płucnej 3-miesięcznej ciąży, która ostatecznie została wybrana spośród 9 poronionych dzieci.
Naukowcy postępowali zgodnie z określonymi
wytycznymi, aby naśladować WI-38 i MRC-5
w selekcji poronionych dzieci, w okresie od 2
do 4 miesięcy ciąży. Ponadto zauważyli, w jaki

„Opracowaliśmy nowy HDCS5 , Walvax-2, który
otrzymaliśmy z tkanki płucnej 3-miesięcznego
płodu. Z powodzeniem stworzyliśmy banki pierwotne, główne i działające komórki z odtworzonych zamrożonych komórek”.
„Oceniliśmy także podatność tych komórek
na wściekliznę, wirus zapalenia wątroby typu
A i wirusy ospy wietrznej. Analiza zmian wirusa wykazała, że komórki Walvax-2 są równe
lub lepsze niż komórki MRC-5 do hodowli tych
wirusów. Ponadto, w celu scharakteryzowania
5

ang. Human diploid cell strains – ludzkie diploidalne szczepy komórek.
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wają głowę. To jest dokładnie to samo. Niczym
absolutnie się nie różni. Proszę nie wierzyć, że
te płody są traktowane w jakiś szczególnie troskliwy sposób (pomijając czynności utrzymujące je przy życiu) – dla tych ludzi, nie-ludzi
to tylko produkt, „bank organów” niezbędnych
do hodowli wirusów, sprzedaży i zarabiania milionów dolarów. Dziecko na żywca zostaje rozczłonkowane, a to, co nie nadaje się do wykorzystania, ląduje w „koszu na śmieci”.

sposób wywołać poród za pomocą aborcji tzw.
worka na wodę (water bag), aby skrócić czas dostawy i zapobiec śmierci płodu, aby zapewnić żywe nienaruszone narządy, które zostały
natychmiast wysłane do laboratorium w celu
przygotowania komórek.

Czytamy dalej:
Według badań opublikowanych na początku
tego roku w NIH Pub Med (czytaliśmy o tym
wcześniej), naukowcy zauważyli, że komórki
Walvax-2 replikują się szybciej niż komórki
MRC-5, osiągają większe podwojenie populacji
i są lepsze lub równe istniejącym liniom komórkowym do hodowli wirusów. W 1964 roku Leonard Hayflick wprowadził tak zwaną „Granicę
Hayflick” – jak wszystkie normalne komórki,
mają one skończoną żywotność i ograniczoną
zdolność do replikacji przed zestarzeniem się
i ostatecznie stają się niestabilne oraz tworzą
guzy. (L. Hayflick, The Limited In Vitro Life of
Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell
Research, Vol 37, 1964). Próby unieśmiertelnienia tych komórek w celu przedłużenia ich żywotności prowadziły do problemów związanymi
z formacjami nowotworowymi, jak w przypadku
przerwanej płodowej linii komórkowej PER C6,
wprowadzonej do USA w 2001 roku.

Abortowane, żywe dziecko na części

The Reality of Abortion - Aborted Babies for Sale

A więc mamy tutaj żyjące dziecko, które zostało brutalnie abortowane specjalną metodą
„water bag”, tylko po to, aby skrócić czas dostawy i zapobiec śmierci płodu, żeby w laboratorium wydobyć z niego (z tego żyjącego wciąż
dziecka) potrzebną tkankę płucną fibroblastów,
z której przygotuje się szczep diploidalny człowieka sprzyjający wzrostowi odpowiednich wirusów (wściekliźnie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i ospie wietrznej).

Wydaje się, że tak jest w przypadku wprowadzenia WALVAX 2, aby zastąpić model MGC-5
Hayflick’s WI-38 i Medical Research Council.
Ale zamiast wybierać spośród kilku moralnych
linii komórkowych zatwierdzonych przez WHO
i FDA, naukowcy używają przerywanego źródła
płodu.
— Dokładnie o tym mówimy od lat — stwierdziła Debi Vinnedge, dyrektor wykonawczy organizacji Children of God for Life, organizacji, która monitoruje stosowanie przerwanych
materiałów płodowych w szczepionkach i innych produktach konsumenckich. — Przemysł
farmaceutyczny nie zamierza zmieniać sposobu wykorzystania przerwanych komórek płodowych, kiedy mają milczącą zgodę od naszych przywódców moralnych i medycznych.

Abortowane, żywe dziecko na części

Czy możecie Państwo sobie to wyobrazić? Proszę sobie wyobrazić, że jakaś grupa szalonych
naukowców włamuje się do Państwa domu, krępuje Was i na żywca, za pomocą skalpela wycina z Państwa ciała nerkę, wątrobę lub płuco,
a później wyrywają Wam rączki, wydłubują
oczka, i kiedy nie będzie już co wyrywać, ury-
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róbce i nie zrobili nic złego, w rzeczywistości
fakty potwierdzające dowody CMP są nie tylko
potępiające, ale zostały w pełni udokumentowane w licznych publikacjach naukowych dotyczących badań nad szczepionkami przez ostatnie 85 lat.
Z rosnącym niepokojem, niektórzy posunęli się
tak daleko, że jawnie stwierdzili, że używane
komórki są w rzeczywistości tylko komórkami
„potomnymi” lub „córkami”, które w rzeczywistości nie są już częścią pierwotnego poronionego płodu. Vinnedge szybko wskazuje, że to
także jest tylko żałosna próba uspokojenia zaniepokojonych rodziców.

11,6 tygodniowy rozczłonkowany płód w Planned
Parenthood of the Rocky Mountains, Inc.,
przygotowany do pobierania

Kadr z filmu:
The Reality of Abortion - Aborted Babies for Sale

— Każdy, choćby pobieżnie znający biologię,
wie, że komórki człowieka nie zmieniają się
z czasem w coś innego — stwierdziła. — Ponadto, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa
FDA, żadna ludzka diploidalna linia komórkowa
nie mogłaby zostać wykorzystana do produkcji
szczepionek na bieżąco, gdyby komórki w jakiś
sposób uległy transformacji lub DNA z tego oryginalnego poronionego dziecka nie było w pełni
i genetycznie nienaruszone.

Przez dziesięciolecia zarówno firmy farmaceutyczne, jak i niektórzy etycy twierdzili, że aborcje w celu wytworzenia linii komórkowych wykorzystywanych w szczepionkach nie zostały
wykonane z tą intencją, że było to tylko kilka
aborcji w przeszłości i że nie będą potrzebne
dalsze aborcje, teraz lub w przyszłości do produkcji szczepionek.
— To może być największe kłamstwo, jakie
kiedykolwiek zostało powiedziane amerykańskiej
opinii publicznej i całemu światu — powiedziała pani Vinnedge — Nie tylko setki aborcji były bezpośrednio zaangażowane w badania
nad szczepionkami – specjalnie w tym celu zmieniono metody aborcji, aby uzyskać nienaruszone
narządy płodu, ale obecnie obserwujemy coraz więcej aborcji na badania nad płodami i powstają nowe linie komórkowe
dla szczepionek.
Podczas gdy Children of God for Life próbowały ujawnić te prawdy w ciągu ostatnich 15 lat, ostrzeżenia te są teraz zadziwiająco dokładne, o czym świadczą najnowsze
filmy6 z Planned Parenthood, które pojawiły się
w Centrum Postępu Medycznego (CMP), pokazując, jak żyjące, w pełni nienaruszone płody
zostały zabrane w celu przerwania dalszych badań nad tymi płodami.

Ale gdy te komórki osiągną swoją skończoną
zdolność do replikacji, w końcu staną się niezdolne do produkcji szczepionek i potrzebna będzie kolejna linia komórkowa.
— Niestety, ich zastępowanie przy użyciu nowego przerywanego źródła płodu nie jest dobrą
wiadomością dla zainteresowanych rodziców, lekarzy i liderów życia — dodała.
Jak więc widać naukowcy, choć nie wiemy,
czy powinniśmy nazywać tych ludzi naukowcami, nieustannie pracują i będą pracować
nad nowymi liniami komórkowymi uzyskiwanymi z ludzkich płodów, i na pewno nie jest
to wymysł szalonego fantasty, jak co niektóre
osoby twierdzą. Niestety, z jakiegoś niewiadomego powodu, a raczej z dobrze nam wiadomego powodu, w polskim internecie i mediach
głównego nurtu o takich rzeczach się nie mówi.
Głupi, zmanipulowany i nieświadomy niczego
Polak ma się szczepić, i kropka.

W czasie gdy Planned Parenthood starało się
udowodnić, że filmy zostały poddawane ob6

Grupa antyaborcyjna opublikowała wideo online, które mówi, że Planned Parenthood sprzedaje narządy płodowe dla zysku, a jednocześnie narusza etykę lekarską, zmieniając normalne procedury aborcyjne, aby zachować
narządy. Link: Planned Parenthood Uses Partial-Birth Abortions. . . .
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ODCINEK 13
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Fragmenty DNA zmarłego płodu w DNA zaszczepionego dziecka, mutacje

dzieciom? Nie tak dawno przecież mieliśmy niekończące się dysputy, debaty, wystąpienia telewizyjne dotyczące „klauzuli sumienia” w sprawie aborcji. Wtedy, jak najbardziej głos zabierał kościół polski, etycy, filozofowie. Wszyscy
się na ten temat wypowiadali. I wszędzie, gdzie
tylko się dało. Dlaczego na ten temat nikt nie
chce zabrać głosu? Czy w takim razie farmaceuci, którzy już w tej chwili odmawiają sprzedawania na przykład środków wczesnoporonnych ze względu na ich sumienie, nie powinni
odmówić tego typu szczepionek?

Zastanawiałem się nad zakończeniem poprzedniego odcinka i postanowiłem parę jeszcze
rzeczy dopowiedzieć. W poprzednim odcinku
mówiliśmy na temat wytwarzania niektórych
szczepionek z płodów ludzkich. Chciałem jeszcze na moment wrócić do tego tematu, by
uzmysłowić pewne rzeczy, które być może, jak
widziałem na dyskusjach odbywających się na
internecie, nie są do końca jednak zrozumiałe
i nie są do końca, jakby wchłonięte do naszych
umysłów.
Otóż powtarzam, że pobiera się tkankę z żyjącego jeszcze płodu, który uległ aborcji. Z tym
że zwracam uwagę, to nie jest tak, że dziecko
uległo aborcji i w wyniku procesu aborcyjnego zmarło, i teraz z tego dziecka pobiera się
tkankę. Tkankę pobiera się z żyjącego płodu.
Wyobraźmy sobie tę sytuację. Mamy abortowany płód, który jeszcze żyje. Teraz z tego
płodu należy pobrać tkankę na przykład płuc
tego płodu. Jak pobrać tę tkankę, kiedy płód
jeszcze żyje? Przecież ten płód trzeba rozciąć,
nakłuć, cokolwiek, żeby to tkankę pobrać. Czy
robi się to bez znieczulenia? Z tego, co wiem
– tak. A więc na żywca, bez znieczulenia, żyjącemu płodowi przebija się powłokę skórną,
pobiera się tkankę, na której dalej będzie się
namnażać wirusy. Dlatego postanowiłem wrócić do tego tematu, żebyśmy sobie uzmysłowili ten fakt, że pobranie płuc czy pobranie
fragmentu rogówki oka, bo tak, jak wykazaliśmy, było, musi nastąpić jeszcze wtedy, kiedy
dziecko żyje. Bo to ciągle jest dziecko. A jeśli
tak, to co z klauzulą sumienia lekarzy podających tak wyprodukowane szczepionki? Taka
klauzula nie istnieje. A czy sumienie u tych lekarzy istnieje? Czy rozumieją, co robią? Czy
wzorem „klauzuli sumienia” dotyczącej aborcji, lekarze nie powinni deklarować tego, że są
na przykład katolikami i w związku z tym odmówią podawania takich szczepionek polskim

RdmG.

Czy w takim przypadku obowiązuje ich jakieś
„inne” sumienie? Czy też w jednym i w drugim
przypadku to sumienie nazywa się – Pieniądz?
A co z sumieniem urzędników państwowych,
od prezydenta Polski rozpoczynając, zmuszających administracyjnie rodziców, do stosowania
szczepionek pozyskanych w taki sposób? Czy
oni jeszcze mają sumienie? Czy urzędnicy państwowi będący na naszych usługach, uszanują
sumienie rodziców dzieci, którzy jako osoby
wierzące nie zgadzają się z powodów etycznych i moralnych na zastosowanie u ich dziecka
szczepionek pozyskanych w tak barbarzyński,
niehumanitarny sposób?
Zwracam uwagę na to, że ci wszyscy urzędnicy państwowi, będący na naszych usługach,
są dla nas. To my im płacimy ich wynagrodzenia. To rodzice dzieci, których oni zmuszają do
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z czego przed chwilą się spowiadał? Widzimy,
proszę Państwa, tę hipokryzję codziennie. I to
wszystko się dzieje pod pewnego rodzaju osłoną
braku aktywności tych, którzy na moralność, na
etykę tak zwracają uwagę. Znowu zostawiam to
Państwu do oceny.

podania dziecku straszliwych toksyn. Do czego,
żeśmy doszli? Co to za kraj, w którym przyszło nam żyć. Czy urzędnicy państwowi ignorujący sumienie rodziców są sami osobami religijnymi? Jeśli tak, to być może powinni być
natychmiast wykluczeni ze wspólnoty religijnej, do której należą? Moi Państwo, to znowu
jest bardzo ważny argument, dlatego że widzimy cały czas tych skorumpowanych moralnie urzędników państwowych na kolanach szczególnie przy różnego rodzaju uroczystościach religijnych polskiego kościoła. Demonstrujących
publicznie swoją wiarę i chrześcijaństwo. Tych
samych widzimy polityków, urzędników państwowych, którzy za chwilę będą brać udział
w tym, o czym w tej chwili mówimy.

Fragmenty DNA zmarłego płudu
Tak, jak mówiliśmy wcześniej, proces filtrowania, oddzielania wirusów od tych kultur, na których te wirusy były namnażane, jest bardzo niedoskonały. Czego efektem jest to, że w szczepionkach podawanych małym dzieciom mogą
znajdować się fragmenty DNA zmarłego wcześniej płodu.

A co z hierarchami różnych religii w Polsce,
którzy na ten temat nie mają odwagi publicznie się wypowiedzieć? Przecież jako kraj katolicki, jako katolicy, a Polska w zdecydowanej
większości z takich osób się składa. Są przecież
osoby, które patrzą w kierunku hierarchów kościoła katolickiego i oczekują od nich wskazań.
Wskazań etycznych, wskazań moralnych. Dlaczego nic się nie dzieje? Co jest z milczeniem
mediów kościoła katolickiego, a jako liczbowo
największej religii w Polsce?

Oznacza to, że istnieje ryzyko, że małym dzieciom podaje się do ich krwiobiegu nie tylko
wiele substancji, które są silnymi stymulantami
mikrogleju, ale oznacza to również, że wstrzykuje się do krwiobiegu dziecka DNA zupełnie
obcego organizmu. Takie ryzyko może nastąpić. Co by się stało, gdyby fragmenty DNA
tego obcego dziecka i jego rodziców, wbudowały się w DNA naszego dziecka? Co wtedy by
się stało? Kto z rodziców zgodziłby się na tego
typu zaburzenie genetyczne własnego dziecka?
Nawet jeśli byłoby to tylko ryzyko wystąpienia
takiego zjawiska. Wiemy jednak, że takie ryzyko istnieje. Czy w takim razie, któryś z producentów takich szczepionek sprawdzał, czy istnieje ryzyko, że takie zjawisko nastąpi? Żaden.
Żaden producent tego nie sprawdzał.
Pozwolę sobie to zjawisko zilustrować na następnym slajdzie.

Dlaczego media te nie wypowiadają się na
ten temat w sposób bardzo konkretny i zdecydowany? Bo nie mamy tutaj z sytuacją
teoretyczną, nieistniejącą. Mamy sytuację istniejącą w rzeczywistości. Czy urzędnik państwowy, często zadeklarowany katolik, zmuszający rodziców polskich dzieci do zastosowania tych szczepionek pod groźbą kary administracyjnej chodzi do spowiedzi? Czy to oznacza, że po otrzymaniu rozgrzeszenia wstanie
z kolan i nadal będzie dopuszczał się czegoś,

Załóżmy, że mamy Andrzeja i Małgosię, którzy są rodzicami Kasi. Kasia w sposób naturalny otrzymała od Andrzeja i Małgosi ich geny.
A więc DNA Kasi składa się z genów przekazanych jej w procesie normalnego rozwoju płodu
przez rodziców. Ale Andrzej i Małgosia mają
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sąsiadów. Są to Piotrek i Agnieszka. Mają oni
małego Jasia. Jaś tak samo, jak Kasia odziedziczył skład swojego DNA od swoich rodziców, czyli od Piotrka i Agnieszki. Jeżeli Kasia
wyjdzie za Jasia i będą mieli dziecko, to ich
dziecko, na przykład Zosia, będzie miała DNA
swoich rodziców – Kasi i Jasia. Co się jednak
będzie działo wtedy, gdybyśmy pobrali DNA od
dziecka sąsiadów, czyli od Piotrka i Agnieszki,
pobrali DNA Jasia, i to DNA wstrzyknęli bezpośrednio do obiegu Kasi. DNA obcego dziecka
znajdzie się w krwiobiegu Kasi. Co wtedy będzie?

Tak. Takie coś nastąpiło, ale już Państwu powiem, nie zrobił tego producent szczepionki.
Tutaj macie Państwo pracę naukową, którą
przeprowadził dr Koyama i dr Deisher, która
bardzo często występuje publicznie, która zajmowała się w ogóle sprawami dotyczącymi
komórek macierzystych i tak dalej. Ci naukowcy zrobili niezwykłe doświadczenie. Wzięli
żywe komórki ludzkie. To akurat były komórki
układu odpornościowego, to nie ma znaczenia,
chodzi o to, że były to żywe komórki człowieka.

Do tych komórek dodali szczepionkę uzyskaną
w procesie namnażania wirusów z abortowanych płodów i sprawdzili, co się wtedy będzie
działo. Co napisali ci naukowcy w części dyskusyjnej swojej pracy?

Tak drodzy Państwo. Mamy wtedy do czynienia z mutantem. Bo, jeżeli DNA Jasia wbudowałoby się w DNA Kasi, to mamy do czynienia
z mutantem. Jeżeli tak, to po wymieszaniu tych
genów ilu rodziców ma Kasia? Malutkiej Kasi
wprowadziliśmy do krwiobiegu DNA rodziców
Jasia i samego Jasia. To, czy w takim razie
mała Kasia, kiedy zacznie się to wszystko replikować i namnażać, bo to jest przecież żywy organizm, ma dwie biologiczne matki i dwóch biologicznych ojców? I jeszcze jakiś dodatek Jasia?
Jest to oczywiście kwestia bardzo, bardzo skomplikowana. Do rozpatrzenia przez genetyków,
chociaż nie wiem, czy sami genetycy są w stanie precyzyjnie to określić. Nikt takich badań
nie robił. Które geny Kasi zostały zaburzone
genami Jasia, a może Piotrka i Agnieszki? Bo
to nie są biologiczne procesy zgodne z naturą.
Rozumiem, że ten slajd może przysporzyć sporo
problemów, ale gdyby takie ryzyko wystąpiło,
że fragmenty DNA obcego dziecka, jakiegoś innego nam zupełnie, wbudowałyby się w DNA
naszego dziecka, to chyba wyczuwamy to już
intuicyjnie, że zakończyć się to może prawdziwą
katastrofą. Czy ktokolwiek to przeanalizował?
Ktokolwiek pokusił się, żeby to sprawdzić?

Okazało się, że to, co znaleźli, czy też odkryli,
jest zgodne z poprzednimi pracami wskazującymi na to, że obce DNA z takiego abortowanego płodu już w ciągu 30 minut wymieniło 1 procent całego genomu. Tłumacząc to na
ludzki język. Pokazali, że już w ciągu 30 minut
DNA ze szczepionek, DNA obcego płodu, tego
płodu abortowanego, o którym nic nie wiemy,
to DNA już w pierwszych 30 minutach zaczęło
się wbudowywać w DNA żywej tkanki ludzkiej.
Tak. Było to zrobione w warunkach laboratoryjnych, ale to było na żywej tkance ludzkiej.
A więc to samo z dużym prawdopodobieństwem
będzie się działo w organizmie dziecka, któremu
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tego typu szczepionkę się poda. Mało tego. Co
jest jeszcze bardziej z tego przerażające, to wykazali, że w szczególności komórki macierzyste są zwykle podatne na wchłonięcie obcego
DNA, szczególnie że to DNA jest w postaci małych fragmentów DNA tego zmarłego dziecka.
Mniejsze fragmenty tym łatwiej przez różnego
rodzaju błony przenikają.
Oczywiście sam fakt, że to komórki macierzyste są najbardziej podatne na tego typu
obce biologiczne zanieczyszczenie, skazuje na
ogromne, ale to ogromne ryzyko wystąpienia
zaburzeń genetycznych dziecka, któremu podano szczepionkę, gdzie wirusy tej szczepionki
były namnażane na tkankach ludzkich. Komórka macierzysta jeszcze nie wie, jaką komórką będzie. Czy będzie palcem u nogi, czy
kawałkiem nosa, czy języka, serca, mięśnia,
trzustki czy czymkolwiek? Ale ta komórka macierzysta już wchłonęła zanieczyszczenie w postaci DNA obcego zupełnie organizmu.

wiek rodzice dzieci małych spotkały się z takim
zjawiskiem, że po szczepionce, po jakimś czasie,
dziecko staje się po prostu jakieś inne”. No, to
drodzy Państwo, byście się zdziwili, ile otrzymałem odpowiedzi właśnie od rodziców, którzy
mówili – rzeczywiście dziecko jest jakieś inne;
niby to samo, ale inne. Pomijam fakt potężnej,
ale to potężnej ilości różnego rodzaju skutków
ubocznych, o których dopiero sobie powiemy,
natomiast zwracam uwagę na to, że szczególnie matki czują własnym sercem. Ojcowie nie
są na tyle wrażliwi. Ale mamy czują własnym
sercem, że dziecko jest po prostu inne. Mutant?
Zmutowany genetycznie? Czasami dziecko jest
jeszcze za małe, żeby wskazać na coś konkretnego.
Dlatego mówiliśmy w poprzednich częściach,
o tym, że wiele, wiele uszkodzeń poszczepionkowych wystąpi za 10, 20 lub nawet 30 lat.
Kto skojarzy jedno z drugim. Pani dr Teresa
Deisher mówi niezwykle ciekawe rzeczy dotyczące tego całego zjawiska. Pokazała również
korelacje, według niej przyczynę autyzmu tam,
gdzie wirusy tych szczepionek były wyhodowane na tkankach ludzkich. Nie chcę wchodzić
tutaj w metodologię tych badań i tak dalej.
Dlatego, że nie nam to oceniać i nie jest to celem tej prezentacji. Celem moim jest uświadomienie Państwu, że naukowe badania przeprowadzone przez dr Deisher, praca na ten temat,
wskazuje na niezwykłą tragedię, która może się
rozegrać w organizmach polskich dzieci.

A teraz przyjrzyjmy się konkluzji tej pracy naukowej, tej publikacji. W konkluzji naukowcy
piszą: Nie tylko chore, uszkodzone komórki
ludzkie, ale również zdrowe komórki ludzkie
mogą w sposób spontaniczny wchłonąć obce
DNA. Obce, ludzkie DNA będzie przetransportowane do jądra komórek osoby, której to podano. Czyli dziecko, któremu podano tego typu
szczepionkę i to DNA, stanie się częścią integralną genomu tego dziecka. Co spowoduje
zmiany w jego fenotypie. Co to oznacza? Mówiąc językiem prostym, oznacza to, że w takim
przypadku może dojść do zmiany cech całego
organizmu tego dziecka. A więc jego własności
fizjologicznych, zachowania się, wpływu środowiska na to dziecko. Całej jego gospodarki biochemicznej. Innymi słowy, to może być już inne
dziecko. Mam nadzieję, że zdajemy już sobie
sprawę z ogromnej wagi tej publikacji. Przecież ona mówi nam, wskazuje nam na potężne
zagrożenie dotyczące każdego dziecka, któremu
poda się tego typu szczepionkę. Z ciekawości.
Na Facebooku zadałem pytanie: „Czy kiedykol-

dr Teresa Deisher RdmG.

Przecież to, co pokazała w tej pracy naukowej,
to już nawet nie jest ryzykiem, to już jest konkretnym zdarzeniem. To są konkretne rzeczy,
które dzieją się w organizmach polskich dzieci.
Jeżeli widzimy, że może dojść do uszkodzenia
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w ciele człowieka. Co w takim razie jest jeszcze w tych szczepionkach, kiedy wiadomo, że
materiał, również z materiałem genetycznym,
ma już 60 lat? Co się będzie działo z dzieckiem, któremu wbuduje się w DNA osoby 60
letniej? Ciekawe pytanie uważam dla genetyków. My nie będąc genetykami, bo większość
z państwa pewnie nie jest, czuje też, że tu jest
coś zdecydowanie nie tak. Jest. Ale jest jeszcze
gorsza rzecz. . .

genetycznego, do mutacji wręcz genetycznej, to
dlaczego się kwestionuje to, co mówię wielokrotnie, że polskie dzieci są genetycznie modyfikowane. Przecież praktyka na to wskazuje.
I naukowcy wskazują na to, że to nie jest już
ryzyko, to się po prostu dzieje. Co w związku
z tym? Kto podejmuje jakiekolwiek działania
zmierzające do zaprzestania procederu genetycznego niszczenia polskich dzieci? Tak, jak
w przypadku retrowirusów wiemy o tym, że
schorzenia tego typu mogą wystąpić dopiero po
jakimś czasie. Przecież te schorzenia mogą być
efektem różnicowania się wcześniej wspomnianych komórek macierzystych. To nie musi się
dziać z dnia na dzień. Czy tego typu badania
należałoby koniecznie powtórzyć? To nie jest
już pytanie. To jest pytanie retoryczne, które
wskazuje na to, że ogromne zagrożenie istnieje
i tym trzeba się koniecznie zająć. A fakt istnienia różnego rodzaju problemów zdrowotnych,
szczególnie właśnie u dzieci, którym tego typu
zafundowano szczepionki, jest już niepodważalny. Więc do czego my zmierzamy? Do czego
my zmierzamy jako polskie społeczeństwo? Kto
za to odpowie? Kto raczej za to nie odpowie?
A powinien odpowiedzieć.

Dlatego że, proszę popatrzeć, mamy tutaj do
czynienia ze szczepionkami, gdzie istnieją fragmenty genów nie tylko osoby sześćdziesięcioletniej, ale jest to mężczyzna. To, co stanie
się z organizmem Kasi, której podajemy szczepionki mające fragmenty DNA, fragmenty genów 60 letniego mężczyzny? Co będzie z organizmem dziewczynki po wbudowaniu się tego
typu genów w jej organizm? Nie mam na to odpowiedzi. Tylko informuję, pokazuję, ilustruję
zagadnienie, które moim zdaniem nigdy nie powinno mieć miejsca. Ale oceny dokonajcie Państwo sami.
Wrócę do tego, co nazywamy Zasadą Ostrożności, którą Unia Europejska w 2005 roku przyjęła. Nie mamy już do czynienia z ryzykiem,
dlatego że, chociażby ta praca naukowa, którą
zaprezentowałem Państwu przed chwilą, wskazuje na istniejący fakt. To się dzieje w organizmie naszych dzieci. To, jak do tego mają
się wszelkiego rodzaju decyzje urzędników państwowych w naszym kraju, doprowadzające do
tego typu sytuacji, doprowadzające do tego
typu zaburzeń genetycznych w całym społeczeństwie. Bo przecież dzieci, które dzisiaj
się rodzą, będą tworzyć nasze społeczeństwo.
Tylko jakie? Chore? Nikt na to nie zwraca
uwagi. Podpisujemy dokumenty międzynarodowe i w ogóle się do tego nie stosujemy. Dlaczego? Dlatego, że pierwszeństwo ma zawsze
pieniądz? Przecież to jest ewidentne działanie kryminalne. Przecież te dzieci kiedyś będą
miały 15, 20 lat. To będą chore dzieci, chore
całe pokolenia. Proszę zwrócić uwagę tak, jak
było w przypadku retrowirusów, proszę zwrócić
uwagę i pamiętać o tym, że te dzieci, genetycznie uszkodzone, będą przekazywać to wszystko
swoim dalszym pokoleniom. Jaki świat, jaką
Polskę tym dzieciom przekazujemy? Te dzieci
nie będą mogły się bronić, bo choroby, na

Przypominacie sobie Państwo ten slajd, którym
jako wprowadzenie do zagadnienia pokazałem,
że poprzez wprowadzenie obcego DNA, tego Jasia przykładowego, doprowadzamy do prawdziwej katastrofy genetycznej, ale na tym nie jest
koniec. Mówiliśmy o tym, że kiedy te komórki
abortowanego dziecka zostały wykorzystane do
namnażania wirusów, było to prawie 50, ponad 50 lat temu. A więc ten przykładowy Jaś,
ma w tej chwili 60 lat. Czyli mówiąc, komórki,
które namnaża się z tego abortowanego dziecka,
mają około 60 lat. Te komórki podlegają normalnej degradacji tak jak wszystkie komórki

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

85

które będą zapadać, już zapadają, są chorobami genetycznymi. To jest nieuleczalne. Za co
i w jaki sposób te dzieci nam podziękują? Za
świat, który żeśmy im stworzyli? Tragedią tych
dzieci najprawdopodobniej będzie to, że one
nie będą wiedziały nawet tego, że tak strasznie
chorują, że są dziećmi opóźnionymi w rozwoju.
One nie będą wiedziały, do kogo złożyć skargę
na stan swojego zdrowia. Taką budujemy Polskę. To wszystko dzieje się w majestacie prawa.
I to wszystko dzieje się w majestacie czegoś, co
nazywane jest szczepieniami ochronnymi. Widzicie Państwo ten paradoks? Kogo te szczepienia chronią? A kogo niszczą? Niszczą w sposób subtelny, powolny, dlatego jest to bardzo
trudne do zwalczenia, ale wystarczy odrobina
logiki i myślenia, trzeźwego myślenia. Nie szaleńca, który jest na pasku firm farmaceutycz-

nych. Żeby wiedzieć, o czym w tej chwili mówimy. I to są ludzie, którzy bardzo często mówią o sobie, jakimi są polskimi patriotami.

STOP NOP | RdmG.

Koniec odcinka 13
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ODCINEK 14
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Układ odpornościowy dziecka

nie chętnie wbudowywane są te obce fragmenty
DNA w komórki macierzyste. Te, które jeszcze nie wiedzą, jaką komórką w organizmie
tego dziecka będą. A więc to może prowadzić
i jak wykazują naukowcy, prowadzi do ogromnego, potężnego ryzyka różnego rodzaju schorzeń, niestety z autyzmem włącznie. O autyzmie będziemy mówić później.

W poprzednich odcinkach
Odcinek 12 i 13 poświęciliśmy sobie sprawom
dotyczących szczepionek, w których wirusy zawarte w nich były hodowane na płodach ludzkich. Mówiliśmy o potwornym niebezpieczeństwie związanym z tym, że fragmenty DNA
zmarłego płodu, tego dziecka, które zmarło, są
wbudowywane w organizm naszego dziecka, co
pokazano, że tak się dzieje. Konsekwencje tego
mogą być naprawdę katastrofalne, zwłaszcza że
te fragmenty wbudowują się w komórki macierzyste. Pomijam sprawy dotyczące fizjologi
już samego czucia, czy to dziecko, które jest
abortowane, cokolwiek czuje, kiedy pobiera się
od niego żywą tkankę na żywca, bo oczywiście
w czasie, kiedy dokonuje się tej aborcji, układ
nerwowy jest jeszcze nierozwinięty właściwie,
żeby to dziecko cokolwiek czuło. To jest wiedza na dzisiaj, ale nie wiemy, co będzie za 10,
15 czy 20 lat. Być może wtedy naukowcy powiedzą, że to dziecko czuje, jak najbardziej, bo
są jakieś inne mechanizmy, które przekazują te
bodźce. Nie wchodźmy w to, bo to nie jest dla
nas najważniejsze.

Układ odpornościowy dziecka
Dzisiaj chciałem się skoncentrować na zupełnie
innym problemie, który z tego, co wiem totalnie, ale to kompletnie jest spychany pod dywan,
gdzie nie zwraca się uwagi na to, nie tłumaczy się szczególnie rodzicom dzieci, co oznacza
dla organizmu dziecka podanie szczepionki. Co
oznacza podanie wirusa. Wiemy o tym, że całość zagadnienia dotyczącego szczepienia właściwie odnosi się do uczenia się układu odpornościowego dziecka tak, żeby układ odpornościowy nauczył się, jak ma reagować na dany
patogen, na dane zaburzenie organizmu, jednym, konkretnym wirusem. I tutaj chciałem
wiele rzeczy wyjaśnić, ponieważ młodzi rodzice,
nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, jak to
w praktyce wygląda.

Najważniejsze dla nas było to, że obce DNA,
obcego człowieka, w tej chwili 60 letniego, wbudowuje się w maleńkie dziecko. DNA kobiety
wbudowane jest w DNA chłopca, DNA mężczyzny wbudowane jest w DNA dziewczynki.
Tragedią jest to, że dowiedziono, że szczegól-

Otóż tak. Kiedy mamy tak zwany wirus dziki,
wirus ze środowiska. Świnka, różyczka czy ta
słynna odra. Więc, kiedy dziecko zostaje za-
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każone, na przykład wirusem odry, wtedy do
głosu dochodzi układ odpornościowy tego malutkiego dziecka, który dopiero uczy się, co ma
z tym zrobić. Jak ma zareagować na wtargnięcie wirusa do jego organizmu. Kiedy taki wirus
ze środowiska wtargnie do organizmu dziecka,
układ odpornościowy zaczyna się w sposób bardzo taki „ustrukturowany” uczyć, jak ma zareagować na to. I się nauczy. I dlatego właśnie
organizm maleńkiego dziecka nabywa tej odporności, jak to mówimy, na całe życie.
Jak to wygląda wtedy, kiedy próbujemy
osiągnąć to samo, ale nie tak, jak robi to natura,
tylko tak, jak robi to człowiek. Czyli do organizmu malutkiego dziecka wprowadzamy wirusa,
ale ze szczepionki.

ilość stymulantów? Jak ma się nauczyć właściwego reagowania na te wirusy w przyszłości?
Przecież ten układ odpornościowy malutkiego
dziecka jeszcze jest w fazie rozwoju. Właśnie
dlatego wielokrotnie podnoszono sprawę i robił to między innymi dr Wakefield, o którym
też sobie powiemy, żeby nie szczepić dzieci tymi
trzema szczepionkami przeciwko odrze, śwince
i różyczce, w tym samym czasie. Następnym
aspektem, który szczególnie dr Wakefield podnosił, było to, żeby odłożyć w czasie szczepienia. Żeby nie podawać, broń Boże, dwóch czy
trzech wirusów w jednym czasie. Dlatego, że
układ odpornościowy dziecka w tej fazie uczenia się, co on widzi? Tyle wirusów, na który
jak ma jego układ zareagować i jak ma się nauczyć, żeby w przyszłości we właściwy sposób
zareagować? Ale czy to już wszystko? Oczywiście nie. Dlaczego? No, bo przecież, w każdej szczepionce podaje się coś jeszcze. Przecież
szczepionka, którą pan doktor lub pani doktor
trzyma w ręku, nie zawiera soli fizjologicznej
i samego wirusa. Tam jest coś więcej. Coś jest
jeszcze gorsze. Nauka pokazała, że dopiero ta
cała reszta, która jest w szczepionce, jest dużo,
ale to dużo groźniejsza dla dziecka niż same,
a nawet kilka wirusów podane dziecku jednocześnie. Dlaczego? W zdecydowanej większości
szczepionek jest podawana bardzo silna neurotoksyna, którą toksykolodzy nazywają neurotoksyną, a lekarz teraz wiedząc, że w szczepionce jest neurotoksyna, która w żadnej ilości,
co nauka udowodniła już dawno temu, w żadnej ilości nie jest bezpieczna dla dziecka. Szczególnie w momencie jego rozwoju, szczególnie
w momencie rozwoju jego mózgu, a jednak
w każdej szczepionce, świadomie, taką neurotoksynę podajemy w dodatku do tych wszystkich różnych wirusów.

Co się wtedy dzieje? Jak reaguje układ odpornościowy tego maleńkiego dziecka, który ma się
dopiero nauczyć, jak ma zareagować na tego
typu patogen? No to podamy mu ten patogen. W szczepionce podamy jakiś wirus. Ale
wiemy o tym od wielu, wielu lat, że podanie jeszcze jednego wirusa oznaczać może naprawdę poważną katastrofę. Dlatego że w tej
chwili układ odpornościowy dziecka niezbyt dobrze wie, na co ma reagować i jakie ma przeciwciała wytworzyć, czy też może wytworzyć, czy
może być w stanie wytworzyć odpowiednią ilość
przeciwciał. I jak się te przeciwciała zachowają,
kiedy jednocześnie wywołamy odpowiedź immunologiczną u dziecka, któremu podamy dwa
wirusy jednocześnie? Ale proszę Państwa, tak
się nigdy nie dzieje. Dlatego że wielu rodziców szczepi, szczególnie mamy tak się boją
o swoje dzieciątka, żeby czasami nie było ukłute
więcej niż jeden raz, że wolą ukłuć dziecko
raz, ale żeby mu podać 5 wirusów w jednej
szczepionce, 6 wirusów w jednej szczepionce,
prawda? Przecież to się robi. Jak teraz układ
odpornościowy dziecka ma zareagować na taką
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miar glutaminianu, który jest wytwarzany poza
kontrolą naszego układu odpornościowego, jest
przeraźliwie wręcz toksyczny. Więc proszę mi
nie mówić, że formaldehyd dodany do krwiobiegu dziecka to nieważna sprawa, bo i tak organizm go produkuje. . . Tak. Produkuje go, ale
my nie chcemy, żeby była dodana najmniejsza
ilość formaldehydu, omijając wszelkie naturalne
bariery. Szczególnie chodzi mi tutaj o sprzężenia zwrotne, które mają tak kluczową rolę
dla funkcjonowania organizmu. Mówiliśmy sobie o tym w poprzednich filmikach, ale jak ktoś
tego nie słuchał, teraz nie wie, o czym ja mówię.

Wiemy o tym, że w szczepionkach jeszcze jest
rtęć. Są szczepionki, co zawierają i aluminium,
i rtęć. To połączenie staje się jeszcze bardziej
toksyczne niż aluminium czy rtęć oddzielnie.
Toksykolodzy doskonale o tym wiedzą, a my
jednak pozwalamy, żeby bez mrugnięcia oka,
żeby dziecku malutkiemu do jego układu odpornościowego, który dopiero się uczy, zaburzyć mu życie, zaburzyć funkcjonowanie poprzez dodanie aluminium lub rtęci, lub obu tych
składników razem. Oczywiście w tej chwili po
wytruciu milionów dzieci na świecie wycofują
się ze stosowania rtęci, co jest dobre, ale już
dawno naukowcy stwierdzili i dr Russell Blaylock był pierwszym lekarzem, który powiedział:
„Nie w tym rzecz. Nawet jeśli usuniecie rtęć
całkowicie ze szczepionek to poprzez potworne
stymulowanie, nadmierne stymulowanie mikrogleju, doprowadzicie do potężnego wzrostu różnych schorzeń przewlekłych z autyzmem włącznie”. Widzimy to bardzo dokładnie. Rtęć jest
wycofywana ze szczepionek, a przypadki autyzmu wzrastają w tempie geometrycznym.
A więc, mając do czynienia ze szczepionką
zawierającą kilka tych wirusów, zdajemy sobie
sprawę z tego, co to oznacza dla tego uczącego
się układu odpornościowego, a przecież to jeszcze nie koniec.

A co z glifosatem? Przecież wiadomo, że
w szczepionkach znajduje się glifosat. Mało
tego. Określono ilość glifosatu. Wiadomo również, że glifosat podany w szczepionce, a więc
omijający barierę na przykład jelit, gdzie jest
pewna bariera. Ten glisofat i tak tam przeniknie, dlatego że glifosat rozszczelnia barierę krew-mózg, i tak samo barierę jelitową.
W związku z tym podanie glifosatu w szczepionce powoduje absolutną katastrofę w mózgu dziecka. Bo tym bardziej otwiera mózg
na wtargnięcie różnego rodzaju substancji,
które nigdy by nie wtargnęły, kiedy bariera
krew-mózg jest odpowiednio uszczelniona.
Następna sprawa jest taka, że u takiego maleńkiego dziecka, którego atakujemy taką potworną ilością stymulantów, jak glifosat, formaldehyd, ta bariera krew-mózg nie jest jeszcze odpowiednio wykształcona. Ona się dopiero
kształtuje. Glifosat jest oczywiście silnie toksyczny dla dziecka, ale szczególnie wtedy, kiedy
bariera krew-mózg nie istnieje w odpowiedniej
formie. Wiemy, że aluminium tak potwornie
toksyczne, wtargnie do mózgu dziecka tym ła-

Prawie że w każdej szczepionce zawarty jest formaldehyd. Znana substancja. Wywołująca nowotwory. Są takie głosy, że to bardzo mała ilość
tego formaldehydu i że nasz organizm wytwarza formaldehyd. Tak, to jest prawda. Tylko że
nasz organizm wytwarza również glutaminian.
O czym mówiliśmy dużo, dużo wcześniej. Glutaminian, który jest absolutnie konieczny do
prawidłowego rozwoju mózgu, ale każdy nad-
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rodzaj stymulowania, tu już następuje inny rodzaj uszkodzenia naszego dziecka poprzez właśnie patogeny, jakimi są retrowirusy. A czy to
koniec. Oczywiście, że nie. . .

twiej, im więcej będzie tego typu substancji, jak
na przykład glifosat. Przecież mówiłem Państwu w poprzednich odcinkach, że aluminium
szczególnie akumuluje się w tylnej części głowy,
a więc tam gdzie jest móżdżek. Tam, gdzie jest
najbardziej krytyczna, powiedziałbym strona
naszego mózgu, bo pokazywałem Państwu na
slajdach, że tam jest 50 procent neuronów, tam
jest 50 procent mikrogleju i tak dalej, i tak dalej. Ale czy na tym koniec? Nie!

Dlatego, że wykazano, są publikacje naukowe
na ten temat i tak dalej, że wiele tak zwanych
linii komórkowych, czyli tych komórek, na których namnaża się wirusy, są zakażone mykoplazmą. To jest prawie to samo, co retrowirusy.

A więc w tych szczepionkach wielokrotnie
mamy to wszystko na raz. I ta mykoplazma
powoduje również zniszczenie organizmu naszego dziecka, a mykoplazmę stwierdza się prawie w każdym szczepie. Istnieje to w każdej
szczepionce. Czy ktoś to bada? Tak. Są ludzie,
którzy badają i to znajdują. To dlaczego nasze urzędy, nasze państwowe organizacje badające czystość szczepionek tego dziwnym trafem
nie znajdują? A więc drodzy rodzice zwróćcie
uwagę na to, co temu dziecku podajemy jednocześnie. A czy to koniec? Oczywiście, że nie!

Bo przecież niemalże w każdej szczepionce
znajduje się polisorbat 80. Nie mylić z polisorbatem 20. Polisorbat 80 podany do krwiobiegu dziecka. Czy to koniec? Nie! dlatego,
że w wielu szczepionkach znajdują się alergeny, które potrafią uczulić dziecko, które potrafią tak zastymulować układ odpornościowy
dziecka, że to dziecko ma alergie do końca życia.
Wiele substancji w szczepionkach jest substancjami alergizującymi. Czy to koniec? Oczywiście, że nie.

Dlatego, że zaczęliśmy pierwszą część od tego,
że przecież w tych szczepionkach namnażanych na płodach ludzkich znajduje się obce
DNA. DNA obcego człowieka. DNA człowieka
w wieku 60 lat. Mężczyzny lub kobiety. Podawane jest to w ciemno. Niezwykle ważna rzecz
była w tym, że to obce DNA, fragmenty DNA

Udowodniono poza wszelką wątpliwością, że
w wielu szczepionkach znajdują się retrowirusy.
Retrowirusy, które spowodują zmiany na poziomie genetycznym naszego dziecka. Musimy to
naprawdę zrozumieć. Że tu już następuje inny

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

90

sów? Widzieliście kiedykolwiek dziecko, które
zachorowało na odrę, świnkę i różyczkę w tym
samym czasie? Kto widział takie dziecko?

wbudowują się w nasze dziecko. Czy to koniec?
Oczywiście, że nie.
Mamy toksyny opisane w raporcie włoskim,
który omawiałem w poprzednich filmikach.
A ci, którzy nie widzieli tego, naprawdę sięgnijcie tam. To właśnie naukowcy włoscy pokazali
poza wszelką wątpliwością, że w każdej szczepionce na rynku europejskim. W każdej, podkreślam to słowo, bo się ludzie pytają „a która
jest bezpieczna?”. W każdej szczepionce znaleziono substancje, które są tak potwornie toksyczne dla organizmu dziecka, że oni sami powiedzieli, że te substancje nigdy nie powinny
znaleźć się w organizmie dziecka. A więc mamy
dowód naukowy na to, że w każdej szczepionce,
którą mamy w Polsce znajdują się tego typu
toksyny, gdzie ci toksykolodzy, również powiedzieli, że te toksyny mogą zmodyfikować DNA
naszego dziecka. I to jest oficjalna informacja.

A widzieliście dziecko, które w tym samym czasie zachorowało na choroby wirusowe, których
powodem jest 6 różnych wirusów w tym samym
czasie? A czy widzieliście dziecko, które w tym
samym czasie „zachorywuje” wam w sztucznie wywołany sposób na 6 różnych chorób plus
cała masa innych toksyn, trucizn, które stymulują układ odpornościowy w mózgu dziecka?
Widzieliście coś takiego? Rozumiemy teraz różnicę? Czy trzeba być lekarzem, żeby tę różnicę
wychwycić? Trzeba dysponować odrobiną wiedzy, rozsądku i logiki?
Po lewej stronie widzicie dziecko, które, oczywiście symbolicznie, bardzo ładnie nauczyło
się, jak reagować. Jak teraz ma reagować dzieciak, który jest poddany atakowi tylu różnych stymulantów? Nie da rady. Przy tej okazji trzeba wrócić na chwilkę, przynajmniej dla
tych osób, które nie oglądały poprzednich odcinków, a uważam, że jest to konieczne, i zadać sobie pytanie, a co z mikroglejem? Czy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim jak mikroglej? Czy kiedykolwiek w mediach głównego
nurtu, czy w tych mediach, gdzie występują
utytułowani ludzie, słyszeliście cokolwiek na temat czegoś, co się nazywa mikroglej? I dziwimy
się temu, że jest tyle skutków ubocznych? Drodzy Państwo popatrzcie, nie podajemy dziecku
jednego wirusika tak, jak robi to Matka Natura. My atakujemy to dziecko jak kompletni
szaleńcy. Całym spektrum różnych stymulantów, całym spektrum trucizn, bo tak to trzeba
nazwać. Czy w takim razie można pomyśleć, że
to jest stymulacja tylko jednego układu? Przy
zadaniu tego typu zagadki układu odpornościowego malutkiego dziecka? To jest stymulacja
tylko jednego układu? Wiadomo, że nie.

Jeśli spojrzymy teraz na całość, to rodzice, którzy rozmawiają na ten temat i się pytają na internecie – czy zastosować szczepionkę 3 w jednym, czy lepiej 6 w jednym, bo będzie raz, a na
6 wirusów dziecko moje zaszczepię, zdajcie sobie sprawę, proszę, z tego, co wy temu swojemu
dziecku fundujecie. Bo, przecież to dziecko nie
ma nic do powiedzenia. Ono nie rozumie. To
wy powodujecie tego typu sytuacje znajdującą
się w organizmie dziecka. Dlatego teraz popatrzcie.
Po lewej stronie macie przykład, jak zabezpiecza nasze dziecko natura, a po prawej, jak robi
to człowiek. Po lewej stronie macie przykład
dziecka, którego układ odpornościowy nauczył
się reagowania na dany patogen, a tutaj proszę
popatrzeć. . . Kiedy mamy sytuację, że dziecko
zachoruje nam na 6 chorób, gdzie jest 6 wiru-
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całe zjawisko mimikry molekularnej jest opisane i wskazuje bardzo, bardzo precyzyjnie,
w połączeniu oczywiście z akcją mikrogleju,
dlaczego jest w tej chwili tak straszny wysyp chorób przewlekłych u maleńkich dzieci.
W dalszych odcinkach jeszcze to Państwu udowodnię i pokażę na podstawie publikacji naukowych, dlaczego tak się dzieje. I to się dzieje.
Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby rodzice,
ale nie tylko, dziadkowie, ktokolwiek rozmawia
na temat szczepień, żeby zdawał sobie sprawę
z tego, co oznacza dla organizmu dziecka podanie szczepionek zawierających 5, 6 wirusów
jednocześnie. Do tego dochodzą toksyny, trucizna, drodzy Państwo, tak sobie to mówmy. Jak
można być tak strasznym ignorantem, żeby na
pytanie matki zadane wirusologowi, na pytanie:

Wrócę również do kwestii niezwykle ważnej, ale
zupełnie pomijanej – do mimikry molekularnej. Wyjaśniałem to wszystko w poprzednich
filmikach. Proszę Was, zróbcie to i obejrzycie
wszystko od samego początku. Dlaczego? Dlatego, że mechanikę mimikry molekularnej pięknie opisałem. Oczywiście uprościłem to bardzo
mocno i opowiedziałem, dlaczego dzieci chorują
na choroby przewlekłe. Czy ktoś z państwa słyszał kiedykolwiek, jeden raz wypowiedź lekarza, profesora medycyny, wirusologa, kogokolwiek, kto występuje w telewizji, czy w mediach
głównego nurtu? Kto wspomniał cokolwiek na
temat mimikry molekularnej? Trąbię od miesięcy o tym, tak samo o mikrogleju. Ale mówimy tu o tak zwanych profesjonalistach, o tak
zwanych ekspertach, do których powinniśmy
mieć pełne zaufanie. Jak można mieć zaufanie
do tych wszystkich ekspertów, którzy na temat,
chociażby mikrogleju i mimikry molekularnej
nie wspominają najmniejszego nawet słowa.

„Czy bezpieczne jest podać mojemu dziecku
szczepionkę składającą się z pięciu, czy sześciu
wirusów jednocześnie?”.
Jakim trzeba być ignorantem do kwadratu czy
sześcianu, żeby odpowiedzieć na to w ten sposób:

To są eksperci? Z niektórymi rozmawiałem.
Nie mieli pojęcia, co to jest mikroglej. O mimikrze molekularnej nawet nie wspomnę, ale
tytuły były długie na połowę ramienia.

„Proszę pani, przecież żyjemy w świecie, gdzie
otoczeni jesteśmy miliardami wirusów, to dodanie pięciu czy sześciu, nie ma znaczenia”.
To nie są moje słowa. To są słowa wirusologa,
z habilitacją i z dyplomem Harvardu. Nie będę
wskazywał nazwiska, wielu z państwa będą
o tym wiedzieć. Ale jak można spłycić do takiej
infantylnej informacji, traktując matkę dziecka,
jak kompletną idiotkę. A przecież wszystko polega na tym, co Państwu przekazałem. Dlaczego o tym mechanizmie, o takim działaniu
szczepionek nikt nam nie mówi? Dlaczego media głównego nurtu milczą i wszyscy eksperci
od szczepionek od tego nam nie tłumaczą? Nie
informują. A więc bardzo mi zależy, żeby to
zrozumieć. Dlatego że jeśli mama czy tata, rodzice chcą zaszczepić, to muszą znać prawdę
na temat, co się z tym organizmem ich dziecka
będzie działo, bo ryzyko jest potężne. A uszkodzenia dziecka może nastąpić na całe życie.

Kiedyś ktoś mi powiedział, żebym zmienił moją
retorykę i nie atakował lekarzy. Ale proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia z małym dzieckiem, mamy tutaj do czynienia ze zdrowiem
całych polskich pokoleń. Jak mam nie krytykować osób, które występują jako autorytety
i nic na ten temat nie tylko nie mówią, ale
nic nie wiedzą. Bo zadawałem im pytania. To
mam tego nie krytykować? Mamy udawać, że
jest dobrze, kiedy jest tak strasznie źle? Kiedy

Koniec odcinka 14
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ODCINEK 15
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Szczepionki i cukrzyca typu 1 i 2, syndrom metaboliczny, otyłość, dowody naukowe

układu odpornościowego do właściwego stanu
trwa miesiącami. Ale przecież zgodnie z kalendarzem szczepień, nie dajemy temu dziecku
dojść do jego właściwego stanu układu odpornościowego i zaburzamy go ponownie. I ponownie, i ponownie. To, co widzicie po prawej stronie, jest efektem podawania szczepionek
zgodnie z kalendarzem szczepień. Ta sytuacja,
po prawej stronie, występuje za każdym razem, kiedy podamy dziecku szczepionkę. Może
będzie o jednego czy dwa wirusy mniej. Tak,
zgoda, ale z kolei zanieczyszczenia i te wszystkie substancje dodatkowe, które znajdują się
w szczepionce, one są tam zawsze.

W poprzednim odcinku
Dla przypomnienia w odcinku 14 zakończyliśmy całą sprawę na tym, że tak, jak widzicie, Państwo, po lewej stronie, (na slajdzie)
tak działa natura. Natura powoduje, że kiedy
dziecko jest zakażone wirusem z natury, jego
układ odpornościowy spokojnie uczy się, jak zareagować. Natomiast po prawej stronie jest to,
co robi człowiek. Człowiek z malutkim organizmem dziecka, które jeszcze się nie rozwinęło,
kiedy jeszcze nie ma swojego układu odpornościowego we właściwy sposób rozwiniętego, nie
ma mózgu w odpowiedni sposób rozwiniętego.

W momencie przygotowywania tej prezentacji,
w Polsce, w pierwszych dwóch latach życia takiego malutkiego dziecka, to co widzicie, po
prawej stronie, robi się to dziecku około 26 razy
(sic). 26 razy! Układ odpornościowy dziecka
musi zmierzyć się z tego typu chaosem. Czy teraz, rozumiejąc to wszystko, o czym mówimy,
zdajemy sobie sprawę z tego i rozumiemy również w tym samym czasie, że wystąpienie różnego rodzaju chorób przewlekłych, jest tylko
kwestią czasu? W dalszych częściach to Państwu pokażę.

Co to dziecko słyszy? Co słyszy jego układ
odpornościowy? Układ odpornościowy tego
dziecka słyszy chaos. Jego układ odpornościowy nie wie, skąd ma brać rozkazy, jak ma
się uczyć. Jak się ma uczyć tego, że na przyszłość ma zareagować w taki czy w inny sposób
na dany patogen. Czy widzieliście kiedykolwiek dziecko, które jednocześnie zachorowało
na odrę, świnkę i różyczkę? Czy widzieliście,
Państwo, żeby jedno dziecko zachorowało w jednym czasie na sześć różnych wirusów tak, jak
się w tej chwili podaje w wielu szczepionkach?
To jest zupełnie nienaturalne.

Cukrzyca i syndrom metaboliczny

Teraz dopiero mając wiedzę z poprzednich filmików, dotyczącą mikrogleju, jak mikroglej
działa, dotyczącą mimikry molekularnej i tak
dalej, teraz dopiero, mając to wszystko uchwycone, możemy zdawać sobie sprawę, co się dzieje
z układem odpornościowym takiego maleńkiego
dziecka. Możemy zrozumieć to, że u dziecka
bombardowanego w ten sposób szczepionkami,
układ odpornościowy przestaje pracować. I rzeczywiście naukowcy wskazują na to, że przez
długi okres po szczepieniu dziecka dochodzi
do bardzo poważnego wyhamowania działania
jego układu odpornościowego. Czasami powrót

Tutaj mamy niezwykle ciekawą publikację jednego z naukowców. Publikacja dotyczy powodów otyłości. Powodów powstawania cukrzycy
typu 2 i tak zwanego Syndromu Metabolicz-
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nego. A nawet o epidemii tego syndromu metabolicznego i cukrzycy typu 2. Przeciążenia
układu odpornościowego szczepionkami w odróżnieniu od nadmiernego spożycia środków
spożywczych, innymi słowy, w odróżnieniu od
zwykłego przejadania się. Pokażę teraz to, co
naukowcy stwierdzili i opisali w tej pracy: Opublikowano wiele prac naukowych dotyczących
cukrzycy typu 2 i tak zwanego syndromu metabolicznego, w ogromnym skrócie to przeczytam.
Wiemy o tym, że ten syndrom metaboliczny
bardzo często charakterystyczny przy cukrzycy
tupu 2, jest spowodowany przewlekłym stanem zapalnym. Powyższa praca naukowa wskazuje na bardzo poważne dowody naukowe, które
mówią, że nadmierna ilość szczepień wywołuje
stany zapalne, które stanowią prawdziwą epidemię. To już, drodzy Państwo, wiemy z wcześniejszych filmików, kiedy to omawiałem pracę
doktora Russella Blaylocka, wskazujące na to,
jak każda tego typu stymulacja różnego rodzaju
stymulantami, z których najbardziej poważnymi są szczepionki, prowadzi do chronicznych
stanów przewlekłych o różnym nasileniu. Co
powoduje również różnego rodzaju problemy
zdrowotne u dzieci. Te stany zapalne powodują epidemię otyłości, cukrzycę typu 2 i związany z tym zjawiskiem Syndrom Metaboliczny.
Dane, jakie przeanalizowali ci naukowcy w tej
pracy, dostarczają dowodów na to, że przeciążenie, nadmierna stymulacja układu odpornościowego, a nie nadmierne spożywanie środków spożywczych, czyli nieprzejadanie się, jest głównym czynnikiem epidemii cukrzycy i stanów zapalnych. Zauważa się to u dzieci. I w tej chwili
już u bardzo małych dzieci. I tak jak mówiłem
wcześniej, pediatrzy, neonatolodzy widzą w tej
chwili cukrzycę typu 2 u dzieci zaledwie kilkumiesięcznych.

nak czy to jest cukrzyca typu 1, czy cukrzyca
typu 2, który rodzic chciałby ryzykować tym,
że u jego dziecka po szczepieniach, jak wskazują prace naukowe, mogą wywołać cukrzycę.
Autorzy tej pracy piszą dalej: To, że nie potrafimy walczyć z nadwagą, z jej epidemią, oskarża
się bardzo często pacjenta. I największą uwagę
zwraca się na jego odżywianie, że się źle odżywia i tak dalej, zupełnie ignorując prawdziwy
powód, jaki leży u podstaw tego zjawiska, którym jest przeciążenie organizmu szczepionkami.
Czyli nadmierna stymulacja układu odpornościowego poprzez szczepienia. Oczywiście używamy słowa szczepienia, jak autorzy tej pracy,
natomiast w tej chwili wyposażeni w wiedzę
z wcześniejszych filmików wiemy, co to oznacza.
Tu nie chodzi o szczepionkę jako szczepionkę,
tylko o to, że w szczepionce oprócz tych wirusów czy bakterii, znajduje się cała masa innych
substancji, tak zwanych stymulantów. Najpoważniejsze, najbardziej intensywnie działające
na mikroglej stymulanty znajdują się w szczepionkach.
Dalej naukowcy mówią, że kiedy pacjent ma
już diagnozę postawioną, że cierpi z powodu syndromu metabolicznego, charakterystycznego przy cukrzycy typu 2, czyli mamy już
osobę chorą, często tego pacjenta poddaje się
jeszcze dalszemu stymulowaniu jego układu odpornościowego poprzez podawanie mu na przykład szczepionek przeciw grypie, jak również
innych szczepionek. Tego typu działanie powoduje jeszcze trudniejsze odwrócenie tragedii, jaką powoduje syndrom metaboliczny. To
jest naprawdę tragedia. A więc, żeby zaplanować zmniejszenie otyłości, trzeba się skoncentrować na zapobieganiu nadmiernego stymulowania układu odpornościowego pacjenta, a nie
oskarżać go o stosowanie złej diety. Epidemia
otyłości może być zatrzymana, czy wręcz nawet odwrócona, poprzez zatrzymanie praktyk
stosowania szczepionek, które w sposób nadmierny stymulują układ odpornościowy. To są
słowa autora tej pracy.

Jakim prawem dziecko 3, 4, 6, 8 miesięczne
choruje na cukrzyce typu 2? Tutaj właśnie naukowcy ci, zresztą nie oni jedyni, dowodzą
tego, dlaczego tak się dzieje, i co jest powodowane tym. Jaki jest mechanizm tego. Piszą, że
w pracy tej zwróciliśmy uwagę na kilka czynników, między innymi na ten, że stany zapalne
zawsze prowadzą do epidemii nadwagi u dzieci
poniżej szóstego miesiąca życia.

Teraz mamy następną publikację tego samego
autora, który podjął się bardzo rzetelnej analizy
wpływu szczepionek na powstawanie cukrzycy
u dzieci. Zauważył również niezwykłe, a nie

To nie są żarty. Dlatego że to dotyczy również cukrzycy typu 1. Tak samo. Niemniej jed-
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mniej ciekawe zjawisko polegające na tym, że
w organizmach dzieci pochodzenia japońskiego
powstaje znacznie więcej kortyzolu po podaniu
im szczepionek niż u dzieci rasy europejskiej.
To wyjaśnia, dlaczego po wycofaniu szczepionki
przeciw gruźlicy natychmiast spadła ilość cukrzycy typu 1 u dzieci rasy białej, jak również spadkiem cukrzycy typu 2 u dzieci pochodzenia japońskiego. To jest niezwykle ważna
praca. Mówimy przecież o epidemii cukrzycy
wśród dzieci. Autor stwierdza, że oba rodzaje
epidemii, tzn. cukrzycy typu 1 i 2, związany
jest z syndromem metabolicznym. Oba te rodzaje epidemii cukrzycy bardzo dobrze korelują
ze wzrostem podawanych ilości szczepień. Czyli
im więcej szczepień, tym więcej było cukrzycy
typu 1 i 2. Kiedy wycofano szczepionki przeciw
gruźlicy ilość cukrzycy spadła.

wano dzieciom w wieku szkolnym, były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 1, podczas gdy u dzieci japońskich,
cukrzycy typu 2.

Kiedy usunięto szczepionkę przeciw gruźlicy
w Japonii, to w wyniku tego nastąpił gwałtowny spadek przypadków cukrzycy typu 2.
Podobny spadek cukrzycy typu 1 wystąpił
w Danii wtedy, kiedy wycofano szczepionkę
przeciw gruźlicy. Autor też mówi, że tego
typu kroki najprawdopodobniej byłyby podobne u zwierząt. Stwierdził również, że ostatnio występuje wręcz epidemia otyłości wśród
koni, które pasą się przecież na trawie, czy
spożywają trawę. Te zwierzęta bardzo mocno
się szczepi i ta epidemia otyłości u koni, nie
może być przypisywana nieprawidłowemu odżywianiu. Fast foodom, nap słodzonym, telewizji czy grom komputerowym. Oczywiście mowa
jest o koniach. To są niezwykle poważne spostrzeżenia dotyczące ryzyka wystąpienia cukrzycy u dzieci zaszczepionych.

I tutaj niesamowicie ciekawe zdanie, ponieważ
autor pracy stwierdza, że istnieją bardzo poważne dane, wyjaśniające mechanizm tego powyższego zjawiska. Wyjaśnia się to tym, że makrofagi produkujące interleukiny 1, tak zwany
czynnik nekrotyczny czy czynnik martwicy nowotworu, i interleukiny 6, wskazują właśnie na
stany zapalne. A przecież po podaniu szczepionek w nadmiernej ilości, jak to się w tej chwili
odbywa, uruchamiają się różnego rodzaju, tak
zwane cytokiny prozapalne, czyli substancje powodujące stany zapalne. I to, popatrzcie Państwo, jak to wszystko się razem w logiczny
sposób układa. Autorzy stwierdzili, że powstawanie tego typu substancji prozapalnych, jakim jest interleukina 6, ale to są substancje,
które nasz organizm wydziela wtedy, kiedy jest
stan zapalny. A to z kolei powoduje destrukcję, zniszczenie komórek produkujących insulinę. I dochodzi do wzrostu wydzielania kortyzolu, a więc do tego działania poprzez szczepionki, co może być przyczyną cukrzycy typu
1 i 2. I związanego z cukrzycą symbolu metabolicznego, który klinicznie bardzo przypomina
chorobę Cushinga. Autor pracy stwierdza, że
intensywność rozwoju cukrzycy typu 1 i 2, zależy od intensywności wydzielania kortyzolu,
które to zależy od rasy danej osoby.

Teraz z kolei mamy następną pracę naukową.
Niezwykle ważną, dlatego że stwierdza się występowanie całych grup chorych dzieci po podaniu szczepionki przeciwko grypie, tej hemophilus influenza B, czyli (HiB). Ale co najciekawsze w tym wszystkim, że naukowcy zaczęli to zauważać po trzech latach od podania szczepionki
dziecku. W konkluzji pisze: „Szczepienie szczepionką HiB jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy insulinozależnej”.

Mamy następną pracę naukową dotyczącą tego
samego tematu, gdzie autor wyraźnie mówi,
że szczepionki przeciwko gruźlicy, które podaSzczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018
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kładów jeszcze mnożyć, jest tej literatury bardzo dużo, trzeba tylko się z nią zapoznać.

I tutaj mamy następną niezwykle ciekawą publikację, która mówi, że szczepionki mogą powodować powstanie przeciwciał, które są związane z cukrzycą i to u dzieci jednorocznych.
Dalej piszą autorzy, że szczepionki mogą sprzyjać powstaniu cukrzycy typu 1. Badano to na
4400 dzieciach, badano specjalne substancje,
które się wtedy tworzą, ale nie ma co wchodzić zbyt głęboko w tego typu dyskusje, bo
to są dyskusje dla biologów, biochemików, dla
nas najważniejsza rzecz jest taka, że autorzy
tej pracy konkludują stwierdzeniem, że szczepionka HiB może mieć wpływ na powstanie cukrzycy, ze względu na to, że jej zastosowanie powoduje powstanie różnych markerów, substancji wskazujących na stany zapalne bardzo charakterystyczne w cukrzycy.

Drodzy Państwo, nie chodzi tylko o to, że
jak widać z prac naukowych, publikacji naukowych, wykonanych przez naukowców, którzy naprawdę bardzo głęboko, bardzo rzetelnie zajęli się tym tematem. Widać, że szczepienia sprzyjają powstawaniu cukrzycy 1 i 2 rodzaju. Praktyka pediatrów, również pediatrów
polskich, którzy mówią mi tak samo o tym,
skąd się bierze ta cukrzyca u dzieci mających
3, 4, 5 miesięcy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby w tych wszystkich rozważaniach dotyczących niebezpieczeństwa szczepionek pomyśleć o tym, że nigdzie nie usłyszeliście Państwo, w żadnych mediach głównego
nurtu tego, że podawanie szczepionek właśnie
tego typu, o których mówiliśmy, czy przeciw
gruźlicy, odrze, śwince, różyczce, grypie, kokluszowi i tak dalej, że mogą wywołać u dziecka
cukrzycę. Pytanie zachodzi takie. Jest to pytanie do rodziców. Czy, drodzy rodzice, to do
Was trafia? Bo przecież nie wiadomo, któremu
dziecku się to przydarzy. Wiadomo, że jest bardzo silny związek, i to naukowcy wykazali,
pomiędzy podawaniem szczepionek i wywołaniem cukrzycy u dziecka. Więc teraz rodzic
powinien się nad tym bardzo mocno zastanowić, a przede wszystkim lekarz pediatra. Bo
to lekarz pediatra podaje dziecku szczepionkę.
I to lekarz pediatra będzie się musiał zmierzyć
z tym później. Dziecko dostało cukrzycy w wyniku szczepionki. Ale jak wiemy w tej chwili
cała obrona pro, że tak powiem, szczepionkowców jest w tym, że jeżeli dziecko nie ma skutków
ubocznych, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, w ciągu pierwszych 4 tygodni, to
oznacza, że jeżeli coś się z dzieckiem dzieje rok,
dwa czy cztery lata później, nie jest to związane
ze szczepionką, podczas gdy prace naukowe dotyczące tego zagadnienia mówią nam zupełnie coś innego. Dlatego chciałbym uzmysłowić
wszystkim, którzy słuchają tego, że szczepionki,
ich skutki uboczne mogą być dopiero widoczne
za 2, 3, 4 lata.

I następna niezwykle istotna i ważna dla nas
publikacja, w której również stwierdzono, że po
szczepionkach występują przypadki cukrzycy
typu 1, a więc tego najgroźniejszego rodzaju
cukrzycy. Najważniejsza rzecz to, proszę popatrzeć już na sam tytuł. To się dzieje dwa, a nawet cztery lata po szczepieniu dziecka. Autorzy mówią, że bardzo wyraźny wzrost przypadków cukrzycy typu 1, zdarzył się w ich badaniach w dwa do czterech lat po zaszczepieniu
dziecka szczepionką MMR, czyli przeciwko odrze, śwince i różyczce, i szczepionce przeciwko
kokluszowi. I następne zdanie w tej rameczce:
spadek w przypadkach cukrzycy typu 1 był wykrywalny 3, 4 lata po zaprzestaniu szczepionki
przeciwko kokluszowi i przeciwko gruźlicy. Wycofano te szczepionki i natychmiast zmniejszyła
się ilość przypadków cukrzycy typu 1 u dzieci.

Tutaj ponownie publikacja tego samego autora.
Zwracam tylko uwagę na to, że to, co tutaj
macie Państwo w skrócie całej pracy naukowej,
pokazuje znowu ten związek szczepień z wystąpieniem cukrzycy u dzieci. Są tu jeszcze stwierdzenia tego autora, że otyłość również może być
powiązana ze szczepionkami. Można tych przy-

Kto wtedy weźmie odpowiedzialność za te chore
dzieci na cukrzycę? Przecież w tej chwili jest
tysiące, tysiące dzieci chorych na cukrzycę typu
2, dzieci chorych na cukrzycę typu 1, gdzie bardzo często, słyszę to co chwilę, mówi się, że
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jest to genetyczne. Przecież prace naukowe na
ten temat wskazują, że wcale nie musi być genetyczne. Nie mówię, że nigdy nie jest genetyczne, chociaż to mi ciężko przez gardło przechodzi, ale są publikacje, są dane naukowe,
które wyraźnie wskazują na związek szczepionek z cukrzycą. To znaczy, że szczepionki wywołały cukrzyce. Bo z drugiej strony, kiedy
szczepionki, jak Państwu przed chwilą pokazałem, wycofano, nastąpił gwałtowny spadek
przypadków cukrzycy. Pytanie jest teraz takie
– czy dany rodzic chce zaryzykować tym, żeby
jego dziecko dostało cukrzyce? Chyba żaden rodzic, zdrowy na umyśle, na to by się nie zdecydował. Pytanie znowu następne jest – Dlaczego
nam się tego nie mówi? Dlaczego lekarze pediatrzy nie mówią pacjentom o tego typu ryzyku?
Bo, czy to ryzyko jest? Oczywiście, że jest. Czy
w opisach producenci szczepionek wskazują na
wystąpienie ryzyka tego typu cukrzycy? Przecież wiemy, że jeśli dziecko dostanie cukrzycy,
szczególnie typu 1, to jest to katastrofa zdrowotna dla dziecka, które będzie się za nim ciągnąć przez całe lata. I szczególnie w cukrzycy
typu 1, wielokrotnie, długoterminowo, kończy

się to po prostu źle. Czy jesteśmy przygotowani na to jako rodzice, żeby świadomie ponieść takie ryzyko? Czy jesteście, drodzy pediatrzy, przygotowani na to, że wiedząc to, co
teraz przekazałem, z czystym sumieniem podacie dziecku szczepionkę, która może u dziecka
wywołać cukrzycę? Co wtedy? Kto weźmie za
to odpowiedzialność?
To, co sobie powiedzieliśmy o cukrzycy, związku
szczepionek z cukrzycą, to co zostało udowodnione, to jest tylko czubek góry lodowej. Dlatego że szczepionki poprzez nadmierne stymulowanie układu odpornościowego mogą doprowadzić i doprowadzają do wielu, wielu innych
schorzeń przewlekłych. Nie tylko cukrzycy. My
tylko powiedzieliśmy sobie o cukrzycy, jako
przykładzie choroby przewlekłej, nękającej całe
polskie społeczeństwo, a w tej chwili, jak widzimy, nękającej w coraz większej ilości dzieci
już kilkumiesięczne. Dokąd w takim razie zmierzamy? Czy to nie jest wystarczającym dowodem na to, że coś jest zdecydowanie źle? W kolejnych filmikach pokażę Państwu, że mogą być
sytuacje naprawdę jeszcze i jeszcze gorsze.

Koniec odcinka 15
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ODCINEK 16
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
dr Andrew Moulden, uszkodzenia neurologiczne po szczepieniu

był, co nikogo pewnie już nie dziwi, krytykowany, a to dlatego, że nie pisał żadnych prac
naukowych, że nie miał publikacji. Wydaje mi
się, że w świetle tego, co Państwu za chwilkę
pokażę, to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia.

Poprzedni odcinek poświęciliśmy ryzyku, jakie
stwarzają, a niektórzy pokazują dowody na to,
w jaki sposób szczepienia sprzyjają powstaniu
cukrzycy typu 1 i 2, łącznie ze słynnym syndromem metabolicznym. I oczywiście z otyłością,
która nie jest w żaden sposób spowodowana
dietą. Tylko tak, jak badania wskazują, jest
to spowodowane szczepieniami. Pokazano również, że szczepionki powodują powstanie tego
typu stanów zapalnych, jakie są charakterystyczne przy cukrzycy, jak również przy otyłości. To była treść naszego filmiku, a teraz przechodzimy do innego tematu.

Dlatego, że najważniejszą rzeczą, jaką dr Moulden pokazał, było to, że on pierwszy na świecie zwrócił uwagę, że po szczepionkach bardzo
często występują objawy neurologiczne u dzieci,
w szczególności, widoczne na buzi dziecka. Spędził bardzo dużo czasu na te badania. To były
całe lata. Robił tysiące, tysiące zdjęć dzieciom
przed szczepionkami, po szczepionkach i wykazał ponad wszelką wątpliwość, że coś jest z wieloma dziećmi nie tak. Rzeczywiście, żadnych
prac naukowych nie opublikował. Wydaje mi
się jednak, że to nieistotne, bo zwróćmy teraz
uwagę na to, w sposób taki bardzo praktyczny,
co dr Moulden zauważył.

dr Andrew Moulden

— Szczepionka wywołuje mikroudary
Dr Moulden pokazał na tysiącach, tysiącach
dzieci, że każda szczepionka wywołuje mikroudary. Że występuje niedokrwienie tkanek lub
poszczególnych nerwów. Pokazał, że te mikroudary mózgu, są widoczne, najczęściej są widoczne na twarzy dziecka, ale nie są wykrywalne na przykład w tomografii komputerowej czy innego rodzaju skanach. Mnie to już
nie dziwi, dlatego że są badania wskazujące
na to, że dzieci autystyczne mają bardzo niezwykłe przebiegi prądu w ich mózgu. Przebiegi
wskazujące na ataki padaczkowe. Tylko że to
są ataki padaczkowe niewidoczne na zewnątrz.
To dziecko zachowuje się tak, jak gdyby tych
ataków padaczki nie miało. To znaczy, wygląda
na to, że na przykład dziecko autystyczne ma
serię wyładowań w mózgu, tak to ogólnie sobie powiedzmy, charakterystycznych dla ataków padaczki, ale najprawdopodobniej ich in-

dr Andrew Moulden | dod. RdmG.

Chciałbym Państwu przedstawić sylwetkę doktora Andrew Mouldena z Kanady. Kanadyjski
lekarz, kanadyjski, można powiedzieć, naukowiec, który był człowiekiem naprawdę niezwykłym. Celowo zrezygnował z kariery typowego
lekarza po to, żeby zgłębiać sprawy dotyczące
uszkodzenia dzieci przez szczepionki, koncentrując się na ich uszkodzeniach nerwów, które
doprowadzały do pewnych, bardzo charakterystycznych objawów. Dr Moulden wielokrotnie
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takie mikro niedokrwienie nawet pojedynczych
odgałęzień nerwowych. Tutaj macie Państwo
przykład tego typu zjawisk na twarzach, o których dr Moulden mówił. Proszę zwrócić uwagę
na bardzo małe odchylenia gałek ocznych, od
ich równoległości, co wskazuje na zaburzenie
pracy nerwów. Czyli, gdzieś nerw został uszkodzony. Te zdjęcia były robione natychmiast lub
po pewnym czasie po zaszczepieniu dziecka.

tensywność nie jest na tyle duża, żeby było
to widoczne. Niemniej jednak naukowcy wielokrotnie potwierdzają, że takie rzeczy się dzieją.
W tym przypadku mamy bardzo podobną sytuację, bo te mikroudary w mózgu, nie są wykrywalne różnego rodzaju technikami obrazowymi,
co jest niezwykle ważne, bo wskazuje to na brak
możliwości zajrzenia, jak to mówimy kolokwialnie, do organizmu człowieka, mimo zastosowania fenomenalnych technik diagnostyki obrazowej.
— Zmiana prędkości mrugania
Co dr Moulden pokazał? Pokazał na przykład,
że u tych dzieci, u wielu dzieci po szczepionkach, następuje zmiana prędkości mrugania.
Mało tego. Ta zmiana jest tak delikatna czasami, że rodzice nie są w stanie wykryć różnicy w prędkości mrugnięcia pomiędzy jednym a drugim oczkiem swojego dziecka. Dopiero zastosowanie specjalnych kamer filmowych o dużej prędkości pozwala te różnice wykryć. I dr Moulden to wykrywał. On to pokazywał. Pokazał między innymi, że bardzo
często po szczepieniach następuje zaburzenie
w ustawieniu gałek ocznych u dzieci. Czyli następuje zez zbieżny lub rozbieżny. Dr Moulden
bardzo precyzyjnie określał, kiedy i jakie nerwy
zostały u takiego dziecka uszkodzone.

Proszę popatrzeć. Tutaj mamy bardzo delikatne uszkodzenia tego dziecka. Dla wielu osób
może nie byłoby to takie widoczne, ale jak się
przyjrzymy dokładniej, proszę popatrzeć, zaburzenie w ustawieniu gałek ocznych, jak również
prawy kącik ust tego dziecka. Dr Moulden pokazał, że na buzi dziecka można widzieć, jeśli
się na to zwróci szczególną uwagę, spadek napięcia mięśniowego. To może być kącik oka, to
może być zez, to może być kącik ust, to może
być napięcie mięśniowe na policzku. Czasami
nawet rodzice mają duże problemy, żeby to wychwycić. Dlatego dr Moulden opracował specjalne oprogramowanie, które pomagało tego
typu zmiany wychwycić.
Zadałem pytanie kiedyś na Facebooku dotyczące tego typu zjawisk u dzieci i dostałem
naprawdę ogromną ilość odpowiedzi, że tak,
rodzice zauważali zmiany po podaniu dziecku
szczepionki. Wydaje mi się, że powinniśmy
zwrócić uwagę na to, że tutaj nie chodzi tylko
o to, że temu malutkiemu dziecku gdzieś spadło
napięcie mięśnia na policzku, czy troszeczkę kącik ust się obniżył, czy dostało dziecko lekkiego
zeza. To wskazuje na uszkodzenie mózgu. Na

— Niedokrwienie

Pozwolę sobie jeszcze tylko wspomnieć, że to
uszkodzenie nerwów u dzieci wynikało z niedokrwienia. Dr Moulden tłumaczy to dokładnie,
w jaki sposób do tego dochodzi. Że po szczepieniach następuje, jak gdyby zlepienie czerwonych i białych krwinek, które nie przedostają się
przez kapilary, tak jak powinny. I to powoduje
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uszkodzenie nerwów. A więc nie można do tego
podchodzić z nonszalancją, że „Aaa. . . jakiś
tam mały zezik”. Drodzy Państwo, to dziecko
jest chore. Chciałbym, żebyśmy to dokładnie
zrozumieli. Dziecko jest poważnie uszkodzone.
Bo, który z rodziców chciałby mieć dziecko,
u którego na przykład opadł kącik ust?

Tutaj mamy następny przykład. Popatrzcie
na buzię tej dziewczynki. Co się stało z jej
oczkiem. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje
z Waszymi dziećmi. Czy u Waszych dzieci, nie
występują tego typu zjawiska? Dlatego wielokrotnie, gdzie tylko mogę, mówię rodzicom, że
jeżeli już chcecie zaszczepić dziecko, to przede
wszystkim zróbcie temu dziecku fotografię buzi
przed szczepieniem, a potem róbcie zdjęcie tego
dziecka przez co najmniej dwa, trzy miesiące po
szczepieniu, codziennie. To niezwykle ważne.
Bo inaczej nie wychwycicie tego. Inaczej lekarz pediatra powie wam, jak zawsze mówią
w tych przypadkach, to na pewno się stało jeszcze przed. Nie macie żadnego dowodu wtedy.
Zresztą w podsumowaniu powiemy sobie jeszcze, co zrobić, zanim się poda dziecku szczepionki, i jeśli któryś z rodziców się na to zdecyduje. Jak widać tutaj, jest ogromne ryzyko
uszkodzenia tego dziecka. Nikt nie zagwarantuje nam tego, że dziecko, które dostało tego
typu uszkodzenia neurologicznego, wróci do
zdrowia. Kto weźmie odpowiedzialność, kiedy
to się samoistnie nie cofnie?

Przecież każdy rodzic, nie musi być wykształconym lekarzem pediatrą, zrozumie, że coś z tym
dzieckiem jest nie tak. Co bardzo przeraża, to
jest to, że tego typu objawy są całkowicie ignorowane przez pediatrów. Bo, proszę mi pokazać przykład, kiedy, no właśnie, kiedy dziecku
opadł kącik ust. Albo kiedy dziecko po zaszczepieniu dostało zeza. Albo brew dziecku opadła
po zaszczepieniu. Czy to dziecko jest zdrowe?
Oczywiście, że nie. To dziecko jest chore. Nastąpiło poważne uszkodzenie tego dziecka na
poziomie jego mózgu. W związku z tym pytam,
czy którekolwiek z takich dzieci było odnotowane jako dziecko, które ma niepożądane odczyny poszczepienne. Odwracając to pytanie.
Czy to, że dziecko dostanie zeza, czy ma sparaliżowany kącik ust, można nazwać pożądanym
efektem poszczepiennym? Kto rejestruje tego
typu przypadki w bazie danych, w bazie niepożądanych odczynów poszczepiennych? Ile tysięcy takich dzieci jest być może w Polsce. Ale
kto o tym wie? Kto rejestruje fakt, że w mózgu
powstały bardzo, ale to bardzo poważne uszkodzenia. Przecież to są uszkodzenia neurodegeneracyjne. Kto to odnotowuje? Kto się tym interesuje?
Oczywiste jest to, że u wielu takich dzieci
tego typu uszkodzenia wielokrotnie zanikają samoistnie. Ale u wielu dzieci, nie znikają. Nawet jeśli u jakiegoś dziecka gałki oczne wracają do prawidłowego ustawienia, to z jednej
strony należy się cieszyć, ale z drugiej strony,
czy nie zastanawia to rodziców, że najpierw
dziecko to cierpiało z powodu uszkodzenia neurologicznego?

Następny przykład. Zwracam uwagę na tych
kilka slajdów, żeby uczulić Państwa na to, żebyście jako rodzice bardzo, ale to bardzo dokład-
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nie oglądali swoje dzieci, abyście bardzo dokładnie zwracali uwagę na to, jak buzia dziecka
wygląda przed i po szczepieniu. Trzeba również
zdawać sobie sprawę z tego, że mówimy tutaj
o twarzy dziecka, a przecież nikt nie zagwarantuje nam, że uszkodzenia, które następują
w mózgu dziecka, dotyczą tylko obszary twarzy.
A co z resztą organizmu dziecka?

wego, albo układu trawiennego. Skąd możemy
wiedzieć, że tego typu uszkodzenia nie przeszły
gdzieś indziej jeszcze do organizmu dziecka?
Następny odcinek poświęcę sprawom dotyczącym chorobom przewlekłym. Dlatego, że jeżeli tego typu zjawisko występuje na poziomie mózgu dziecka i to zjawisko uszkodziło innego rodzaju nerwy, to czy mamy prawo przypuszczać, że uszkodzenie może pokazać się lub
być widoczne gdzie indziej. Niekoniecznie na
buzi dziecka. A może właśnie ze względu na
tego typu mechanizm, który pokazał dr Moulden, może to prowadzić do różnego rodzaju
chorób przewlekłych. Do różnego rodzaju chorób, szczególnie natury neurodegeneracyjnej,
chociaż nie tylko. Dlatego postanowiłem poświęcić ten odcinek temu Hzagadnieniu, bo
ono powinno nam, powinno pediatrom dać naprawdę coś do myślenia. Mózg dziecka uległ jakieś degeneracji. W mózgu dziecka coś złego
się dzieje. Który lekarz przejdzie sobie nad tym
problemem, spychając go pod przysłowiowy dywan? Kto z rodziców chciałby, żeby tego typu
uszkodzenie tkanki mózgowej wystąpiło u ich
dziecka? Tak, jak powiedziałem, wiele z tych
zmian samoistnie znika, ale kto da rodzicom
gwarancję, że zniknie? Kto da gwarancję rodzicom, że uszkodzenie to być może nie będzie widoczne na twarzy dziecka, ale będzie widoczne
w którymś z jego organów. Do czego to prowadzi? Kto to zauważy? Kto to skojarzy ze szczepieniem? A jeśli taka sytuacja nastąpi, to czy
będzie to zarejestrowane jako niepożądany odczyn poszczepienny? Bo chyba trudno byłoby
komuś powiedzieć, że jest to pożądany odczyn
poszczepienny.

Czy tak wygląda twoje dziecko po wykonaniu
szczepienia? Przepraszam za jakość tego, ale
wiemy, o co chodzi. Chciałem zwrócić tylko
uwagę na samo zjawisko, które dr Moulden pokazał światu.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby nie ignorować tego, co wykazał ten wspaniały lekarz.
Zapłacił za to straszną cenę. Będzie być może,
słyszeli krytykę, jak to zresztą zawsze w takich
przypadkach ma miejsce, że dr Andrew Moulden, nie publikował, nie napisał żadnej publikacji. W związku z tym jego wiarygodność
jest mała. Nie patrzmy na to, patrzmy na to,
co zauważył i zdążył światu pokazać. Nie są
istotne dla nas prace naukowe doktora Mouldena. Istotne jest zjawisko. I zwróćmy na to
uwagę. Chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli,
że istnieje zjawisko wykazane przez tego lekarza, potwierdzone przez wielu, wielu rodziców. Że coś niewłaściwego dzieje się z dzieckiem. A przecież tego typu uszkodzenia to są
typowe uszkodzenia neurodegeneracyjne, które
mają miejsce na poziomie mózgu dziecka. Nikt
nie da nam gwarancji, że tego typu uszkodzenia, nie są propagowane przez układ nerwowy
do innych organów, gdzie nie jesteśmy w stanie zrobić zdjęcia, na przykład wątroby, albo
śledziony, albo serca, albo układu odpornościo-

„W latach 2010-11 wróciłem na szkolenie doktoranckie, aby ukończyć pełny rok akredytowanej praktyki klinicznej Neuropsychologii w Centrum Baycrest for Geriatric Care w Toronto. W tym czasie
uczyłem również uniwersyteckiego kursu na temat Medycyny Zdrowia na Uniwersytecie York w Toronto. Przestałem mówić o moich badaniach i szczepionkach. Departament Zdrowia Publicznego
opowiadał się za tym, aby NIE pozwolić mi na powrót do medycyny klinicznej, ponieważ był podrażniony przesłaniem (prawdą) moich wykładów i nauczania przed »zniknięciem«. Warunek, jaki mi
postawiono, żebym mógł wrócić do pracy, było podpisanie umowy sporządzonej przez wydział zdrowia
publicznego, który stwierdza: 1) Jestem chory psychicznie i dlatego moje badania i nauki dotyczące
bezpieczeństwa szczepionek były urojeniowe. 2) Nie wolno mi w ogóle mówić ani prezentować moich badań, ani poglądów na temat bezpieczeństwa szczepionek, i w ogóle jako warunek powrotu do
medycyny klinicznej, otrzymania licencji med. i utrzymania tej licencji”. dr Andrew Moulden.
RdmG.
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ODCINEK 17
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
dr Andrew Wakefield, choroby układu pokarmowego

jące zapalenie jelita grubego. To są schorzenia naprawdę bardzo utrudniające życie oprócz
normalnych efektów takich, że towarzyszy tym
schorzeniom ból jelit, szczególnie w przypadku
choroby Leśniowskiego-Crohna. To są wizyty
do toalety 20, a nawet 30 razy dziennie. Niestety medycyna akademicka nie ma na to żadnego rozwiązania. To jest nieprawda, że nie
można wyleczyć z tych schorzeń, ale to jest temat zupełnie inny. Na inną okazję, bo wiem
na pewno, że te choroby można leczyć, można
je wyleczyć również. Ale skoncentrujmy się na
zupełnie czymś innym. Otóż, dlaczego mamy
do czynienia z epidemią chorób przewlekłych
dotyczących jelit? Czym to jest spowodowane?
A co z tymi dziećmi, u których stwierdza się
schorzenie, bardzo poważne schorzenie, szczególnie u dzieci autystycznych, chociaż nie tylko.
Stwierdza się tego typu schorzenia, ale lekarze, kiedy usiłują zdiagnozować i postawić
diagnozę stwierdzają, że rzeczywiście dziecko
jest bardzo ciężko chore, ale w żadnym przypadku nie pasuje to, do na przykład choroby Leśniowskiego-Crohna. A dziecko jest nadal bardzo, bardzo ciężko chore. Czym jest to
spowodowane? Co to jest?

W odcinku 16 mówiliśmy o doktorze Andrew
Moulden, który wykazał, że w wielu przypadkach, on twierdził, że w każdym przypadku,
dochodzi do mikroudarów mózgu po szczepionkach. Mówiliśmy o tym, żeby fotografować, filmować buzię dziecka, żeby zwracać uwagę na
tego typu maleńkie czasami objawy w postaci
lekkiego paraliżu mięśni, braku właściwego napięcia mięśniowego. Czy to powieki, bo czasami dziecku powieka opada, nierówno mruga.
Widać różnicę pomiędzy prawą a lewą stroną
buzi dziecka. Czasami te różnice są bardzo delikatne. Na tym, żeśmy zakończyli. Zwróciliśmy
uwagę, żeby się temu mocno przyjrzeć, bo to
wskazuje jednak na bardzo poważne zaburzenie neurologiczne. To nie jest coś takiego, co
można byłoby zignorować, dlatego że w każdym takim przypadku oznacza to poważne problemy, które nastąpiły w mózgu dziecka.
Dzisiaj jednak przejdziemy do troszkę innego
tematu. Zajmiemy się zjawiskiem, który zauważają pediatrzy, ale nie tylko pediatrzy. Zjawiskiem rozprzestrzeniającym się z ogromną
prędkością szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
To jest zjawiskiem dotyczącym różnego rodzaju chorób związanych z układem pokarmowym. Bardzo często słyszymy diagnozę, że
dziecko ma tak zwane nieswoiste zapalenie jelit. Wiele osób twierdzi, że powinno się to
nazywać swoiste, jeśli jest stwierdzona konkretna choroba, dlatego że tym zakresie chorób mamy do czynienia z czymś, co nazywa
się chorobą Leśniowskiego-Crohna. A więc to
są stany zapalne jelita cienkiego, głównie. Połączone z biegunkami i z bardzo poważnym
bólem. Dzieci narzekają na straszny ból. Problem polega na tym, że w tej chwili jest,
jak to mówimy, wysyp tego rodzaju schorzeń.
Bardzo, bardzo dużo dzieci choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jak równie bardzo
dużo dzieci i młodzieży choruje na wrzodzie-

dr Andrew Wakefield

dr Andrew Wakefield | RdmG.

Otóż wielokrotnie, przy okazji różnego rodzaju
rozmów na temat szczepionek, słyszycie Pań-
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stwo nazwisko doktora Andrew Wakefielda.
Oczywiście najczęściej słyszycie to w bardzo
pejoratywnym znaczeniu, że to oszust, że kanciarz, hochsztapler i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj postanowiłem poruszyć ten temat, ale tylko
w bardzo skrótowy sposób i zobaczycie Państwo
dlaczego. Ale dlaczego w tym odcinku zdecydowałem się na umieszczeniu tematu pod tytułem „dr Andrew Wakefield”? Zaraz do tego
dojdziemy. Natomiast dla tych z państwa, którzy nigdy o nim nie słyszeli, nie wiedzą, kto to
jest, popatrzmy.

się do pewnego czasu, bo uważam, że już wiarygodność stracił, cieszący się największą wiarygodnością ze wszystkich tego typu periodyków medycznych. Jak widać, do napisania tego
typu ponad 140 prac naukowych wymagana jest
nie tylko przeogromna wiedza, doświadczenie,
ale również niepowtarzalna rzetelność i wiarygodność autora. Takim autorem był właśnie
dr Andrew Wakefield.

Dr Wakefield tak jak wielokrotnie osoby, redaktorzy, profesorowie medycyny, starają się
go na wszelkie sposoby poniżyć, zdegradować
niemalże, mówią o nim – jakiś lekarz z Anglii, albo – nieznany lekarz z Anglii. Drodzy
Państwo, dr Wakefield nie był zwykłym lekarzem rodzinnym, który zamarzył sobie napisać
pracę naukową. Był jednym z najzdolniejszych
naukowców w Wielkiej Brytanii. Mówimy tutaj o latach 1995. Bo wtedy się to mniej więcej zaczęło. Dr Wakefield był dosłownie o krok
od uzyskania profesury. Profesura w medycynie w Wielkiej Brytanii to nie jest taka prosta sprawa, ale już wtedy był autorem około
140 prac naukowych. Dr Wakefield w tamtym
czasie, kiedy już był autorem tylu prac, nie
miał jeszcze skończonych 40 lat. Publikował te
prace w najbardziej prestiżowych, medycznych
periodykach. Dla wielu naukowców opublikowanie jednej pracy stanowi życiowe osiągnięcie.
Ilu polskich naukowców medycznych ma swoje
publikacje w tego typu periodykach? Opublikowanie czegoś takiego zapewnia też ogromny
prestiż w środowisku medycznym. Zrobił 140
prac, był autorem lub współautorem. Opublikowanie tylu prac naukowych przez doktora
Wakefielda w każdym bez wyjątku wypadku
musiało być poprzedzone tzw. „peer review”,
czyli dogłębnym, trwającym czasami miesiącami, sprawdzaniem tych prac przez niezależnych, innych naukowców medycznych, specjalistów w danej dziedzinie. To trwało czasami
bardzo długo. Dopiero wtedy, kiedy ci recenzenci po wielu miesiącach sprawdzania danej
pracy, kiedy wydali pozytywną opinię, dopiero
wtedy i tylko wtedy praca taka mogła się znaleźć w periodyku takim, jak na przykład „The
Lancet”. Jest to periodyk medyczny cieszący

Całe zamieszanie wokół tak zwanej sprawy Wakefielda pochodzi z publikacji w tym periodyku „The Lancet”. Niestety wypowiadający
się w tej sprawie dziennikarze czy nawet profesorowie medycyny sprawiają wrażenie, że publikacji tej w ogóle nie czytali. Publikacja ta
ma w tej chwili ogromne znaczenie, natomiast
to, co serwują nam media, szczególnie media
głównego nurtu, gdzie występują różnego rodzaju, w cudzysłowie ogromnym „znawcy tematu”, z profesorami medycyny włącznie, przekazują nam kłamstwa. Kłamią społeczeństwo.
Tak. Nawet z profesorami medycyny włącznie.
Dlaczego? Dlatego, że w takich przypadkach
najczęściej, czy słyszymy, czy czytamy o tym,
że to taki jakiś tam Wakefield, który okazało
się, był oszustem, któremu odebrano prawo wykonywania zawodu, opublikował prace, w której
kłamał, zmieniał dane i tak dalej, i tak dalej.
Cały czas to słyszymy w Polsce. To są oczywiste kłamstwa.
Na czym tak naprawdę to polegało. Znowu
w ogromnym skrócie. Dr A. Wakefield był jednym z autorów, cytowany jest na pierwszym
miejscu, pracy naukowej, która była usunięta
z periodyku „The Lancet” po dwunastu latach,
no i właśnie nazwano doktora Wakefielda oszustem, fałszerzem i tak dalej.

Proszę popatrzeć na tę pracę naukową. Miała
trzynastu autorów. Dr Wakefield nie był je-
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dynym autorem tej pracy. Jego profesor J.
Walker-Smith, jest tutaj na ostatnim miejscu,
ale profesor Walker-Smith odgrywał kluczową
rolę, jako pewnego rodzaju mentor i osoba nadzorująca całość tego zagadnienia. Proszę również zauważyć, że praca ta, nie jest z powrotem
umieszczona w Lancecie, pomimo tego, że została oczyszczona całkowicie ze wszystkich zarzutów. Do tego za chwilkę przejdziemy i za
chwilę będzie jasne, dlaczego o tym mówię.

Czyli dzieci, które były normalne w swoim rozwoju cofneły się, ale ci naukowcy wyraźnie piszą, że zobaczyli związek pomiędzy cofnięciem
się w rozwoju dziecka i chorobą jelit. Co było
związane z jakimś wyzwalaczem pochodzącym
ze środowiska. I tutaj autorzy tej pracy nigdzie
nie wspomnieli, nigdzie nie powiedzieli, że istnieje związek pomiędzy wystąpieniem tej choroby, a tym bardziej związek pomiędzy wystąpieniem autyzmu. Takiego określenia autorzy
tej pracy nigdy nigdzie nie użyli. Natomiast
wielu, nawet profesorów medycyny, publicznie
mówi o tym, że to właśnie dr A. Wakefield powiedział, że szczepionki powodują autyzm.

O co tutaj chodziło? Otóż rodzice dzieci zgłaszali się do doktora Wakefielda. On przekierowywał ich do profesora Walker-Smitha. Dzieci
te, czy raczej rodzice stwierdzali, że po podaniu szczepionki nastąpiło zatrzymanie się w rozwoju tych dzieci. Że były problemy rozwojowe
tych dzieci. To wszystko było związane z potężnym bólem brzucha, jelit, ale najważniejsza rzecz była właśnie taka, że te dzieci do
momentu podania szczepionki zachowywały się
normalnie.

Przejdźmy sobie do następnej części. A teraz
przyjrzyjmy się przynajmniej fragmentom tej
pracy naukowej, która wstrząsnęła światem,
według której niby, bo za chwilkę zobaczycie
Państwo, że to jest nieprawda, według której dr Wakefield powiedział światu, że znalazł
związek pomiędzy szczepionką przeciwko odrze,
śwince i różyczce, i autyzmem. Naukowcy piszą
tak w swojej pracy:
”Zidentyfikowaliśmy stany zapalne jelit u dzieci,
które mogą mieć jakiś związek z ich dysfunkcją
neuropsychiatryczną, czyli z tymi wszystkimi
problemami rozwojowymi, cofnięciem się w rozwoju, problemami zachowawczymi. Te dzieci
zachowywały się okropnie, były nie do opanowania, niektóre próbowały popełnić samobójstwo”.
Dalej piszą tak: W większości przypadków wystąpienie tych symptomów nastąpiło po podaniu
tym dzieciom szczepionki przeciw odrze, śwince
i różyczce. Dalsze prace badawcze są potrzebne,
żeby określić ten syndrom i jego możliwą korelację, czy powiązanie ze szczepionką”.

Proszę popatrzeć. Tu jest końcowy fragment
oryginału pracy naukowej, o której mówimy.
Autorzy stwierdzają, że wystąpienie tych symptomów dotyczących się zachowania tych dzieci
było związane, zgodnie z opinią rodziców, że
szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce,
które te dzieci dostały. Wystąpiło to u ośmiu
z dwunastu dzieci, które ci naukowcy badali. W jednym przypadku była infekcja odry,
w drugim była infekcja ucha. Podkreślam tutaj ten fakt, że właśnie otwartym tekstem naukowcy wskazali, że związki pomiędzy szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce,
i zmianom w zachowaniu tych dzieci, i cofnięciem się w ich rozwoju dokonali rodzice. Proszę
popatrzyć na dalszą część tego.

A więc autorzy tej pracy sami mówią, że dalsze
badania są potrzebne, bo oni nie zidentyfikowali żadnego związku jako takiego. Popatrzmy
na inny fragment tej pracy. Tutaj napisali tak:

Autorzy pracy mówią, że zidentyfikowali związek pomiędzy chorobą, oni wtedy nie mogli określić, co to jest za choroba, pomiędzy
chorobą jelit i regresją, czyli cofnięciem się
w rozwoju grupy poprzednio normalnych dzieci.
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również, że wirus odry, jak również wirus pochodzący ze szczepionki, oba te rodzaje wirusów, bo one się różnią między sobą i naukowcy
potrafią odróżnić wirus ze środowiska i wirus,
który został dziecku podany w postaci szczepionki. I tutaj cytują bibliografię, że wirus ten
ze środowiska i wirus ze szczepionek, oba te wirusy wskazano jako czynnik ryzyka w wystąpieniu choroby Leśniowskiego-Crohna. Chodziło
również o to, że w wielu przypadkach, szczególnie wirus odry był również związany ze stanami
zapalnymi wątroby. Co jeszcze ci naukowcy zauważyli? Zauważyli, że występują takie stany
zapalne, które niedokładnie pokrywają się z typową diagnozą choroby Leśniowskiego-Crohna.
To, co oni zauważyli, w pewien sposób można
powiedzieć, nie pasowało do typowej diagnozy
choroby Leśniowskiego-Crohna. Mało tego wykazali w tej pracy również to, że u takich dzieci,
to nie jest duży procent, ale są takie dzieci,
których organizm nie jest w stanie pozbyć się
tego wirusa z jelit, i wtedy organizm takiego
dziecka jest w stanie zapalnym. Dziecko bardzo, ale to bardzo poważnie choruje. Nie ma
do dzisiaj możliwości ani rozwiązania tego problemu.
Tak jak powiedziałem, to nie jest u wielu
dzieci, ale u niektórych będzie tak, że organizm nie będzie umiał pozbyć się tego wirusa,
i co wtedy z takim dzieckiem zrobić? Nikt na
to nie ma rozwiązania. U którego dziecka takie
coś wystąpi? Następna rosyjska ruletka. Żaden z rodziców nie może powiedzieć ani też lekarz, pediatra, nikt, czy u danego dziecka zakończy się to taką straszną chorobą, na którą
nie ma lekarstwa. Rozwiązania tego problemu
nie ma. Dr Wakefield chciał takie rozwiązanie
znaleźć, ale to jest zupełnie inny temat. I oskarżony był o to, że zrobił patent na szczepionkę,
co jest następnym kłamstwem propagowanym
przez polskie media i ludzi związanych z medycyną, czasami niestety z tytułami profesorskimi, ale przechodzimy do następnej rzeczy.

”U ośmiorga dzieci wystąpienie tych problemów
zachowawczych, czy rozwojowych, było połączone, ale przez rodziców lub też lekarzy tych
dzieci, ze szczepieniem przeciwko odrze, śwince
i różyczce.”
Podkreślam jeszcze raz, że o jakimkolwiek
związku można było mówić, to był związek, na
który wskazywali rodzice tych dzieci lub lekarze
tych dzieci. Pięcioro dzieci miało bardzo wczesne, bardzo poważne reakcje dotyczące szczepienia. To była gorączka, delirium, konwulsje.
W trzech przypadkach u tych ośmiu dzieci,
skutki uboczne i pierwsze problemy zachowawcze były zauważane w ciągu pierwszych 6-3 dni.
Popatrzmy dalej.

Jedno dziecko dostało szczepionkę mono walentną, ale nie stwierdzono żadnego związku
pomiędzy tą szczepionką a wystąpieniem tych
symptomów. Dziecko to dostało szczepionkę
przeciwko odrze, śwince i różyczce w wieku
cztery i pół lat, ale po podaniu tej szczepionki
mama tego dziecka natychmiast zauważyła bardzo poważne skutki tej szczepionki w pogarszającym się stanie zachowania się tego dziecka.
I to mama tego dziecka stwierdziła, że dziecko
to zaczęło się tak zachowywać po podaniu
dziecku szczepionki. I dalej:

Autorzy tej pracy powołują się w niej jako część
bibliografii na pracę innych naukowców, którzy stwierdzają związek pomiędzy szczepionkami i występowaniem autyzmu. A więc to jest
bibliografia, którą oni tutaj cytują. Pokazują

Autorzy tej pracy wyraźnie napisali tak:
”Nie udowodniliśmy żadnego związku pomiędzy
odrą, świnką i różyczką podanej w postaci szcze-
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w związku z tym należy je uznać za nieprawdziwe. To jest oczywista bzdura właśnie z wyżej wymienionego powodu. Nie badano wpływu
jakiegokolwiek związku na organizm człowieka.
Przy czym w następnych odcinkach pokażę
Państwu, że w niektórych przypadkach obchodzi się ten wymóg, który jest postawiony prawdziwym, rzetelnym badaniom klinicznym, aby
kilka innych jeszcze ośrodków potwierdziło taki
sam wpływ danej substancji na organizm człowieka. Ale do tego sobie dojdziemy.

pionki i syndromami, które opisaliśmy. Dalsze badania wirusologiczne są przeprowadzane,
które być może pomogą nam znaleźć rozwiązanie
tego problemu”.
Drodzy Państwo, to jest chyba najważniejsze
zdanie tej pracy. Wyraźnie napisali, że nie udowodnili żadnego związku pomiędzy nawet syndromami, które odkryli u tych dzieci, a szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.
Skąd w takim razie słyszymy nieustannie, cały
czas, że doktor A. Wakefield pokazał związek
w tej właśnie pracy. Związek wskazujący na
to, że szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce powodują autyzm. Czegoś takiego nigdzie nie było. Dlaczego jest to cały czas propagowane w Polsce? Proszę wybaczyć, ale tego
to już nie wiem.

Po drugie: Jeżeli już, to można byłoby mówić o powtarzalności występowania takich samych symptomów, które zauważyłyby jeszcze
inne ośrodki badawcze u takich dzieci. Zauważono, że u niektórych dzieci wirusy tzw. dzikie
lub ze szczepionek doprowadzały do zaburzenia
pracy jelit. Dzisiaj wiemy o tym, że zaburzenie pracy jelit może doprowadzić do zaburzeń
neuropsychiatrycznych u dzieci. Więc jeżeli widać, że zaburzenie pracy jelit jest możliwe poprzez zastosowanie szczepionki, to czy nie należy się nad tym zastanowić? Przecież to jest
ogromne ryzyko, dlatego że nie wiemy, u którego dziecka tego typu syndrom wystąpi. I rzeczywiście, tego typu objawy zostały opisane do
tej pory przez wiele różnych ośrodków badawczych. Z tego, co pamiętam, to chyba już jest
ponad 20 ośrodków badawczych, które przeprowadziły podobne badania, podkreślam, obserwacyjne, potwierdzające to, co pierwszy na
świecie pokazał dr A. Wakefield. Dlatego bardzo często w Stanach Zjednoczonych mówi się
o tym, że zasłużył na nagrodę Nobla.

W takim razie, o co tak naprawdę chodziło?
Po pierwsze publikacja w „The Lancet” nie
dotyczyła badania wpływu żadnej substancji
czy leku na organizm dziecka. Druga sprawa,
krótko mówiąc, była tylko pracą obserwacyjną.
Innymi słowy, autorzy pracy opisali zaobserwowane przez nich powtarzające się problemy
zdrowotne (głównie jelitowe), jakie zaobserwowali u 12 dzieci po ich zaszczepieniu. Przeprowadzili odpowiednie badania kliniczne, żeby
stwierdzić, co było przyczyną tych nieszczęść.
I to wszystko. A więc nie stwierdzono w tej
pracy związku pomiędzy szczepieniami i autyzmem, a jednak tego typu kłamstwo jest propagowane przez polskie media do dziś. Przykro
powiedzieć, ale to właśnie kłamstwo nadal szerzą, propagują osoby związane z polską medycyną.

Szanowni Państwo, najczęściej słyszymy w mediach głównego nurtu, jak też, i nad tym faktem niezwykle ubolewam, z ust pracowników
dydaktycznych uniwersytetów medycznych, że
dr A. Wakefield był oszustem. Że odebrano mu
prawo wykonywania zawodu z tego powodu, że
w tej pracy, którą sobie omawiamy, oszukał, że
fałszywe dane wstawiał i tak dalej. Tych zarzutów jest cała masa, które cały czas słyszymy
w mediach w Polsce. Jaka jest jednak prawda?

I w związku z tym mamy tu do czynienia z następnym poważnym problemem. Po pierwsze.
Rzeczywiście w badaniach naukowych, które
dotyczą konkretnej substancji podawanej człowiekowi (np. badany lek), celowe jest, aby powtarzalność efektu działania takiej substancji
na organizm była potwierdzona przez co najmniej dwa inne ośrodki naukowe. W tym przypadku jednak takiej substancji w ogóle nie badano. Więc nie ma mowy o uzyskaniu jakiejkolwiek powtarzalności badań. Dlatego, że bardzo
często możemy się spotkać z takim stwierdzeniem czy zarzutem, że żaden ośrodek badawczy nie był w stanie tych badań powtórzyć,

Tutaj po lewej [na kolejnej stronie] stronie macie Państwo wyrok. Jest to wyrok Brytyjskiego
Sądu Najwyższego. Czego on dotyczy? Otóż
tak:
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Profesor John Walker-Smith, który był oskarżony razem z doktorem Wakefieldem o dokonanie oszustw w tej właśnie pracy naukowej, chodziło jeszcze o parę innych spraw, ale
głównie mówimy o tej pracy, utracił prawo do
wykonywania zawodu. Ojciec gastroenterologi
dziecięcej, nauczyciel nauczycieli, jemu odebrano prawo wykonywania zawodu na podstawie absolutnie fałszywych zarzutów. Profesor
John Walker-Smith odwołał się od decyzji wydanej przez Brytyjską Izbę Lekarską. Trafiło to
do sądu i tutaj macie Państwo efekt działania
sądu. Otóż w tym procesie sądowym profesor
John Walker-Smith odzyskał prawa wykonywania zawodu. I będziecie pewnie słyszeć zarzuty,
a przecież Wakefield ich nie odzyskał. Nie odzyskał, dlatego że nie był stroną w tym procesie sądowym. Żeby podejść do tego procesu
sądowego, trzeba było wydać około pół miliona
funtów.

cego osoby Johna Walkera-Smitha sędzia również wziął pod lupę samą pracę naukową. Ponieważ John Walker-Smith był również oskarżony o fałszerstwo takie same, jakie oskarżano
doktora Wakefielda. Sędzia Brytyjskiego Sądu
Najwyższego przeanalizował z cierpliwością benedyktyńską pracę naukową, o której cały czas
mówimy i oczyścił w całości z zarzutów. W całości podkreślam. Praca naukowa, którą tutaj
omawiamy, praca naukowa, która jest obiektem
tak wielu oszczerstw, przede wszystkim rzucanych na doktora Wakefielda, przez sędziego
Brytyjskiego Sądu Najwyższego została w całości oczyszczona z zarzutu.
Dlaczego więc polskie media i przedstawiciele
medycyny okłamują Polaków? Przeraża mnie
to, że media mediami, jak wiemy, są pod presją
firm farmaceutycznych i piszą wiele rzeczy na
zlecenie, natomiast przeraża mnie to, że polscy dydaktycy naukowi, profesorowie, wykładowcy na uniwersytetach medycznych, nadal
rozprzestrzeniają kłamstwo dotyczące całej tej
sprawy i doktora Wakefielda w szczególności.
Na jakiej podstawie, mając tego typu dowody,
ci właśnie naukowcy polscy, wykładowcy przekazują kłamstwa studentom medycyny? Bo to
są kłamstwa. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego
media uparcie milczą o tym, o czym Państwu
powiedziałem?
Jaka jest prawda, jeśli chodzi o to, co i czego
dokonał lub nie dokonał dr Andrew Wakefield? Jak ta prawda wygląda? Dlaczego media cały czas oszukują Polaków? Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym tematem,
bardzo proszę odwiedzić moją stronę internetową: www.jerzyzieba.pl (zakładka: WIEDZA/WAKEFIELD) – odnośnik: A.Wakefield.
Tam macie Państwo pełen zestaw dokumentów,
dowodów tego właśnie, jak okłamuje się Polaków, jak okłamuje się polskich lekarzy, w szczególności pediatrów, jak okłamuje się studentów
medycyny.

Profesor John Walker-Smith był tuż przed emeryturą, nie wiem, czy nie był już na emeryturze. Profesor medycyny tego kalibru w Wielkiej Brytanii jest to człowiek niezwykle majętny. Natomiast dr Wakefield był młodym naukowcem. On nie miał jeszcze 40 lat. Nie miał
takiego kapitału, zwłaszcza że zwolniono go
z pracy, wyrzucono, odebrano mu stanowisko, laboratorium. Stracił wszystko. Nie było
go stać na to, żeby założyć taki przewód sądowy. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim, że w czasie procesu sądowego, dotyczą-

Na koniec pomówmy sobie, co z tego wynika?
Co wynika dla nas? Co wynika z tego dla chorych dzieci? Epidemia schorzeń układu pokarmowego u dzieci jest wszędobylska jak to epidemia. Dzieje się coś naprawdę bardzo, ale to
bardzo złego. Wystarczy porozmawiać z pediatrami, wystarczy porozmawiać ze specjali-
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stami, którzy zajmują się dziećmi, a szczególnie
ich schorzeniach dotyczących układu pokarmowego. To, co w tej chwili się dzieje w Polsce to
jest epidemia, którą należy zatrzymać. Ciągle
nie jest wyjaśnione, dlaczego tak wiele dzieci
autystycznych cierpi z powodu efektów uwięzionego w jelitach wirusa, bo to właśnie wykazał dr Wakefield. Właśnie to. Dlaczego tak się
dzieje, że nikt od 1998 roku nie podjął się rozwiązania tej zagadki? Wiele ośrodków, ponad
20 ośrodków potwierdza istnienie tego schorzenia. Potwierdza istnienie tego syndromu, czy
zjawiska, że organizm dziecka nie może pozbyć
się tego wirusa. Chodzi o wirusa odry. Czy on
był ze szczepionek, czy on był z zewnątrz, ze
środowiska, to nie ma znaczenia. Który ośrodek naukowy odważy się stwierdzić, że ten wirus pochodzi ze szczepionek u tych dzieci straszliwie cierpiących? A co by było, jeśli przy tego
typu badaniach odkryto by inne, dalsze konsekwencje zaburzeń w organizmach dzieci spo-

wodowanych wirusami ze szczepionek? Przecież my w tej chwili widzimy, lekarze widzą,
co się dzieje z polskimi dziećmi? Ile tysięcy
dzieci cierpi z powodu Leśniowskiego-Crohna
czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego,
a w szczególności cierpi z powodu idiopatycznego stanu zapalnego jelit. Czyli nie wiadomo
skąd, nie wiadomo jak? Od dwudziestu lat już
wiadomo, dlaczego nie robi się tych badań, żeby
tym dzieciom pomóc – brak odwagi. Co na to
polscy naukowcy? Polskie ośrodki badawcze?
Zarządy polskich uniwersytetów medycznych?
Ministerstwo Zdrowia? Przecież te dzieci, nasze polskie dzieci z tego powodu straszliwe nam
chorują. Co na to naukowcy, którzy powinni się
tym zająć? Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie
ingeruje i nie zrobi coś w tej sprawie? Jeżeli
winę za to ponoszą szczepionki, to trzeba sobie
to otwarcie powiedzieć. Dlaczego żadne ośrodki
naukowe polskie za ten temat nie chcą się zabrać?

„Naszym wrogiem jest strach. Myślimy, że to jest nienawiść, ale to jest strach”
Gandhi

Koniec odcinka 17
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SPRAWA dra WAKEFIELDA
Jerzy Zięba
Pozwoliliśmy sobie zamieścić wyjaśnienie dotyczące tzw. sprawy dra Wakefielda, które umieścił na swojej stronie internetowej Pan Jerzy Zięba. Mamy nadzieję, że dzięki temu dotrze
ono do większej grupy osób, a tym samym uświadomi Polakom, jak bardzo są zmanipulowani
przez sektę szczepionkarską, kartery farmaceutyczne i Allopatha.
Yoshiko & RdmG.

1
Kim jest dr Andrew Wakefield?

A. Wakefield

Wielu autorów, w oczywisty sposób sugeruje, że dr Wakefield (doktoratu mu
nie odebrano) jest, tak miało wiarygodny, że właściwie kto uwierzy w to, co
ukazał w swoim filmie „Vaxxed” Najczęściej media powołują się na dziennikarza,
który dokonał „śledztwa dziennikarskiego” w sprawie dra Wakefielda. Był nim
Brian Deer. Na podstawie argumentów, jakie ten dziennikarz opisał w swoim
oszczerczym artykule, wniesiono sprawę do British Medical Council (BMC), odpowiednika polskiej Naczelnej Izby Lekarskiej, o odebranie doktorowi Wakefieldowi
prawa wykonywania zawodu.

Kim więc naprawdę był dr Andrew Wakefield szczególnie w czasie, kiedy dokonywał tych rzekomych,
jak to niektórzy nazywają „przekrętów”? Dr Wakefield nie był zwykłym lekarzem rodzinnym, który
zamarzył sobie napisać pracę naukową. Był jednym z najzdolniejszych naukowców medycznych w Wielkiej Brytanii. Był też dosłownie o krok, od uzyskania profesury! Już wtedy, był
autorem ok. 140 prac naukowych, publikowanych w najbardziej prestiżowych medycznych periodykach. Dla wielu naukowców opublikowanie jednej pracy w tego typu periodykach medycznych
stanowi życiowe osiągnięcie, zapewnia też prestiż w środowisku medycznym.
Opublikowanie tylu prac naukowych przez doktora Wakefielda, w każdym bez wyjątku przypadku,
musiało być poprzedzone tzw. peer review, czyli dogłębnym sprawdzeniem tych prac poprzez niezależnych, innych naukowców medycznych, specjalistów w danej dziedzinie,
co w przypadku jednej pracy trwało czasami wiele, wiele miesięcy. Dopiero wtedy i tylko wtedy,
po uzyskaniu pozytywnych recenzji, praca taka mogła się znaleźć w periodyku takim jak np. „The
Lancet”. Jak widać, do napisania tego typu ponad 140 prac naukowych wymagana jest nie tylko
przeogromna wiedza, doświadczenie, ale również niepodważalna rzetelność i wiarygodność autora.
W ramach oceny wiarygodności, tak uwypuklanej przez autorów takich zniesławiających dra Wakefielda artykułów popatrzmy na to, kim był Brian Deer, o którym autorzy piszą „dziennikarz
śledczy”. Przyjrzyjmy się bliżej liście śledztw dziennikarskich, jakie dziennikarz ten przeprowadził
w dziedzinie medycyny, zanim wziął się za śledztwo dotyczące niezwykle skomplikowanej sprawy
natury medycznej. Jaką wiedzą dysponował Brian Deer, podejmując się tego zadania? Jakie miał
doświadczenie w bardzo zawiłych, skomplikowanych sprawach medycznych, jakie prezentował ten
przypadek? Jakie miał doświadczenie w interpretacji niezwykle skomplikowanych, medycznych daSzczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018
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nych, które w tym przypadku miały znaczenie kluczowe? Pytania takie są szczególnie istotne,
kiedy w grę wchodzi krytyka uznanego, wiarygodnego naukowca, o dorobku naukowym, żartobliwie
mówiąc, nieco przewyższającym „dorobek naukowy” owego dziennikarza.
Otóż „dziennikarz śledczy” Brian Deer, przed przeprowadzeniem swojego
„śledztwa” miał w tej kwestii doświadczenie zerowe! Nigdy wcześniej takiego
śledztwa, w tak skomplikowanej materii, nie przeprowadził. To, co napisał
była to tylko jego, niczym i przez żadnego z ekspertów medycznych
w tej dziedzinie niepotwierdzona opinia. Nic więcej. Innymi słowy, za
oszczerstwami w stosunku do dra Wakefielda stoi Brian Deer o zerowym doświadczeniu „w sprawie” i opłacany przez przemysł farmaceutyczny z całą
medialną resztą. To, według autorów zniesławiających artykułów kluczowe
już nie jest. O tym, tacy autorzy nie informują czytelników nawet jednym
słowem. Dla nich Brian Deer jest wyrocznią.

Brian Deer

2
Publikacja w „The Lancet”
Całe zamieszanie wokół „sprawy Wakefielda” pochodzi właśnie z publikacji w „The Lancet”. Niestety, wypowiadający się w tej sprawie dziennikarze czy nawet profesorowie medycyny sprawiają
wrażenie, że publikacji tej w ogóle nie czytali.
Jak wygląda prawda?
A. Publikacja w „The Lancet” nie dotyczyła badania wpływu jakiejkolwiek substancji czy leku na
organizm dziecka.
B. Publikacja w „The Lancet” krótko ujmując, była pracą obserwacyjną. Innymi słowy, autorzy
pracy opisali zaobserwowane przez nich powtarzające się problemy zdrowotne (głównie jelitowe), jakie zaobserwowali u 12 dzieci po ich zaszczepieniu. Przeprowadzili odpowiednie badania
kliniczne, żeby stwierdzić, co było przyczyną też nieszczęść.
To wszystko. Dość często można spotkać stwierdzenie, mówiące, że: „żaden ośrodek badawczy nie
był w stanie tych badań powtórzyć, w związku z tym, należy je uznać za nieprawdziwe”. Tego typu
stwierdzenie jest pozbawione sensu i świadczy o braku zrozumienia tematu.
Po pierwsze:
Rzeczywiście, w badaniach naukowych, które dotyczą konkretnej substancji podawanej człowiekowi
(np. badany lek), celowe jest, aby powtarzalność efektu działania takiej substancji na organizm
była potwierdzona przez co najmniej dwa inne ośrodki naukowe. W tym przypadku jednak takiej
substancji w ogóle nie badano. Więc nie ma mowy o uzyskaniu jakiejkolwiek powtarzalności badań.
Po drugie:
Jeśli już, to można byłoby mówić o powtarzalności występowania takich samych symptomów, które zauważyłyby jeszcze inne ośrodki badawcze u takich dzieci. Zauważono, że u niektórych
dzieci wirusy tzw. dzikie lub ze szczepionek doprowadzały do zaburzenia pracy jelit. To z kolei
prowadziło do różnego rodzaju schorzeń neuropsychiatrycznych.
I rzeczywiście, tego typu objawy zostały opisane do tej pory przez wiele różnych ośrodków
badawczych potwierdzających istnienie problemu. (lista badań jest na mojej stronie www.).
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3
W 1998 r. periodyk naukowy „The Lancet” opublikował wyniki badań przeprowadzonych przez dra Wakefielda sygnalizujących bezpośredni związek między szczepionką
MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) i autyzmem.
Konia z rzędem temu, kto w wyżej wymienionej pracy naukowej znajdzie jakikolwiek sygnalizowany
bezpośredni związek między szczepionką MMR i autyzmem! Co jednak w tej pracy naukowej
znajdziemy odnośnie tego właśnie tematu?
Znajdziemy tam zdanie cytowane przez wielu dziennikarzy, którzy w odróżnieniu od większości
autorów zniesławiających tekstów, zadali sobie trud przeczytania tej pracy: „Nie wykazaliśmy
związku pomiędzy szczepionką na odrę, świnkę i różyczkę i opisanymi objawami”
(u dzieci, które były przedmiotem obserwacji). Autorzy tego typu zniesławiających artykułów nawet
nie przeczytali krytykowanej przez nich pracy naukowej! Jest to skandaliczne niechlujstwo dziennikarskie. Co gorsza, tego typu kłamstwa pochodzą nawet z ust profesorów medycyny czy innych
pracowników dydaktycznych polskich uniwersytetów medycznych, o czym zawiadamia mnie wielu
studentów.

4
Dziesięciu współautorów pracy z „The Lancet” wycofało się z sygnowania swoim
nazwiskiem niesławnego badania.
Autorów tej pracy było 13. Bez najmniejszego wyjaśnienia opisuje się sytuację dość dziwną. Dziesięciu z 13 autorów pracy wycofało się „z sygnowania swoim nazwiskiem niesławnego badania”.
Dlaczego przez 6 lat (od 1998, kiedy ukazała się publikacja do 2004, kiedy to nastąpiło wycofanie)
autorzy tego nie dokonali? Przez 6 lat im to odpowiadało, a później już nie? Trzynastu poważnych
naukowców medycznych, napisało poważną pracę naukową, merytorycznie sprawdzaną i recenzowaną przez innych, niezależnych naukowców i nagle. . . większość z nich się wycofuje, ale. . . z czego?
Z tego, co sami napisali? Z tego, co było recenzowane przez innych, niezależnych naukowców? Czy
może to oznacza, że publicznie przyznają się do oszustw i kłamstw, manipulacji danych, biją się
w piersi, przyznają się do winy i z tego powodu się wycofali „z sygnowania swoim nazwiskiem
niesławnego badania”?
Gdyby to była prawda, że wycofują się, bo oszukiwali itd. . . natychmiast odebrano by im prawo
wykonywania zawodu, a jednak tak się nie stało? Dlaczego? Ponieważ to „wycofanie” nie miało
najmniejszego nawet związku z jakimkolwiek oszustwem, fałszerstwem czy nieprawidłowością zawartą w tej pracy. Chodziło tutaj o wycofanie tzw. Formalnej Interpretacji, jaką autorzy pracy,
na ogół, zamieszczają na samym jej końcu. W tym przypadku „Formalna Interpretacja” jaka była
w ich pracy naukowej opublikowanej w „The Lancet” brzmiała tak:
„Zidentyfikowaliśmy związek pomiędzy występującą chorobą jelit i regresją rozwojową
w grupie do tej pory normalnych dzieci, co ogólnie było związane w czasie z możliwymi
czynnikami środowiskowymi wywołującymi tego typu zaburzenia (pracy jelit)”
Tutaj trzeba pamiętać, że ci, którzy się wycofali, mieli dużo do stracenia. W związku z tym wyjaśniam: Dziesięciu autorów złożyło swoje „wycofanie” poprzez zaproponowanie wpisania ICH własnej
wersji „Formalnej Interpretacji” w sposób następujący:
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„Chcielibyśmy wyjaśnić, że w pracy tej nie określono związku przyczynowego pomiędzy szczepionką MMR i autyzmem, ze względu na brak odpowiednich danych. Jakkolwiek możliwość wystąpienia takiego związku została w tej pracy wspomniana i następujące z tego powodu konsekwencje miały duży wpływ na zdrowie społeczeństwa.
W związku z tym uważamy teraz za właściwe, razem, formalnie, wycofać interpretację
zawartą w tej publikacji, zgodnie z obowiązującym modelem prawnym”.
A. Nie można wycofać „możliwości wystąpienia czegoś”. Czy wycofanie stwierdzenia możliwości
wystąpienia czegoś spowoduje, że to coś nie wystąpi? Oczywiście, że nie.
B. Autorzy pracy opublikowanej w „The Lancet” nie wycofali się ze swojej publikacji, jak mylnie
zawiadamiają nas autorzy takich tekstów. Wycofali tylko „Interpretację”, z którą poprzednio się zgadzali.
C. Autorzy tej pracy naukowej nigdzie w niej nie wspominają związku pomiędzy szczepionką MMR i autyzmem, który byłby ich autorstwa. Dlaczego więc wycofują się z czegoś, czego nie napisali? Ponieważ doktorowi Hortonowi, redaktorowi naczelnemu „The Lancet” chodziło o elementy z zacytowanej w tej pracy bibliografii!!!
Dlaczego przez 6 lat (od 1998, kiedy ukazała się publikacja do 2004, kiedy to nastąpiło wycofanie
„Interpretacji”) autorzy tego nie dokonali? Przez 6 lat im to odpowiadało, a później już nie? Co
w takim razie było przyczyną takiego irracjonalnego zachowania? Dlaczego autorzy, którzy napisali to wycofanie „Interpretacji” nie zrobili tego wcześniej? Zwykła logika nakazywałaby, żeby od
samego początku w ten sposób to sformułować.
Presja, jaką wtedy wywierał na tych autorów przemysł farmaceutyczny poprzez skorumpowane
MEDIA była przez nich nie do zniesienia. Ta presja i rozpętana przez media, sztucznie stworzona
„sensacja” nie miała sobie równych. Wiadomo, że wiele mediów powinno dostać Oscara za robienie
sensacji tam, gdzie jej nie ma. Nagonka na dra Wakefielda i kogokolwiek ze środowiska medycznego, kto zaledwie westchnął cokolwiek, co w najmniejszym stopniu rzuciłoby najmniejszy nawet
cień na szczepionki, był natychmiast „na celowniku”. Łączyło się to z poważnymi konsekwencjami
zagrażającymi ostracyzmem, ośmieszaniem czy utratą pracy itd.
Każdy z „wycofujących” się po 6 latach autorów, jako naukowiec, miał bardzo komfortową pracę
i zdecydowanie ponadprzeciętne zarobki. Obawiając się zniszczenia ich pozycji naukowej i sytuacji
materialnej, zdecydowali się podpisać nawet to, co uwłaczało ich godności naukowca. Zgodzili
się na podpisanie ww. jawnej nieprawdy byle tylko swoją pozycję zachować. Jak widać
z powyższego tekstu, ich „wycofanie” nie miało żadnego merytorycznego uzasadnienia. Żadnego.
Profesor John Walker-Smith, od dawna (w tamtym czasie) odizolowywał się od
jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej związku szczepionki MMR z autyzmem. Tak
więc jego decyzja była bardziej decyzją polityczną niż merytoryczną. Przecież
autorzy pracy nie wspominali nawet o związku szczepionki MMR z autyzmem, który by sami zauważyli. Czyżby ta prawda była niewygodna dla
autorów informacji, że autorzy wycofali się ze swojej publikacji? Oczywiście, że
nie. Dlaczego więc media nie piszą prawdy? To przecież nazywa się manipulaJ. W. Smith
cją. Właśnie z ww. powodów dr Wakefield nie chciał tej nowej „Interpretacji”
podpisać. Nie ugiął się pod ogromną presją mediów, przemysłu farmaceutycznego, środowiska medycznego i dlatego do dziś za to płaci. Stracił wszystko jako lekarz i jako naukowiec, zachował
jednak swój kręgosłup moralny. Kogo dziś byłoby na to stać?
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5
Artykuł w „The Lancet” sygnalizował możliwość pomiędzy szczepieniami i autyzmem
na podstawie badania przeprowadzonego na niewielkiej liczbie małych pacjentów (12).
Jak wykazałem powyżej, artykuł opublikowany w „The Lancet” w żadnym przypadku nie sygnalizował najmniejszego nawet związku szczepionek z autyzmem, związku będącego wynikiem przedstawionych badań. Co więcej, ta praca naukowa dotyczyła zupełnie innego patologicznego zjawiska,
które występowało u tych dzieci, ale. . . nie miało to niczego wspólnego z autyzmem!

6
Dzieciom, których stan zdrowia był opisany w „The Lancet” dopisano symptomy,
których nie miały.
Tutaj już propagatorom tego typu kłamstwa puszczają wodze nieokiełznanej fantazji. Zdanie to,
w kontekście omawianej sprawy, jest oskarżeniem o potężnej sile. Ciekawe czy autorzy takich słów
potrafiliby to udowodnić przed sądem? Do tego jednak jeszcze wrócimy.

7
Dr Wakefield za swoje badania zainkasował łącznie ponad 430 tys. funtów pochodzących od prawników (którzy z kolei wyciągnęli je z państwowej instytucji mającej
pomagać w pokryciu kosztów prawnych zwykłym obywatelom), czego nigdy nie zadeklarował, chociaż jest taki obowiązek.
Nie zadeklarował komu? Wymóg takiej deklaracji był tylko opinią redaktora naczelnego pisma „The
Lancet”. Deklaracja taka, prawnie, nie była wymagana. Z tego właśnie powodu, publikacja w „The
Lancet” wtedy, po ujawnieniu powyższego rzekomego braku deklaracji, nadal pozostała. Nie
została usunięta.
„Zainkasował 430 000 funtów”, tak, ale. . . za co? Za jego badania? Ponieważ autorzy takich kłamstw
wykorzystują w sposób bezwzględny polską przywarę zaglądania komuś do kieszeni i liczenia czyichś pieniędzy, dla wywołania większego wrażenia charakterystycznego dla większości naszej nacji,
mnożą to przez około 5, zamieniając funty na złotówki. Za nic mając towarzyszące temu inne fakty.
W związku z tym wyjaśniam, chociaż nie ja powinienem to robić, a raczej autorzy takich tekstów,
gdyby tylko chcieli pisać prawdę:
A. Kwota 435 000 była kwotą legalnie przyznaną. O fakcie tym, wiedział pracodawca dra Wakefielda, wiedziały media, wiedziało społeczeństwo! To nigdzie i przed nikim nie
było ukrywane.
B. Sąd zdecydował, że kwotę 435 000 obniży o 100 000 funtów do 330 000 funtów.
C. Firma prawnicza, po wybuchy „afery” wykreowanej przez media postanowiła zatrzymać 35 000
funtów.
D. Po pozostałej kwocie 330 000 minus 35 000 = 295 000 i jej opodatkowaniu (40%) pozostało 177
000 funtów.
E. Z kwoty 177 000 funtów, jakie dr Wakefield otrzymał po SIEDMIU latach pracy, zapłacił około
100 000 za patent.
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F. Z pozostałej kwoty zapłacił za usługi jego asystenta. Kwota jest nieznana.
G. To, co pozostało, w CAŁOŚCI, dr Wakefield wpłacił na UCZELNIANY fundusz, z którego
miał być sfinansowany instytut badań, który miał na celu prowadzić badania dotyczące poznania
mechanizmu chorób jelit dręczących dzieci autystyczne i znalezienia rozwiązania tego problemu.
To były prywatne pieniądze doktora Wakefielda. W związku z tym, z kwoty 430 000 funtów nie
pozostawił sobie nic. O fakcie tym, nie wiedział jednak już nikt. Media tego szlachetnego gestu
już nie nagłaśniały. Biegli sądowi reprezentujący w tym procesie firmy farmaceutyczne pobierali wynagrodzenie co najmniej 2 razy większe. Tego jednak już nikt nie podaje do publicznej
wiadomości, nie robi z tego afery czy skandalu.
H. Ww. kwota NIE BYŁA używana do finansowania jego badań opublikowanych w „The Lancet”. To były zupełnie inne badania!
I. Brytyjski lekarz, ma obowiązek wystąpienia jako biegły sądowy! Dr Wakefield bardzo długo
zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji. Zgodził się wystąpić w roli biegłego sądowego, kiedy
zadzwoniła do niego matka dorosłego już autystycznego mężczyzny, mówiąc mu, że kiedy ona
„odejdzie”, wtedy „zabierze” ze sobą również swojego autystycznego syna.

8
Decyzja brytyjskiego Sądu Lekarskiego. W 2010 r. General Medical Council (brytyjski odpowiednik Naczelnej Izby Lekarskiej) pozbawił Wakefielda prawa do wykonywania zawodu, zarzucając nieetyczne zachowanie.
Jest to tylko część prawdy. Najbardziej jednak istotną część skrzętnie ukrywa się przed środowiskiem medycznym i polskim społeczeństwem, a to jest chyba najważniejszy aspekt w tej sprawie.
Proszę zauważyć, że wszystko, co jest publikowane na ten temat, zawsze, bez wyjątku, kończy się na
tej informacji. Niewielu z autorów tekstów w „sprawie Wakefielda” pisze, co się stało później.
Sprawa doktora Wakefielda wcale nie zakończyła się na wyroku brytyjskiej Naczelnej Izby Lekarskiej (General Medical Council, GMC)! Od tego czasu coś niezwykle ważnego się stało. Autorzy
wielu tekstów o doktorze Wakefieldzie jednak tego swoim czytelnikom już nie przekazują, a jest to
w sumie najważniejsze w tej całej sprawie.
Otóż:
Jak napisałem powyżej, publikacja jaka ukazała się w „The Lancet” miała 13 autorów. Całość
przeprowadzanych na dzieciach badań, jak i opublikowana w „The Lancet” praca były
wykonywane pod kierownictwem światowej sławy, brytyjskiego „ojca” gastroenterologii dziecięcej, którym był profesor John Walker-Smith. Oskarżenia przedstawione sądowi
lekarskiemu (GMC) przez dziennikarza Briana Deera nie dotyczyły tylko dra Wakefielda!
To jest niezwykle ważne, ale tego już lekarzom ani społeczeństwu się nie przekazuje. Za chwilkę
zobaczymy dlaczego. Jednym z oskarżonych był również profesor John Walker-Smith. Obaj naukowcy byli oskarżeni o:
A. Zastosowanie NIEPOTRZEBNYCH inwazyjnych badań u dzieci, których problemy medyczne
były opisanie w „The Lancet”.
Światowej sławy ekspert w tej dziedzinie, twórca gastroenterologii dziecięcej w Wielkiej Brytanii, nauczyciel nauczycieli, niepodważalny w tej dziedzinie światowy autorytet, profesor John
Walker-Smith został oskarżony, o to, że badania, jakie zlecił za zgodą rodziców, były niepotrzebne, bo. . . tak powiedział, „człowiek z ulicy”, domorosły „specjalista” w dziedzinie gastroSzczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018
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enterologii dziecięcej dziennikarz Brian Deer. Dr Andrew Wakefield został również przez tego
„specjalistę” oskarżony o. . . to samo! Podczas gdy, dr Wakefield, takich badań nie zlecał, nie
wykonywał, ani nawet przy ich wykonywaniu nie był obecny!
B. Badania były przeprowadzone na podstawie zgody komisji bioetyki, ale dotyczącej innych badań.
C. Dzieci, na których czyniono obserwacje, były w specjalny sposób wybrane.
D. Procedury badawcze, jakie zastosowano u dzieci, były procedurami badawczymi, a nie procedurami terapeutycznymi.
E. Fundusze przeznaczone na badania opublikowane w „The Lancet” pochodziły ze środków publicznych, a same badania rzekomo były częścią przewodu sądowego wytoczonego przez rodziców
dzieci autystycznych przeciw producentom szczepionek.
W tym miejscu trzeba koniecznie również zaznaczyć, że wielokrotnie autorzy różnych publikacji
twierdzą, że rodzice dzieci, których stan zdrowia był opisany w publikacji w „The Lancet” złożyli pozew przeciwko firmom farmaceutycznym o odszkodowanie. Ta informacja jest fałszywa.
W czasie, kiedy pisana była ww. praca naukowa, rodzice tych 12 dzieci, nie byli stroną w procesie przeciw firmom farmaceutycznym.
W styczniu 2010 roku, brytyjski sąd lekarski (GMC) rozpoczął serie posiedzeń. Następnego miesiąca
tzn. w lutym 2010 redaktor naczelny pisma „The Lancet” usunął pracę naukową autorstwa, między
innymi, profesora Walker-Smitha i dra Wakefielda.

9
Dlaczego ta praca naukowa została z „The Lancet” usunięta? Jakich to fałszerstw,
zgodnie z oszczerstwem opisanymi przez dziennikarza Briana Deera, dopuścili się
światowej sławy naukowcy? Jaki był rzeczywisty powód, wycofania tej pracy naukowej z „The Lancet”?
Stało się to z dwóch powodów:
A. Redakcja pisma „The Lancet”, na podstawie tego, co napisał niemający żadnego medycznego
doświadczenia dziennikarz Brian Deer, uznała, że dzieci, które podlegały obserwacji, nie były
wybrane do tych badań w sposób przypadkowy, chociaż żaden z recenzentów tej pracy, każdy
będąc ekspertem w swojej dziedzinie, tego nie potwierdził. Zdanie wszystkich recenzentów zignorowano.
B. Autorzy publikacji, do przeprowadzenia tych badań nie posiadali wymaganej zgody komisji
bioetyki. Brian Deer doskonale wiedział o tym, że to nieprawda. Ukrył to jednak przed sądem
lekarskim GMC, co samo w sobie jest czynem karalnym.
Obie przyczyny wycofania tej pracy naukowej z pisma „The Lancet” niestety, jak się później okazało,
nie były zgodne z prawdą. Jak widać, wbrew rozpowszechnianym poprzez polskie media kłamliwym
informacjom, usunięcie ww. pracy naukowej z „The Lancet” nie miało niczego wspólnego z fałszowaniem danych itd.

10
Decyzja brytyjskiego Sądu Lekarskiego w 2010 r. General Medical Council (brytyjski
odpowiednik Naczelnej Izby Lekarskiej) pozbawił Wakefielda prawa do wykonywania
zawodu, zarzucając nieetyczne zachowanie.
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W lipcu 2010, na mocy wyroku wydanego przez brytyjski sąd lekarski (GMC), prawa do wykonywania zawodu lekarza w Wielkiej Brytanii utracił światowej sławy profesor medycyny John
Walker-Smith i. . . dr Andrew Wakefield. To przecież jest informacja o znaczeniu kluczowym. Dlaczego autorzy wielu opublikowanych na ten temat artykułów to przed czytelnikami ukrywają?
Czy obaj naukowcy powinni byli złożyć apelację od wyroku? Tak. Do tego wymagana była jednak
kwota około £ 500 000. Firma ubezpieczeniowa, ubezpieczająca lekarzy w Wielkiej Brytanii, ze
względu na rodzaj oskarżeń odmówiła finansowania takiej apelacji. Firmy ubezpieczeniowe, które
ubezpieczają profesjonalistów, nie pokrywają kosztów procesów sądowych, kiedy w grę wchodzi
działalność niezgodna z prawem. Lekarz może być ubezpieczony od np. pomyłki, ale nie może
być ubezpieczony od działalności niezgodnej z prawem, a takie działanie zarzucono profesorowi
Walker-Smith i doktorowi Wakefieldowi.
Profesor John Walker-Smith, był już na zasłużonej emeryturze. Jako profesor medycyny w Wielkiej
Brytanii był człowiekiem więcej niż zamożnym. Mając odpowiednie środki finansowe, złożył apelacje, którą rozpatrzył Brytyjski Sąd Najwyższy. W tym samym czasie doktor, Andrew Wakefield,
o wielkim stosunkowo dorobku naukowym, ale ciągle młody naukowiec, zwolniony z pracy, bez
możliwości jej ponownego podjęcia, tego typu zasobów finansowych po prostu nie posiadał. Nie był
więc w stanie, pójść w ślady profesora i taką apelacje złożyć.
Przewodniczący temu apelacyjnemu procesowi sądowemu sędzia brytyjskiego Sądu Najwyższego,
Sir John Mitting, wszystkie (ok. 80) obciążenia przedstawione przez Deera określił w dwóch kategoriach:
A. Poważne naruszenie etyki zawodowej, co ujmowało wszystkie sprawy dotyczące powyżej opisanych zarzutów typu: fałszerstwo danych naukowych, brak zgody komisji bioetyki, sprawy
finansowania badań oraz ich sposobu przeprowadzania itd.
B. Bezpośrednie powody, które doprowadziły do odebranie prawa wykonywania zawodu lekarza
w Wielkiej Brytanii.
Był to najdłużej trwający proces sądowy tego typu w historii Wielkiej Brytanii. Sąd wysłuchał obu
stron i z benedyktyńską cierpliwością i precyzją, przeanalizował dane dotyczące każdego aspektu
sprawy, rozpatrując najdrobniejsze szczegóły przeprowadzanych badań i. . . opublikowanej w „The
Lancet” pracy naukowej. Sędzia Mitting, w swoim wyroku (sygnatura Case No: CO/7039/2010,
z dnia 07/03/32013) wskazane powyżej zarzuty całkowicie oddalił. W uzasadnieniu wyroku stwierdził:
„The end result is that the finding of serious professional misconduct and the sanction of
erasure are both quashed”
W tłumaczeniu wyroku:
„W wyniku tego postępowania dotyczącego poważnego naruszenia etyki zawodowej i sankcji polegającej na odebraniu prawa wykonywania zawodu, w obu przypadkach jest ich
oddalenie”
W swoim wyroku sędzia Mitting nie szczędził słów krytyki w stosunku do postępowania brytyjskiego
sądu lekarskiego (GMC). W uzasadnieniu jego wyroku, w stosunku do sądu, (szczególnie w odniesieniu do analizy dotyczącej danych medycznych każdego z 12 dzieci opisanych w „The Lancet”) padają
takie określenia jak: „ogólna nieadekwatność”, „nieadekwatne i powierzchowne rozumowanie”, „niezrównoważone stwierdzenia” „podstawowe błędy”, „przewrotne i pokrętne”, „argumenty niemożliwe
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do obrony”, „argumenty PERWERSYJNE”, „wadliwy dowód”, „manipulacja dowodami”, „liczne
znaczące nieścisłości”, „w żadnym z 12 przypadków (dot. publikacji w „The Lancet”), sąd lekarski
nie skorzystał z opinii ekspertów, oprócz tego, że fałszywie przedstawił swoje argumenty”.
Kluczem do trumny sądu lekarskiego było to, że pani Smith, prawniczka reprezentująca GMC,
całkowicie skapitulowała, przyznając, że sąd lekarski, który reprezentowała, wykazał się: „poważnymi słabościami w rozumowaniu”, na jakie wskazał jej sędzia Mitting.
W końcu sławetne słowa sędziego: „byłoby nieszczęściem, gdyby takie coś zdarzyło się jeszcze raz”.
W ustach powściągliwego brytyjskiego sędziego brzmi to jak najgorsza nagana, i jak to kolokwialnie
mówimy: „zaoranie” brytyjskiego sądu lekarskiego w tym przypadku.
Profesor John Walker-Smith prawo wykonywania zawodu odzyskał. Wielu dziennikarzy opisujących tzw. sprawę Wakefielda, bez przerwy powołuje się na wyrok brytyjskiego sądu lekarskiego,
oszukując wręcz opinię publiczną, nie podając do informacji czytelników tego, co się działo potem.
Nie podają do wiadomości publicznej ww. wyroku brytyjskiego Sądu Najwyższego. Równie dobrze
mogli napisać, że Ziemia jest płaska, bo 500 lat temu tak ktoś napisał, a to, że od tamtej pory coś
się zmieniło, według takich dziennikarzy byłoby już nieważne, i dalej by pisali artykuły mówiące,
że Ziemia jest płaska.
Nie zawiadamia się środowiska medycznego i opinii publicznej, że to wszystko, o czym
się na ten temat pisze, okazało się być „dziennikarską, bezpodstawną insynuacją” stworzoną przez Deera.
Mało tego. Dlaczego brytyjska Izba Lekarska nie złożyła apelacji? Po pierwsze dlatego, że jak
wykazał proces sądowy, po prostu nie miała żadnych argumentów. Wszystkie były wyrzucone
przez Sąd Najwyższy do przysłowiowego „śmietnika”. Po drugie dlatego, że jak się okazało
w czasie tego przewodu sądowego, Brianowi Deer’owi i reszcie oskarżycieli udowodniono kłamstwa,
które nadawały się do odrębnego procesu kryminalnego właśnie przeciwko nim. Z tego powodu
wielu brytyjskich prawników zarzuca sędziemu Mittingowi, że takiego zgłoszenia do prokuratury nie
zrobił. Sędziemu Mittingowi, również zarzuca się pewne istotne błędy, jak np. wyrażanie opinii nie
posiadając jakiegokolwiek jej uzasadnienia (nie odnosiło się to jednak do przedmiotu sprawy, jakim
była apelacja prof. Walkera-Smitha).
Czy wyrok ten oznacza automatyczne uniewinnienie dra Wakefielda? Nie. Formalne uniewinnienie
należy tylko do sądu. Ze względu jednak na zarzuty, które było postawione wobec OBU naukowców
i ich oddalenie przez sąd można domniemać z dużym prawdopodobieństwem, że w przypadku procesu sądowego dotyczącego tym razem tylko dra Wakefielda sprawę by wygrał. Jest to tylko jednak
domniemanie, takie samo jak, że by sprawę przegrał. Dopóki sprawą nie zajmie się sąd, dopóty
formalnie nie będzie można niczego więcej w tej sprawie powiedzieć.
Nie mniej jednak, analizując, chociażby powyższe wyjaśnienie, nie trzeba być sędzią, ani nie trzeba
czekać na wyrok sądowy, aby w wielu kwestiach mieć już własne zdanie. W tej sprawie tak wiele
mówi się też o tak zwanym konflikcie interesów, który wielokrotnie stanowił centrum różnego rodzaju oskarżeń. Jednakże zupełnie przemilczano fakt, że główna, decydująca osoba w obsadzie
sądu lekarskiego tj. jego przewodniczący dr Surendra Kumar był akcjonariuszem firmy GlaxoSmithKline, największego brytyjskiego producenta szczepionek! Wiadomo przecież, że
prawnicy reprezentujący obie strony konfliktów mają święte prawo wykluczyć z grupy ławników tych,
u których zaledwie podejrzewają jakikolwiek konflikt interesów. Dlaczego w tym, tak oczywistym
przypadku, tego nie zrobiono? To nie był zwykły ławnik. To był przewodniczący sądu lekarskiego,
który oskarżał profesora Walkera-Smitha i dra Wakefielda w sprawie, gdzie wątek dotyczący szczeSzczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018
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pionek miał znaczenie kluczowe. Szczepionek produkowanych przez firmę, której przewodniczący
oskarżającego obu naukowców składu sądowego był udziałowcem!!
Kpina z sądu? Jeszcze jaka! Autorzy różnych artykułów na ten temat, przypuszczam, nawet o tym
nie wiedzieli. Po co mieli doszukiwać się prawdy, kiedy można oprzeć się na cytowanych na stronach wszystkowiedzącego Internetu bzdurach wypisywanych na ten temat czy np. w cenzurowanej
Wikipedii. Tak było łatwiej i. . . „po linii”.
No właśnie, czy autorzy takich artykułów, dołożyli wszelkiej dziennikarskiej staranności, aby społeczeństwu polskiemu przekazać właśnie ten właściwy kontekst? Dlaczego autorzy swoje „historie
o Wakefieldzie” zatrzymują na etapie wyroku sądu lekarskiego? Dlaczego nie mówią swoim czytelnikom tego, co było dalej? Dlaczego nie mówią prawdy? Z uporem maniaka czynią to portale dla np.
pediatrów czy rodziców małych dzieci. Po co kłamią? Kogo teraz należy się przestraszyć? Tych, co
mówią prawdę czy tych, którzy skrzętnie ją przed polskim społeczeństwem ukrywają?
W czasie swojego wykładu na Wiośnie Zdrowia jaka się odbyła w kwietniu 2017, w katowickim
Spodku, dr Wakefield powiedział: „Czasami wystarczy zaledwie pięć minut, żeby zniszczyć czyjąś
wiarygodność, a na jej odzyskanie potrzeba całego życia”.
Przykładów takiego „dziennikarstwa” jest znacznie więcej, tutaj skoncentrowałem się wyłącznie na
tzw. sprawie Wakefielda, ponieważ tego typu kłamstwa przekazywane polskiemu społeczeństwu na
ten temat są niezwykle powszechne no i oczywiście, będąc informacją kłamliwą, szkodzą polskiemu
społeczeństwu. Szafując na lewo i prawo, zniesławiającymi doktora Wakefielda określeniami, autorzy zawsze mają dwa rozwiązania:
1. Zamieścić to sprostowanie, co z pewnością czytelnicy przyjęliby jako krok nobilitujący dziennikarzy i właścicieli mediów raczej niż ich poniżający.
2. Bezpośrednie powody, które doprowadziły do odebrania prawa wykonywania zawodu lekarza
w Wielkiej Brytanii.
Jak bardzo w takim razie wiarygodni są autorzy takich artykułów? Czy rzetelność dziennikarska
nie wymaga tego, aby sprawdzić wiarygodność opisywanych osób? Czy rzetelność dziennikarska
nie wymaga tego, aby uczciwie przekazać informację swoim czytelnikom? Brak wykazania takiej
uczciwości świadczy też o celowej manipulacji czytelnikami.
Czy czytelnicy różnych tego typu publikacji, po przeczytaniu mojego wyjaśnienia, nadal uważają,
że przekazano im wiarygodne, rzetelne informacje? Pozostawiam to ich ocenie.

11
Za pieniądze rodziców dzieci autystycznych kupił sobie willę w Texasie.
Tego typu zarzut jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i właściwie na nią nie zasługuje. Ponieważ jednak
kłamstwo pojawia się w przestrzeni publicznej w Polsce, informuje, że dr Wakefield sprzedał swój
dom w Wielkiej Brytanii i kiedy przeniósł się na stałe do USA, kupił nowy dom w Teksasie.

12
Dr Andrew Wakefield to „guru ruchu przeciw szczepieniom”.

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

118

Dr Wakefield ZAWSZE zalecał szczepienia! Taki to „guru” ruchu przeciw szczepionkowego. To już
jest więcej niż zwykłe mijanie się z prawdą przez autorów takich stwierdzeń. Guru ruchu antyszczepionkowego ZALECA szczepienia!

13
Wakefield wystraszył rodziców na całym świecie. To przez niego spadła ilość szczepionych dzieci. To on jest odpowiedzialny za wybuchające epidemie.
Jaka jest prawda? Po ukazaniu się pracy naukowej w „The Lancet” ówczesny dziekan wydziału,
na którym pracowali profesor John Walker-Smith i dr Andrew Wakefield, postanowił uprzedzić
wystąpienie możliwych kontrowersji i nieporozumień. W tym celu zwołał konferencję prasową (nie
zwoływał tej konferencji dr Wakefield, jak piszą niektórzy dziennikarze). Na tej konferencji prasowej
zadano pytanie doktorowi Wakefieldowi: czy przeprowadzone badania kwestionują bezpieczeństwo
szczepionek i co by sugerował rodzicom?
Dr Wakefield odpowiedział, że: „Jego zdaniem dzieci należy szczepić”!!
Jednakże ze względu na dane, którymi już wtedy dysponował, sugerował, żeby dzieci
były szczepione na odrę, świnkę i różyczkę szczepionkami podawanymi oddzielnie,
w określonych odstępach czasowych, dopóki bezpieczeństwo szczepionki MMR nie zostanie potwierdzone.
W tym czasie było to całkowicie ZGODNE z procedurami, jakie obowiązywały w Wielkiej Brytanii! dr Wakefield potwierdził tylko słuszność tego, co już było wprowadzone
do praktyki pediatrycznej w całej Wielkiej Brytanii.
Rodzice mieli wybór, ponieważ oddzielne szczepionki były w sprzedaży. Niestety, 6 miesięcy później zostały wycofane z obrotu. Nie pozostawiając rodzicom możliwości takiego wyboru. Dlaczego
tak się stało? Można się tylko domyślać.
Skąd w takim razie w środowisku medycznym i nie tylko, krąży „rewelacja”, że dr Wakefield stwierdził, że szczepionki powodują autyzm, że nie wolno dzieci szczepić i że swoją wypowiedzią spowodował, że rodzice przestali dzieci szczepić? Skąd tego typu kłamliwe informacje dostały się do
przestrzeni publicznej? Po tej konferencji prasowej to media właśnie przekazały światu tą „rewelację”, która jak wiadomo, była medialnym kłamstwem. Kłamstwo to nadal rozpowszechniają
również polskie media.

14
Patent na szczepionkę.
Media rozpowszechniają kłamliwe informacje jakoby patent ten, był na szczepionkę, która rzekomo
miała konkurować ze szczepionką na odrę czy też na odrę, świnkę i różyczkę.
Jaka jest prawda?
Trzeba zacząć od tego, że u stosunkowo wąskiej populacji dzieci, zakażenie wirusem ze środowiska
(odra czy np. ospa itd.) czy też wirusem znajdującym się w szczepionce powoduje niezwykle poważne problemy na poziomie jelit. Z nieznanego powodu, organizmy tych dzieci nie mogą pozbyć
się tego wirusa. Powoduje to niemalże ciągły, uporczywy, nie do zniesienia ból bez możliwości ulżeSzczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018
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nia ich cierpieniu. W celu przeprowadzenia odpowiednich badań dotyczących tego straszliwego dla
tych dzieci problemu i znalezienia odpowiedniego dla nich rozwiązania dr Wakefield zaproponował
utworzenie specjalnego instytutu badawczego, który zająłby się tą problematyką.
Całkowity koszt wybudowanie i wyposażenia takiego instytutu szacowano na około 24 miliony funtów. Uniwersytet, w którym zatrudniony był dr Wakefield, oczywiście takich funduszy nie posiadał,
natomiast mógł takie fundusze zdobyć, tak jak jest to powszechnie praktykowane, poprzez otrzymanie odpowiedniej dotacji. Żeby jednak otrzymać taki grant, czy dotację musi to być oparte na
solidnej naukowej podstawie i uzasadnieniu celowości takiego przedsięwzięcia. W tym właśnie celu
dr Wakefield stworzył ww. patent.
Opatentowana substancja miała możliwość być wykorzystana do leczenia, jak również do profilaktyki. Jednakże jej zastosowanie, dotyczyło bardzo wąskiej grupy dzieci o bardzo specyficznym
schorzeniu. Zwrócić uwagę należy na to, że u tego typu dzieci, zastosowanie standardowej szczepionki np. przeciwko odrze, śwince czy różyczce stanowi bardzo silne przeciwwskazanie!! Takim
dzieciom, w żadnym przypadku nie wolno podać szczepionki przeciwko odrze, śwince
czy różyczce. Z tego powodu, w takim i tylko w takim przypadku zastosowanie miała substancja, która była opatentowana przez doktora Wakefielda. Dlatego właśnie, w najmniejszym nawet
stopniu substancja ta nie stanowiła żadnej konkurencji w stosunku do szczepionek przeciw odrze,
śwince i różyczce. Szczegóły wyczerpująco są opisane w dokumentacji, do której się odnoszę na
mojej stronie internetowej.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że jakkolwiek autorem patentu był dr Wakefield, to jednakże jego właścicielem, zgodnie z zasadami był uniwersytet, czyli pracodawca dra Wakefielda. Co to oznacza?
Oznacza to, że gdyby patent ten był skomercjalizowany, czyli inaczej mówiąc, kiedy opatentowana
substancja weszłaby do produkcji i sprzedaży, wtedy całość zysków, w 100% miał mieć uniwersytet,
czyli pracodawca dra Wakefielda. Dr Wakefield, w najmniejszym nawet stopniu ze swojego patentu
nie skorzystałby finansowo.
No i jeszcze jedna bardzo istotna sprawa:
Niemałą opłatę patentową, w 100%, uiścił dr Wakefield ze swoich prywatnych pieniędzy.
Skąd taką kwotę wziął? Wyjaśniłem to powyżej: z pieniędzy, jakie legalnie zarobił jako biegły
sądowy. Po wybuchu afery, spowodowanej przez dziennikarza Briana Deera, dr Wakefield został
zwolniony z pracy, projekt powstania wyżej wymienionego instytutu badawczego upadł i. . . doktorowi Wakefieldowi nie zwrócono nawet 1 funta, ale o tym media już milczą.
Niezwykle smutny i przygnębiający jest fakt, że wiele mediów opisuje to, jako coś haniebnego, czego
dr Wakefield dopuścił się poprzez stworzenie wyżej omawianego patentu. Tak jakby stworzenie
patentu i skorzystanie na tym finansowo było czymś nagannym. Co wydaje się tym bardziej dziwne
to, że dr Paul Offit opatentował szczepionkę przeciw rotawirusom, a następnie sprzedał ją firmie
Merc, zarabiając na tym kwoty niebotyczne. Za to go jednak żadne media nie piętnują. To jest
właśnie ten sam człowiek, który początkowo twierdził, że dziecku można podać 10 000 szczepionek
jednorazowo i nic się takiemu dziecku nie stanie. Niedługo później, zweryfikował to i twierdził, że
równie dobrze może to być nawet. . . 100 000 szczepionek!!
Tutaj jest link do wypowiedzi dra Wakefielda na temat jego patentu: Jerzy Zięba o patencie dra
Wakefielda
Umieściliśmy również krótkie wyjaśnienie dra Wakefielda dotyczące jego patentu, które miało miejsce w programie
„The Stacy Francis Show” – Strona 246
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15
A co z motywem?
A co z motywem? W jednym z wywiadów Deer otwarcie powiedział, że za jego
oszczerczy artykuł otrzymał 10 000 funtów. Miał zlecenie na napisanie czegoś
skandalicznego i dużego. Napisał. Płatne zadanie wykonał. Motyw był wystarczający. Artykuł ten ukazał się w gazecie „The Sunday Times” należącej
do rodziny Murdochów. Syn Ruperta Murdocha, James Murdoch był przełożonym Deera, a jednocześnie był dyrektorem farmaceutycznego giganta GlaxoSmithKline, jednego z największych na świecie producentów szczepionek.
Przypadek? Zadaniem Jamesa Murdocha było: chronić wizerunek medialny
GlaxoSmithKline. Zadanie zostało wykonane.

J. Murdoch

Przypomnę – w tym czasie, dr Andrew Wakefield był znanym, cenionym, niekwestionowanym,
wiarygodnym naukowcem, autorem nowatorskich prac naukowych publikowanych w periodykach
medycznych o największej wiarygodności. Profesor John Walker-Smith był naukowcem o światowej sławie, tuż przed przejściem na zasłużoną emeryturę. Czy mając to na względzie, ktoś taki
zaryzykowałby zniszczeniem całego swojego naukowego życia, kariery, wykluczeniem ze środowiska,
ośmieszeniem trwającym całe lata, tylko po to, żeby w jakimś pięciostronicowym artykule, łącznie
z pozostałymi 11 poważnymi autorami napisać kłamstwa, sfałszować dane? Co miało być motywem
popełnienia oszustwa naukowego? Takiego motywu, żaden z tych naukowców nie miał.
W kontekście całej tej sprawy powyższa analiza motywów ma znaczenie pierwszorzędne.
PODSUMOWANIE
Co teraz? Komu czytelnik ma wierzyć?
Grupie światowej sławy ekspertów o nieskalanej naukowej przeszłości czy dziennikarzowi opłacanemu przez przemysł farmaceutyczny, który miał zerowe doświadczenie w sprawie, której „śledzenia”
się podjął. Kto jest tutaj wiarygodny, a kto nie? Czy wiarygodny jest Brian Deer, czy profesor
Walker-Smith i dr Andrew Wakefield? Czy nie jest zastanawiające, że z taką łatwością uwierzono
w argumenty Deera, które nigdy, przez nikogo nie były potwierdzone?
Publicznie Brian Deer o sobie mówił, bez wątpienia chwaląc się tym, że:
„Jak mało kto, potrafię mataczyć i z prostej sprawy, zrobić sprawę niezwykle skomplikowaną”.
To człowiek, który chciał być widziany jako obrońca dzieci autystycznych. O rodzicach dzieci autystycznych pisał jednak tak:
„Chorobliwie złośliwi, przerażająco powtarzalni (chodziło o argumenty tych rodziców), pokrętnie kłamliwi i oni się jeszcze zastanawiają, dlaczego ich dzieci mają
problemy z mózgiem!”
Środowisko medyczne, media i inni naukowcy TAKIEMU człowiekowi uwierzyli jednak z wielką
łatwością. Autorzy różnych zniesławiających tekstów ten aspekt braku wiarygodności Deera całkowicie pomijają, o rozważeniu motywów nie wspominając. Dla nich Deer stał się niekwestionowana
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wyrocznią. Czy badania były sfałszowane? Okazało się, że nie. Czy dokonano czegoś tak niegodziwego, że musiało to być tak bardzo publicznie piętnowane? Też nie. Czy „The Lancet” ma
wystarczający powód, żeby nadal badania te pozostawały jako „usunięte”, też jak widać nie.
No więc o co tutaj chodzi? Kto miał interes w tym, żeby zniszczyć reputacje tych pozwanych do
sądu naukowców? Sami sobie chcieli zrobić krzywdę? Po co? Kto miał w tym interes, żeby ich
skrzywdzić? Komu i dlaczego zależało na tym, żeby doprowadzić do tego, że zaledwie ich OBSERWACJE dzieci niesamowicie chorych były „zamiecione pod dywan”? Czy dlatego, że wiele z nich
cierpiało i cierpi do dzisiaj z powodu wirusa, jaki otrzymały przez zwykłe zakażenie lub. . . , który
otrzymały w szczepionce?
Czy obserwacje, jakie poczynili ci brytyjscy naukowcy były również zauważone przez inne ośrodki
naukowe? OCZYWIŚCIE ! Czy problem znikł, bo został ukryty? Pomimo kneblowania ust tym,
którzy mówią prawdę, ten problem nadal występuje. U polskich dzieci też. Wielu rodziców zgłaszało
mi wystąpienie dokładnie takich samych symptomów szczególnie u ich bardzo chorych, autystycznych dzieci, symptomów, jakie były opisane w pracy naukowej tych 13 autorów.
Kto teraz zajmuje się badaniami naukowymi zmierzającymi do tego, żeby opracować
metodę, jak takim dzieciom pomóc?
Ci, którzy chcieli to zrobić, zostali w przemyślny sposób, z pomocą mediów, ośmieszeni i zniszczeni.
Misja wykonana. Przemysł farmaceutyczny, głównie rękami mediów, osiągnął to, co chciał. Czas
otwierać szampana.
mgr inż. Jerzy Zięba
Pełnomocnik dra Wakefielda w Polsce

Materiały dowodowe dotyczące tego sprostowania można znaleźć tutaj:
https://jerzyzieba.com/wakefield/
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SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba

ODCINEK 18
Testowanie substancji chemicznych na leki oraz testy „kliniczne” szczepionek

u niego w domu. Stwierdzam publicznie, że
jest to człowiek nieskalanej czystości moralnej i etycznej. Naprawdę o pięknym charakterze, o kręgosłupie moralnym chyba z tytanu.
Który z polskich naukowców zaryzykowałby
utratę kariery naukowej, zniszczeniem finansowym tylko dlatego, że odważył się powiedzieć
światu prawdę. A on:

O czym mówiliśmy
W odcinku 17 mówiliśmy o schorzeniach przewlekłych jelit, szczególnie u dzieci i młodzieży,
że to jest już naprawdę epidemia, że tego typu
schorzenia, które były charakterystyczne dla
wieku 50, 60 lat kiedyś, dawno temu, w tej
chwili widoczne są już u dzieci kilku, kilkunastoletnich. Po zagnieżdżeniu się wirusa odry,
chociaż nie tylko wirusa odry, w jelitach u pewnego procenta dzieci oznacza to naprawdę katastrofę do końca życia. Dr Wakefield, o czym sobie powiedzieliśmy, pokazał to zjawisko światu
i zapłacił za to niesamowitą cenę. Drodzy Państwo do dzisiaj nie ma na to rozwiązania, pomimo tego, że ponad 20 ośrodków naukowych
potwierdziło istnienie tego zjawiska, które pokazał dr Wakefield jako pierwszy. Być może
dlatego mówi się o tym coraz częściej, że należałoby mu dać nagrodę Nobla.

„Czy nie byłoby bardziej rozsądne,
gdyby to polscy naukowcy zechcieli zaprosić go do współpracy i znaleźć wspólnie rozwiązanie dla tych nieuleczalnie
chorych dzieci, cierpiących niewypowiedziane męki z powodu wirusa, którego ich
organizm nie może wydalić?”.
To tytułem zakończenia poprzedniej części. Teraz przechodzimy do części bardzo, ale to bardzo dla wszystkich krytycznej. Przejdźmy do
tematu tego filmiku, czyli do tak zwanych badań klinicznych i związanych z tym oszustw,
szczególnie w odniesieniu do szczepionek. Za
chwilę to Państwo zobaczycie. Ale na razie, na
początek, kilka słów wyjaśnienia.

Zapytałem na Facebooku rodziców, czy zauważyli tego typu symptomy u swoich dzieci, jakie
wystąpiły u tych dwunastu dzieci z publikacji dr Wakefielda, i oczywiście wielu, wielu rodziców mi to potwierdziło. Twierdzili również,
że żaden gastrolog dziecięcy im nie mógł pomóc, ponieważ jak twierdzili, jest to niespecyficzne zapalenie jelit. Nie wiadomo skąd się bierze. Nie wiadomo, jaka jest przyczyna. Tutaj
dr Wakefield pokazał tę przyczynę. To właśnie
on jako pierwszy na świecie chciał podjąć się
zadania opracowania leku, który by takim dzieciom pomógł. Też za to został ukarany.

Wprowadzenie

Pięknie by było, gdyby to polscy naukowcy
takie rozwiązanie znaleźli. Wielu jednak woli
publicznie doktora Wakefielda opluwać raczej
niż się wziąć za robotę. Ponieważ mam wielki
honor i przyjemność znać doktora Wakefielda
osobiście. Spędziliśmy kilka dni razem, byłem

Przed II Wojną Światową w Stanach Zjednoczonych powołano do życia urząd pod nazwą
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FDA. Urząd, który miał zająć się sprawami dotyczącymi leków w ogóle. Zaczęło się w zasadzie od kosmetyków, tak prawdę mówiąc, bo
wtedy była absolutna tzw. wolna amerykanka.
Można było wrzucać, wstawiać, co tylko się
chciało. W tym czasie powstał przemysł farmaceutyczny, dlatego że John Rockefeller we
współpracy z Andrew Carnegie zobaczyli, że są
niesamowite pieniądze do zrobienia przy produkcji leków na bazie ropy naftowej. A przecież
Rockefeller swoją fortunę zrobił na ropie naftowej. W związku z tym zlikwidowano wszystkie
szkoły naturoterapii, stworzono nowe podręczniki. Całość była finansowana przez Rockefellera, dlatego do dzisiaj ta medycyna, która jest
obecnie praktykowana, to jest medycyna Rockefellerowska. Studenci czy profesorowie medycyny wielokrotnie, niestety, nawet nie zdają sobie sprawy, dlaczego praktykują taką, a nie inną
medycynę.

Przecież wielokrotnie wychodzą różnego rodzaju afery, które pokazują, że właśnie w czasie tych badań klinicznych kłamano, ukrywano
dane i tak dalej. Znana jest historia z Vioxxem,
gdzie 100 tysięcy ludzi zmarło, dopiero wtedy
Vioxx wycofano ze sprzedaży. Znana jest historia przecież ze statynami. Pan dr Uffe Ravnskov w swojej książce „Cholesterol.Naukowe
kłamstwo” pokazał, gdzie kłamano, jak kłamano. Jest znana sprawa z Prozacem. Jakie
tam się oszustwa dopuszczono na poziomie tych
badań klinicznych itd.

Badania kliniczne
Wracając jednak do problemu dotyczących badań klinicznych. Otóż, sam koncept powstania takiej instytucji rządowej, która by zwróciła uwagę na to, czy produkowane przez przemysł farmaceutyczny leki są przede wszystkim bezpieczne. Trzeba powiedzieć, podkreślić, że wszystkie leki produkowane przez przemysł farmaceutyczny są lekami, są substancjami obcymi dla organizmu człowieka. A więc
każdy lek wykonywany przez przemysł farmaceutyczny jest substancją dla człowieka nienaturalną. I dlatego powstała ta instytucja, bo
wiadomo było już wtedy, że wprowadzenie nienaturalnej substancji do organizmu człowieka
może oznaczać dla niego katastrofę zdrowotną.
Tak. Przemysł farmaceutyczny argumentował
to oczywiście wtedy tym, że jednak te substancje, które oni zaczęli produkować, mają
działanie lecznicze i są skuteczne. W związku
z tym ta instytucja, którą powołano wtedy,
wiele, wiele lat temu, miała zając się sprawą
przede wszystkim bezpieczeństwa. Skuteczności oczywiście też, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Czyli koncept sam w sobie był bardzo dobry. Niestety, jak wiemy to już dzisiaj,
media donoszą co jakiś czas, instytucja ta jest
do cna skorumpowana. Jej wiarygodność legła
w gruzach już wiele, wiele lat temu.

vocativ.com | RdmG.

Niemniej jednak sam koncept jest bardzo, ale
to bardzo dla wszystkich istotny. I teraz kiedy
firma farmaceutyczna zgłosi się do FDA, że
chce wprowadzić nowy lek. Czyli mają substancję, która nie ma statusu leku. Jeszcze nie
nazywa się lekiem. To tylko kolokwialnie się
mówi, że jest testowany jakiś nowy lek. Na razie, jest to substancja, gdzie myśli firma farmaceutyczna, że będzie ta substancja skuteczna
w leczeniu pewnych określonych chorób, czy
pewnej określonej choroby. Teraz firma farmaceutyczna zgłasza taki wniosek do FDA, że
chce tę substancję wprowadzić na rynek, jako
lek. Podstawą wydania decyzji o wprowadzeniu leku na rynek jest jego skuteczność, czy
on w ogóle działa? Drugim elementem, który
jest elementem koniecznym, jest udowodnienie przez firmę farmaceutyczną, że substancja,
którą chcą wprowadzić na rynek, jest nie tylko
skuteczna, ale przede wszystkim bezpieczna.
Bo, co nam ze skuteczności leczenia choroby, na
przykład żołądka, kiedy ta substancja uszkodzi
mięsień sercowy i pacjent umrze. Albo uszkodzi resztę układu pokarmowego. Albo uszkodzi
wątrobę. Więc, bezpieczeństwo proponowanej
do wprowadzenia do obrotu substancji jest rze-
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na rynek, nazwano właśnie Złotym Standardem. Ale na czym ten standard polega? To są
bardzo skomplikowane rzeczy, ja to dla Państwa upraszczam, żebyśmy znali przynajmniej
podstawy samego konceptu tego Złotego Standardu, który spełnić musi każdy lek wprowadzony do obrotu.

czą nadrzędną nad jej skutecznością. Oczywiście nie jest to takie proste. Wymaga ogromnej
ilości pracy, ale co do samej zasady, jak widzicie
Państwo, jest to niezwykle słuszne, bo dotyczy
to zdrowia, a być może życia osoby, której tę
substancję się poda.
A teraz przejdziemy, do wydaje mi się, że do
jednego z najważniejszych slajdów w tym filmiku. I być może nawet w całej prezentacji?
Dlaczego? Otóż, wielokrotnie słyszymy w mediach, że szczepionki przeszły przez badania kliniczne. Co to znaczy badania kliniczne? Bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili
ten fakt. Przeciętny człowiek, który nie ma
żadnego powiązania z medycyną, który nie wie,
jak system pracuje. Przeciętny człowiek, słysząc słowo „kliniczne”, nabiera natychmiast respektu, szacunku można nawet powiedzieć, do
tego, co kryje się poza tym słowem. Powinniśmy mieć zaufanie do tego, kiedy nam ktoś
mówi, że wykonano badania kliniczne. W przypadku badań klinicznych szczepionek sytuacja
wygląda dosyć dziwnie, ale zanim do tego dojdziemy, bardzo bym prosił, żebyście Państwo
sobie zapamiętali, jak najwięcej z tego slajdu,
który zaraz dalej będziemy sobie omawiać.

— Skład substancji testowanej musi być
znany

A więc tak. Firma farmaceutyczna wymyśliła
sobie substancję, którą chce wprowadzić do obrotu i oczywiście zarabiać na tym pieniądze.
Skład substancji, przede wszystkim, którą chcą
oddać do testowania, musi być znany. Nie mogą
przyjść do FDA i powiedzieć: mamy tutaj takie coś, nie wiemy, z czego to się składa, ale
chcemy z tego zrobić lek i przetestować. FDA
wtedy odrzuciłoby tego typu wniosek na samym
początku, bo firma farmaceutyczna musi znać
skład substancji, którą chce podawać. Przy tej
okazji chcę przypomnieć Państwu, że. . . Żeby
firma farmaceutyczna wyprodukowała lek, żeby
jej się to opłaciło, musi ten lek móc opatentować. Jeżeli się nie da opatentować, to firma
farmaceutyczna nie ma w tym żadnego interesu.
Substancji naturalnej dla człowieka nie da się
opatentować. Witaminy „C”, nie da się opatentować. Wielu substancji zawartych w ziołach,
ponieważ występują naturalnie, nie da się opatentować. Co w takim razie firma farmaceutyczna robi, żeby udało się jednak opatentować
i zarobić na tym bardzo duże pieniądze. Bardzo
często biorą substancję naturalną, na przykład
występującą w roślinach, modyfikują ją tak, że
dołączają jakieś białko inne, czy rodzaj cukru,
tłuszczu i tak dalej. W każdym razie muszą to
zmodyfikować. Zrobić z tego coś, co nie występuje naturalnie w przyrodzie. Czyli zrobić
z tego produkt sztuczny, nieistniejący w organizmie człowieka, i dopiero wtedy mogą to opatentować. Dlatego nie można na przykład opatentować oleju CBD, czy THC pozyskiwanego
z marihuany. Bo są to substancje naturalne.
Natomiast my już wiemy w tej chwili, że firmy
farmaceutyczne przygotowują się do wprowadzenia na rynek czegoś, co pozyskali w sposób
naturalny z marihuany, ale muszą to zmodyfikować tak, żeby móc to opatentować. A więc to
znowu będzie substancja nienaturalna.

Otóż tak. Badania kliniczne są badaniami niezbędnymi, bo to właśnie te badania powinny
wykazać nie tylko skuteczność proponowanej
substancji, żeby weszła do obrotu jako lek, ale
przede wszystkim jej bezpieczeństwa. Dlatego
właśnie określono pewne, żelazne zasady, jakim mają podlegać badania kliniczne. Czyli,
żeby przeciętny człowiek wiedział i był świadomy, że jeśli mu się mówi, że dana substancja przeszła przez badania kliniczne, to znaczy w sposób bardzo dokładny, bardzo precyzyjny sprawdzona w sposób kliniczny. Z tego
właśnie powodu ten zbiór zasad, którym mają
podlegać wszystkie leki, które wprowadza się
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wać, będziemy patrzeć, jak one się zachowują,
bo to są najczęściej osoby chore na daną chorobę, dla której zaprojektowała firma farmaceutyczna lek. Ale żeby zobaczyć i sprawdzić
przede wszystkim bezpieczeństwo tego leku, to
ta druga grupa składająca się z 50 osób, ta
grupa dostaje tak zwane placebo. Czyli dostaje
środek, który jest zupełnie neutralny. Wtedy
i tylko wtedy można zobaczyć różnicę pomiędzy
tymi osobami, które dostały lek i tymi osobami,
które leku nie dostały. I trzeba zobaczyć o ile
w stosunku do tej grupy placebo, grupa, która
dostawała lek, na ile tam są zmiany pozytywne.
Nie będę wchodził w zasady ustalania, kiedy
uznaje się coś za skuteczne, bo na przykład ileś
tam osób w grupie, która dostawała rzeczywisty lek, miała efekty pozytywne, ile z tych osób,
które dostawały substancje zupełnie obojętną,
jakie były objawy u jednych i u drugich.
Trzeba od razu powiedzieć, że w grupie, która
dostawała tylko placebo, a więc jeśli to był zastrzyk, to dostawała ta grupa sól fizjologiczną,
jeżeli to była jakaś tabletka, to dostawała zwykły cukier, że w tej grupie również wystąpią
pozytywne efekty, mimo że ta grupa nie dostawała leku. To może wydawać się dziwne, ale
naukowcy wiedzą, że takie zjawisko występuje.
I teraz w zależności od tego o ile więcej efektów
pozytywnych było w tej grupie, która dostawała testowany lek, wtedy uznaje się, że jest on
skuteczny. Na tym etapie również było bardzo
dużo oszustw, dlatego że na przykład Prozac,
na którym firma Eli Lilly zrobiła biliony dolarów. Prozac był zaledwie odrobinę skuteczniejszy niż zwykły dziurawiec. A w niektórych
badaniach wychodziło na to, że dziurawiec jest
skuteczniejszy niż prozac. Nie będziemy w te
zawiłości wchodzić. Dla nas w tej chwili najważniejsza rzecz jest taka, że w każdych badaniach, które mają status kliniczny, musi być
grupa kontrolna, której podaje się tylko placebo. Do tego wrócimy, dlatego to podkreślam.
Wielokrotnie się mówi o tym, że jeśli były przeprowadzone badania, ale nie było grupy kontrolnej, to takie badania należy wyrzucić do kosza. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie ustalić
ani skuteczności, ani bezpieczeństwa, jeżeli nie
mamy grupy kontrolnej, której podaje się na
przykład sól fizjologiczną lub cukier.

Drugi przykład Państwu podam. Wszystkie
hormony, jakie w tej chwili przypisują lekarze, endokrynolodzy, na przykład kobietom czy
mężczyznom, to nie są substancje naturalne.
To wszystko są substancje sztuczne i one wywołują efekt taki, jak hormony, ale one nawet
nigdy obok hormonu nie stały. Dlaczego? Dlatego że nie może firma farmaceutyczna wziąć
naturalny hormon występujący w przyrodzie,
a takie są, i zrobić z tego leku, bo tego nie
da się opatentować. W związku z tym wracamy
do tego, że skład substancji taki czy inny, czy
jest zmodyfikowany, czy nie, musi być znany.
W niektórych przypadkach. . . to są wyjątki.
— Symulacja interakcji z innymi lekami
Firma farmaceutyczna musi zbadać, czy czasami nie zachodzi jakaś interakcja z innymi
lekami po podaniu osobie tego testowanego
leku. Dlatego że wiadomo o tym, że dwie substancje podane jednocześnie mogą wywołać katastrofę u człowieka. Dlatego firmy farmaceutyczne spędzają naprawdę bardzo dużo czasu,
bardzo dużo wysiłku temu poświęcają, żeby wykazać, że dana substancja nie wywołuje jakiś
negatywnych reakcji wtedy, kiedy osobie chorej
poda się, jakiś inny lek. To jest bardzo skomplikowane. Dlatego że jest to w zasadzie, w sposób praktyczny, nie do określenia. To jest właśnie ryzyko, które starają się firmy farmaceutyczne zlikwidować czy zmniejszyć. Dlatego, że
osoba chora dostaje kilka, a czasami kilkanaście różnych leków. I teraz kiedy podamy tej
osobie coś, co chcemy wprowadzić na rynek,
będąc firmą farmaceutyczną, jako lek, trzeba
zbadać, czy czasami interakcje z innymi, przynajmniej najbardziej znanymi lekami, nie powodują uszkodzenia organizmu. Dlatego to badanie interakcji jest tak ważne, bo może doprowadzić nawet do śmierci.
— Grupa kontrolna z podanym PLACEBO

Druga sprawa w całym procesie wydaje mi się,
kto wie, czy nie najważniejsza, to jest tak zwana
grupa kontrolna z podawanym placebo. Proszę
sobie wyobrazić, że mamy 100 osób, na których
chcemy testować tę nową substancję. Dzielimy
te osoby na dwie grupy. Pierwsza grupa składająca się z 50 osób dostaje substancje, którą
testujemy. Na tych osobach będziemy testo-

— Podwójnie ślepe
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dany lek czy dane substancje stosuje się u człowieka, to po pewnym czasie mogą zacząć wychodzić bardzo złe, negatywne efekty. Dlatego
naukowcy mają taką zasadę, że oprócz pierwszych efektów, które będą miały takie czy inne,
oczywiście one muszą być pozytywne, bo inaczej badania są natychmiast przerwane, wtedy
naukowcy obserwują jeszcze te osoby i najczęściej okres obserwowania tych osób to jest
kilka lat. Dlatego właśnie badania kliniczne takie prawdziwe, rzetelne, zabezpieczające społeczeństwo trwają tak długo. Bo to musi być
sprawdzone bardzo, bardzo rzetelnie.

Kolejnym bardzo ważnym elementem przeprowadzonych właściwie badań klinicznych jest to,
że muszą one być przeprowadzane na zasadzie tak zwanej podwójnie ślepej próby. Co to
oznacza? Oznacza to, że osoby biorące udział
w tym eksperymencie, bo to jest ciągle eksperyment, osoby te nie wiedzą, czy dostały placebo, czy dostały substancję testowaną. A więc
osoby biorące udział w teście nie wiedzą, co dostały. To jest ta ślepa część, jak gdyby badań
klinicznych. Ale dlaczego nazywają się podwójnie ślepe? Dlatego, że aby uniknąć jakichkolwiek innych wpływów, nawet najmniejszych na
to, co się będzie z tymi ludźmi działo, to lekarze, czy naukowcy, którzy tym ludziom podają ten środek, oni sami nie wiedzą komu, co
podają. Czyli lekarze najczęściej biorący udział
w tych eksperymentach komuś podają coś, ale
sami nie wiedzą, czy podają tej osobie placebo,
czy podają tej osobie badany środek. To jest
niezwykle ważne. Z różnych względów, w które
w tej chwili nie będziemy wchodzić, ale właśnie ten system zabezpieczający przed jakimkolwiek wpływem zewnętrznym jest wprowadzony po to, żeby to były rzetelne badania
kliniczne. Są oczywiście jeszcze inne warunki,
ale nie chcę komplikować sprawy. Warunki doboru tych ludzi i tak dalej, i tak dalej, gdzie
też się oszukuje strasznie. Przecież wystarczy
przeczytać książkę, którą napisał dr Uffe Ravnskov pod tytułem „Cholesterol. Naukowe kłamstwo” i zobaczycie Państwo, jak dobierano ludzi
do eksperymentów, żeby eksperyment wyszedł.
Ale mówię, na razie w te tematy nie wchodzimy.

— Analizy statystyczne
Po dokonaniu tych wszystkich obserwacji firma
farmaceutyczna przeprowadza różnego rodzaju
analizy statystyczne, które są efektem obserwacji i badań. Analizy statystyczne dowodzące
skuteczności działania danego leku. Skuteczności, która jest wyższa niż skuteczność w grupie
tej, która dostawała placebo. A więc dokonuje
się porównań, dokonuje się bardzo skomplikowanych machinacji statystycznych, które mają
wykazać, że dany lek, dana substancja testowana ma skuteczność wyższą niż w grupie tej,
która substancji nie dostawała. Najważniejszy
element tego wszystkiego to jest to, że firma
farmaceutyczna musi przedłożyć wyniki wskazujące na bezpieczeństwo stosowanych substancji. Bo jak powiedziałem wcześniej, co z tego,
że będzie skuteczna, kiedy zniszczy inne organy, kiedy doprowadzi do katastrofy zdrowotnej u tych ludzi. Firma musi wykazać bezpieczeństwo, a nie tylko skuteczność.

— Badania na zwierzętach oraz mniej-

— Pozytywna decyzja FDA = lek

szych i większych grupach ludzi

Wtedy i tylko wtedy, kiedy udowodnione będzie skuteczność i bezpieczeństwo danej substancji, wtedy dopiero FDA wydaje pozytywną
decyzję i mówi: tak, jesteśmy przekonani, że
substancja, którą badaliście, jest skuteczna, ale
przede wszystkim bezpieczna. I dlatego pozwalamy wam teraz tę substancję skomercjalizować, czyli mówiąc po ludzku, może to teraz zacząć sprzedawać. FDA jako urząd nie decyduje
o cenie, ale decyduje o tym, czy w ogóle można
to w bezpieczny sposób podawać człowiekowi.

Potem, upraszczając już naprawdę bardzo, bardzo mocno, robi się badania na zwierzętach.
Kiedy zwierzęta nie pozdychają, a jakieś efekty
pozytywne są, wtedy robi się badania na kilku
osobach. Następnie na większej ilości osób i tak
dalej.
— Kilkuletnie obserwacje
I teraz niezwykle ważny element badań klinicznych właściwie przeprowadzonych, to są kilkuletnie obserwacje. Dlatego że naukowcy doskonale wiedzą, że początkowe efekty mogą być
bardzo dobre, ale kiedy przez dłuższy czas

Jak wiemy w tej chwili, media donoszą, to są
już sprawy sądowe, na tym etapie również we-
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stosowane w naturopatii są dla człowieka naturalne, ale po to stworzono ten bardzo rygorystyczny system, który jest tutaj w skrócie ogromnym opisany po lewej stronie, żeby
zabezpieczyć ludzi złymi skutkami sztucznych
substancji podawanych człowiekowi. Teraz, rozumiejąc dokładnie, jak powinny być przeprowadzone badania kliniczne, o których nam się
tak często mówi w odniesieniu do szczepionek,
przyjrzyjmy się dokładnie, jak przeprowadza się
badania kliniczne dotyczące szczepionek.
Pierwsza sprawa:

wnątrz FDA dochodziło do niesamowitych korupcji, dlatego FDA jako urząd stracił kompletnie wiarygodność. Dlatego, że skorumpowani urzędnicy FDA zezwalali na obrót danej
substancji, wiedząc o tym, że była ona niebezpieczna. Jest to zupełnie inny temat, tego w tej
chwili nie będziemy podejmować.
Drodzy Państwo, wiedząc teraz, w jaki sposób
przeprowadza się badania kliniczne zgodnie ze
Złotym Standardem, muszę powiedzieć, że to
nie jest jeszcze wcale koniec. Wielokrotnie pyta
się, na przykład mnie, jakie są badania dotyczące skuteczności witaminy „C”. I wtedy zarzuca się to, że gdzie są takie badania. Proszę
Państwa, podkreślam, witamina „C” jest substancją naturalną dla człowieka, a więc nie jest
to substancja wytworzona sztucznie, którą się
człowiekowi podaje, nie jest to związek chemiczny powstały tak, jak powstają różnego rodzaju leki, które są zupełnie dla człowieka obce.
Niemniej jednak, kiedy mówimy o zwykłej witaminie „C”, pytania są właśnie dotyczące skuteczności i tak dalej, i wtedy zarzuty padają takie – pokaż mi to wszystko, co widzicie Państwo
po lewej stronie. Czyli, że witamina „C” przeszła takie właśnie etapy badań klinicznych. Ale
okazuje się, że tym ludziom jeszcze mało. Oni
mówią, że w dodatku do tego, co jest po lewej
stronie, pokaż nam co najmniej dwa inne oraz
niezależne ośrodki naukowe, które to potwierdzą.

Nieznany jest skład szczepionek
Mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach.
A więc już na tym etapie powinna nastąpić
całkowita dyskwalifikacja, dlatego że naukowcy
pokazali, że szczepionka ma w wielu przypadkach nieznany skład do końca. Bo to, że producent wyprodukował szczepionkę jako materiał
biologiczny i zadeklarował w dokumentacji, że
w tej szczepionce znajduje się tyle i tyle atenuowanego wirusa, bakterii i tak dalej, czy też innych substancji niezwykle, jak wiemy toksycznych, szkodliwych dla człowieka, nie wystarcza.
Dlatego że wykazano poza wszelką wątpliwość,
że szczepionki zawierają jeszcze inne substancje, o których producent nawet nie wiedział. Te
dowody naukowe przedstawiłem Państwu w poprzednich odcinkach, a więc producent szczepionek sam nie wie dokładnie jaki jest skład.
A więc, na tym etapie już szczepionki powinny
być odrzucone. Nie może być tak, że testujemy
coś ostatecznie na ludziach, czego składu nie
znamy.
Następna sprawa.

— Co najmniej dwa inne, niezależne
ośrodki naukowe

Wiele badań robi się właśnie w ten sposób, że
jeżeli stwierdza się jakieś zjawisko, to wymaga
się, aby dwa inne niezależne od siebie ośrodki
naukowe to potwierdziły. Mało tego to właśnie w przypadku witaminy „C” czy innej substancji dla człowieka naturalnej żąda się oczywiście opisanie tego w periodykach medycznych tzw. Listy Filadelfijskiej. Lista Filadelfijska to jest lista periodyków medycznych o najwyższym stopniu wiarygodności. I wtedy właśnie ci, którzy żądają skuteczności badań witaminy „C”, żądają spełnienia w dodatku tego,
co po lewej stronie, żądają jeszcze spełnienia
tych następnych warunków i mówią: wtedy ci
uwierzymy. Moi drodzy Państwo jak do tego
podejść? Przecież różne substancje naturalne

Symulacja interakcji z innymi lekami i innymi substancjami zawartymi w szczepionkach
Nie ma żadnych badań, które mówią cokolwiek na temat tego, czy producent szczepionki
sprawdził, czy ta szczepionka wchodzi w interakcje jakiekolwiek negatywne z innymi szczepionkami lub lekami. Mówiliśmy poprzednio,
omawiając ten problem, że to jest niezwykle, ale to niezwykle ważne, dlatego że może
dojść do wystąpienia interakcji szczepionki z innymi lekami. To należy wykluczyć i określić,
jakie te interakcje są. W przypadku szczepionek nikt tego nie określa, nikt takich badań nie
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robi. Wiele głosów naukowców, którzy wskazują na potężne niedopatrzenie badań klinicznych w tym momencie, wskazują na to, że nie
tylko nikt nie zbadał na świecie możliwych interakcji pomiędzy jedną a drugą szczepionką,
to również nikt nie zbadał interakcji pomiędzy
substancjami, które znajdują się w szczepionce.
Żaden producent szczepionek, podkreślam żaden, nie zrobił badań wskazujących na bezpieczeństwo czy też na bezpieczne interakcje,
one mogą zajść pomiędzy na przykład aluminium i rtęcią, które znajdują się w niektórych
szczepionkach. Bo w niektórych szczepionkach
znajdują się i aluminium i rtęć. Żaden z producentów nie wykazał, wręcz nie robi żadnych
badań dotyczących interakcji pomiędzy innymi
elementami, szczególnie toksycznymi, znajdującymi się w szczepionce. Żaden z producentów nie przebadał żadnych interakcji pomiędzy na przykład substancją, która wie, że ma
w składzie szczepionki i organizmem dziecka.
Który z producentów zbadał szczepionkę w taki
sposób, żeby dziecku podać aluminium zawarte
w danej szczepionce i nic więcej? Żaden. Żaden
producent szczepionki tego nie dokonał. To już
jest całkowita dyskwalifikacja, bo nie spełnia
podstawowych warunków dobrze wykonanych
badań klinicznych. Ale przecież to nie jest koniec.

jak sami widzicie, szczepionki nie przechodzą
przez badania kliniczne, zgodne z tak zwanym
Złotym Standardem. A niektóre nie przechodzą przez żadne badania, do czego sobie jeszcze
dojdziemy.
Badania na zwierzętach? – Być może, pomijamy ten etap.
Brak kilkuletnich obserwacji
Mówiliśmy o tym, jak niesamowicie ważne
w badaniach klinicznych są kilkuletnie obserwacje. W przypadku szczepionek jest zupełny
brak, brak kilkuletnich obserwacji. To jest następny element, który całkowicie dyskwalifikuje
szczepionkę z tego, żeby można było nazwać
ją, że przeszła przez jakiekolwiek badanie kliniczne. Mówiliśmy o tym, gdzie wyjaśnialiśmy
sobie to, co opisywał doktor R. Blaylock, który
poza wszelką wątpliwością wykazał, że uszkodzenia po zastosowaniu silnego stymulanta, jakim są szczepionki, mogą się wykazać, okazać,
rodzice dziecka mogą zauważyć po 2, 3, 5, 10,
15 czy 20 latach po podaniu szczepionki. Pokazywałem Państwu publikacje medyczne, które
wskazywały na to, że substancje zawierające
na przykład aluminium, były podawane domięśniowo w ramię, efekty działania tych szczepionek, katastrofalne dla tych osób, pokazywały
się dopiero wtedy, kiedy te osoby były w wieku
średnim. A więc żadna szczepionka nie przeszła przez jakiekolwiek długoletnie obserwacje.
Szczególnie że tych szczepionek jest cała masa.
Następna sprawa. Są szczepionki, których skuteczność i bezpieczeństwo określono na podstawie obserwacji po czterech dniach. A więc, jak
można powiedzieć, że te substancje, które podajemy masowo naszym dzieciom, pod karą administracyjną, że te substancje są bezpieczne,
kiedy nikt, żaden z producentów nie obserwował długoletniego stosowania tych substancji.
A przecież są naukowcy, są publikacje, które
dowodzą tego, że skutki uboczne, czasami tragiczne dla tych osób, wychodzą po bardzo długim czasie. Ale żadne badania tak zwane kliniczne tego nie pokazują.

Brak grupy kontrolnej z podawanym
PLACEBO
Mówiliśmy o tym, że podstawą w badaniach klinicznych wykazania skuteczności i bezpieczeństwa jest grupa kontrolna. Ta grupa kontrolna musi być, dlatego że dopiero wtedy można
określić, jaki jest efekt zastosowania danej substancji u człowieka. W przypadku szczepionek
nie ma grup kontrolnych. Dojdziemy do tego,
kiedy będę pokazywał Państwu dowody i przykłady tego, gdzie testowanie tzw. testy kliniczne nie miały grup kontrolnych, a jeśli miały
grupy kontrolne, to grupie kontrolnej, czyli tej,
której powinno podać się placebo, a więc środek absolutnie neutralny, nie podawano środka
neutralnego. Dojdziemy sobie dalej do tego.
W każdym razie, na tym etapie mówię Państwu to, że w przypadku szczepionek nie ma
właściwych grup kontrolnych z podawanym placebo. To już jest następny element, który całkowicie dyskwalifikuje szczepionki z użycia, bo

Analizy prowadzone bez audytu przez
niezależne instytucje. Brak potwierdzenia przez inne ośrodki badawcze
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i koniec! To gdzie teraz jest wymaganie tego potwierdzenia przez inne ośrodki, opisania w publikacjach z Listy Filadelfijskiej. Dlaczego tego
się nie pilnuje?
DYSKWALIFIKACJA
W związku z tym cóż warte są tego typu badania, które mówi się, że to są badania kliniczne?
Śmietnik drodzy Państwo, bo jeżeli są prowadzone dyskusje na temat badań klinicznych witaminy „C” i nie spełni się tego warunku, to
wszyscy wtedy mówią, że to jest śmietnik, bo
nie było potwierdzone przez inne ośrodki, że
nie były opisane, lecz nagle wszystko im pasuje w przypadku szczepionek. Przecież to jest
kpina z inteligentnych ludzi. To jest oszustwo.
To jest kłamstwo. Dlaczego media wyraźnie
tego nam nie mówią? A przecież to, co Państwu
przekazuje, to tak jest. Jeżeli w ten sposób są
przeprowadzane jakieś badania kliniczne, to czy
wolno w ogóle stosować słowo kliniczne w tym
przypadku. Gdzie jest ten „Złoty Standard badań klinicznych”? Nigdzie go nie ma. Te badania można wrzucić, jak widzicie sami Państwo,
do śmietnika. To dlaczego cały czas mówią nam
media, mówią nam ministrowie zdrowia, urzędnicy, że szczepionki przeszły przez badania kliniczne? Jakie badania kliniczne? Teraz macie
możliwość Państwo sami dokonania tej oceny.

Następna sprawa. Analizy statystyczne dowodzące skuteczności powyższej grupy z placebo
i bezpieczeństwo. Mówiliśmy o tym, że muszą być przeprowadzone analizy statystyczne,
ale proszę popatrzeć. Firma farmaceutyczna,
która opracowała szczepionkę, prowadzi analizy statystyczne bez żadnego audytu zewnętrznego. Czyli złodziej jest sędzią we własnej sprawie, jak mówi przysłowie. A co do tego jeszcze, kiedy dodać, że jeśli chodzi o witaminę
„C”, to są żądania, potwierdzenia przez co najmniej dwa inne ośrodki badawcze, opisanie tego
w publikacjach z Listy Filadelfijskiej i tak dalej. . . A co się dzieje w przypadku szczepionek?
Nie ma tego. Tego wymogu nie ma w ogóle.
Nikt nie kontroluje z zewnątrz tego, co firma
farmaceutyczna mówi na temat własnej szczepionki. Mówi, że jest dobra, że jest bezpieczna,

Koniec odcinka 18
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ODCINEK 19
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Badań klinicznych ciąg dalszy. . .

tej substancji, która jest badana, jak również
jej bezpieczeństwo.

Zapraszam Państwa do odcinka 19, gdzie będziemy kontynuować sprawy dotyczące z tak
zwanymi badaniami klinicznymi. Przypomnę,
że w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, jak
powinny wyglądać prawdziwe, rzetelne badania kliniczne. Na czym polegają, jakie warunki
musi spełniać substancja, która ma ambicję
być lekiem, żeby przeszła przez te badania
kliniczne. Jeden z moich przyjaciół zawiadomił mnie niedawno, że w tych badaniach klinicznych chodzi jednak o balans, o równowagę pomiędzy skutkami ubocznymi i skutecznością. I te skutki uboczne stanowią między innymi o bezpieczeństwie lub braku tego bezpieczeństwa. Oczywiście dla pacjenta jest ważny
skutek terapeutyczny, niemniej jednak sprawa
bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Mówimy
o szczepionkach, które nie są lekiem w sensie
takim, że nie leczą czegokolwiek. Szczepionka
nie jest substancją, która musi być podana, bo
ktoś ciężko zachorował. Więc jeśli chodzi o profilaktykę, to podajemy substancję o nieznanym
składzie z zawartością niezwykle toksycznych
dla układu nerwowego szczególnie u dziecka.
W związku z tym ten element bezpieczeństwa
w tym przypadku jest elementem priorytetowym.

Proszę popatrzeć na tę publikację. W ramce
czerwonej mamy wyraźnie napisane coś takiego:
„Ze względów praktycznych badania dotyczące
skuteczności tej szczepionki nie zostały przeprowadzone w grupie docelowej w obecnie stosowanym programie szczepień dziewczynek w wieku
dojrzewania i chłopców w wieku dojrzewania”.
Zastanówmy się nad tym zdaniem i przyjrzyjmy się dokładnie jego treści. Proszę Państwa, kiedy stosuje się dany lek dla danej populacji tak, jak jest to w przypadku Gardasilu i Cervarixu, należałoby, oczywiście co logika sama nakazuje, należałoby przebadać ten
lek lub coś, co chce być nazywane lekiem, bo
na razie jeszcze lekiem nie jest, nie ma statusu leku, żeby to było przebadane na tej populacji. Czyli jeśli mamy lek dla dzieci, to nie
może on być testowany na dorosłych. To jest
chyba logiczne. Dlatego że potem, kiedy zastosuje się ten lek przetestowany na dorosłych
u dzieci, skutki mogą być katastrofalne. To jest
tak, jakby producent samochodu wyprodukował samochód i powiedział:

Przyjrzymy się teraz następnej publikacji,
która dotyczy szczepionek przeciwko wirusowi
HPV. Szczepionki, która nazywa się Gardasil,
a drugiej szczepionki, która nazywa się Cervarix. To są dwie szczepionki, można powiedzieć
tego samego rodzaju. Zwracam uwagę na tytuł
tej publikacji: Przegląd badań klinicznych.
Wiemy, że aby substancja, którą badamy, była
zaakceptowana jako lek, ta substancja musi
przejść przez badania kliniczne, gdzie w badaniach klinicznych należy wykazać skuteczność

„Przejechaliśmy 10 milionów kilometrów tym
samochodem na biegu wstecznym. A jak będzie
jechał do przodu? Nie wiemy”.
Czy samochód przeznaczony jest do jazdy na
biegu wstecznym? Chyba nie, ale jeżeli producent samochodu powiedziałby nam, że przetestował ten samochód, ale tylko jeżdżąc nim do
tyłu, kto by taki samochód kupił? Chyba że ten
samochód nazywa się – Gardasil albo Cervarix. Druga sprawa dotycząca tego zdania. Ja-
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sno napisali – w grupie docelowej, czyli u dziewczynek i u chłopców w wieku dojrzewania. Jak
wiadomo jest bardzo wiele krytyki dotyczącej
tej szczepionki, jeśli chodzi o stosowanie jej
u chłopców. Bo nie wiem, który chłopiec ma
macicę, żeby chronić chłopców przed rakiem
macicy. Okey, ktoś mówi, czy się mówi, że tu
chodzi o zakażenie ogólne, przenoszenie tego wirusa i tak dalej. Niemniej jednak to dla wielu
lekarzy jest nie do przyjęcia, żeby stosować to
u chłopców. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do
pierwszego zdania:

gicznego wytwarzającego przeciwciała, a co tworzy zabezpieczenie u młodych osób, prowadzi to
do optymistycznego przypuszczenia dotyczącego
skuteczności tej szczepionki u osób w okresie
dojrzewania objętych programem szczepień”.
Czy ktoś to rozumie? Ale przyjrzyjmy się temu
zdaniu jeszcze raz od początku. Dlatego że,
to zdanie jest naszpikowane różnymi stwierdzeniami, które przeciętnemu człowiekowi nic nie
mówią, tymczasem są dosyć ważne.
Zacznijmy może od tych „bridging studies”,
czyli badań pośrednich. Co to znaczy? To znaczy, że inne gdzieś tam badania były przeanalizowane, które niekoniecznie dotyczyły testów,
o których tutaj jest mowa. W tych publikacjach, co dotyczyło może innych testów. Ale
nie można stosować w takich przypadkach tego
typu podejścia, bo mamy konkretny lek, czyli
szczepionkę, i ona wymaga konkretnych badań.
A tutaj się odwołują do jakiś tam badań pośrednich dotyczących wspaniałego bezpieczeństwa
tej szczepionki. Gdzie jest jakiekolwiek badanie, które pokazuje wspaniałe bezpieczeństwo tej szczepionki? W tych publikacjach,
które były tutaj omówione, tego nigdzie nie
ma. Moi Państwo, ogromny problem wszystkich szczepionek na całym świecie jest właśnie
– to nigdy, nigdzie nie przeprowadzono
żadnych badań dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Badań przeprowadzonych
w sposób właściwy. Bo to, co do tej pory
nam się pokazuje, to nie są badania dotyczące
bezpieczeństwa. Nie są to badania bezpieczeństwa przeprowadzone we właściwy sposób. Takich badań nie ma. Amerykanie od lat dopraszają się od CDC i FDA przeprowadzenia takich badań. Ale od samego początku, kiedy takie wnioski zostały postawione, nikt nigdy takich badań nie przeprowadził. Jedna organizacja i druga boi się tego jak ognia. Wiedzą dokładnie co byłoby efektem takich badań przeprowadzonych w sposób właściwy.

„Ze względów praktycznych badania dotyczące skuteczności tej szczepionki nie zostały
przeprowadzone”.
Czy ktoś z państwa może mi powiedzieć, jakie mogły być, czy mogłyby być, względy praktyczne, żeby nie przeprowadzić badań skuteczności? Czy istnieje coś jeszcze ważniejszego niż
poważne zbadanie czegoś, co będzie się podawać milionom, milionom dziewczynek? Czy
istnieje jeszcze coś na świecie ważniejszego?
Oczywiście, że istnieje – to jest zysk. Dlatego
że tego typu badania byłyby niezwykle kosztowne, a więc jak można nazwać tego typu badania badaniami klinicznymi? Wiemy już jakim rygorom, jakim procesom muszą podlegać prawidłowo przeprowadzone badania kliniczne. Autorzy tej publikacji wyraźnie sami
mówią, że takich badań nie przeprowadzono.
Na jakiej podstawie używają słowa „badania
kliniczne”? Ja tego nie rozumiem. Być może,
ktoś z państwa zrozumie. Wiem tylko jedno.
Badania, które zostały w tej publikacji opisane,
w żadnym stopniu nie spełniają wymagań badań klinicznych zgodnych z tak zwanym Złotym
Standardem. Jakie słowa cisną się na usta? Zostawię to Państwu do rozstrzygnięcia.
Przyjrzyjmy się teraz następnemu zdaniu w tej
samej ramce. Napisano tak:
„Jednakże badania pośrednie wykazały doskonałe bezpieczeństwo i silną odpowiedź immunologiczną w wieku dojrzewania”.

Następny fragment tego samego zdania mówi
o tym, że:

Nic z tego bla, bla, bla nie rozumiem. Bo piszą
dalej tak:

„Wykazano bardzo silną odpowiedź immunologiczną po podaniu tej szczepionki”.

„Co w połączeniu z dokumentacją wskazującą
na bardzo silną odpowiedź układu immunolo-

I tutaj mamy do czynienia z ogromnym problemem. Dlatego że naukowcy zajmujący się
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tymi sprawami wyraźnie wskazują na to, że
u niektórych dziewczynek, pewnie chłopców
tak samo, ta odpowiedź immunologiczna, którą
się tak ładnie określa, jest gwałtowna i przekraczająca możliwości organizmu. I wtedy wychodzą straszliwe powikłania, które niszczyć
mogą i niszczą organizm takiej młodej osoby
na całe życie. To jest ślepota, to jest ogłuchnięcie, to są straszne rodzaje paraliżu, całego organizmu, a nie tylko ręki czy nogi. To
są głębokie depresje, śmierć niejednokrotnie.
Dlatego, że u wielu dziewczynek, wykazano,
ta odpowiedź immunologiczna jest zbyt silna
w tym przypadku. Wynika to z formy wirusa,
a w zasadzie substancji, to nie jest wirus, jak
mówiłem wcześniej. To jest białko wirusopodobne. W połączeniu z aluminium, którego nawkładano w tych szczepionkach ogromną ilość,
razem tworzy substancję biologiczną, która
jest niezwykle, niezwykle toksyczna. Może wywołać potworne skutki uboczne. I wywołuje.
A więc, powiedzenie, że wywołuje silną odpowiedź układu immunologicznego i nie mówi nic
więcej na ten temat, wprowadza w błąd lekarzy. Bo lekarze czytający tego typu publikację,
która jak widzicie, jest nafaszerowana niedopowiedzeniami, nieprawidłowościami, będą przekonani, że wszystko jest jak najbardziej w porządku.

cała masa. Jakim prawem można dopuścić tego
typu publikację do wiadomości publicznej i pozwolić na to, żeby lekarze, którzy powinni jednak moim zdaniem na to zwracać uwagę, opierali się na przypuszczeniach? Ani nie ma badań dotyczących bezpieczeństwa, ani jak sami
powiedzieli, nie przeprowadzili badań dotyczących skuteczności. Oni tylko przypuszczają, że
tak będzie.
Moim skromnym zdaniem szczytem wszystkiego jest zdanie następne, które zaczyna
się na samym dole tej czerwonej ramki. Ona
w uproszczeniu mówi mniej więcej tak, że:
„Biorąc to wszystko razem pod uwagę, wspaniałe wyniki testów klinicznych w sposób bardzo
poważny i silny wspierają potencjał tej szczepionki jako bardzo wartościowej interwencji od
strony zdrowia publicznego, i uzasadniają jej
szerokie zastosowanie mające zapobiec infekcjom HPV i związaną z tym neoplazją (zmianą
na szyjce macicy, mogącą doprowadzić do nowotworu)”.
Czy ktoś mógł wymyślić jeszcze bardziej przewrotne stwierdzenie przypuszczenia, domysłu?
Żadne kliniczne testy, bo nie spełnia ta szczepionka żadnych warunków testów klinicznych,
żeby tego typu zdanie umieścić w abstrakcie. Lekarze najczęściej czytają tylko abstrakt.
Czyli skrót. I czytając ten skrót, sugeruje im
się, że wszystko jest perfekcyjnie okey i nie ma
żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, mówi się,
że trzeba to szeroko stosować. Nie wiem. Pozostawiam jak zwykle to Państwu do oceny.

Następny człon tego zdania:
„Silna odpowiedź immunologiczna (ta niby, bo
to jest urojone bezpieczeństwo) w połączeniu
z dokumentacją wskazującą na bardzo silną odpowiedź (i tak dalej) prowadzi do (uwaga teraz)
optymistycznego przypuszczenia dotyczącego skuteczności tej szczepionki u osób w okresie dojrzewania objętych programem szczepień”.
Czy ja to coś źle rozumiem? Proszę mi pomóc. Poważni ludzie piszą niby poważną pracę
naukową, niby poważną publikację dotyczącą
czegoś niesamowicie poważnego, ze względu
na swoje potencjalne konsekwencje dotyczące
zdrowia i życia tych osób, i oni mówią, że
to „prowadzi do optymistycznego przypuszczenia”? Od takich badań my żądamy
faktów, a nie optymistycznych przypuszczeń.
A co z przypuszczeniami pesymistycznymi?
Dlaczego o tym nic nie powiedziano? A przecież tych przypuszczeń pesymistycznych jest

Teraz proszę popatrzeć na tabelę, która jest
częścią wcześniej omawianej publikacji. To jest
tabela porównująca badania, one mają tutaj
w górnej części różne nazwy, ale porównująca badania niby właśnie kliniczne dotyczące
skuteczności szczepionki Gardasil i Cervarix.
Przyjrzyjmy się teraz tej części zaznaczonej
na czerwono. Czas, w jakim obserwowano zaszczepione osoby po podaniu im tych szczepionek. Cztery lata. Każdy lekarz wie i wiele
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osób, które się tym interesują, że rozwój tego
typu nowotworu może trwać 20, 30, a nawet
40 lat. Co można zauważyć po czterech latach
obserwacji? Co można zauważyć w tym czasie
i przekazać społeczeństwu jako informacja wiarygodna? Jak wiemy niewiele. Widziałem opis
tego typu badań, gdzie badania trwały 2 lata.
Dlatego, że po dwóch latach zaczęły wychodzić
bardzo, bardzo poważne problemy zdrowotne
u zaszczepionych dziewczynek. Wtedy badania
te przerwano, opublikowano je i powiedziano,
że szczepionka jest jak najbardziej w porządku,
bo obserwowano dwa lata i nic się nie działo.
Niczego nie powiedziano na temat, co się działo
po tych dwóch latach. Zwracam uwagę na to,
że jest tyle publikacji. Jest wyjaśniony mechanizm, który pokazał nam dr R. Blaylock, wskazujący na to, że skutki uboczne szczepionek
mogą wystąpić nawet po 20, a nawet po 30 latach po podaniu szczepionki. Jaką wartość merytoryczną do badań wnosi obserwacja szczególnie w tego typu sytuacji, gdzie mówimy o nowotworach, które się pojawiają za 20, 30 lat,
jaką wartość wnosi coś, co mówi się nam, że
obserwowano przez cztery lata? Ta wartość jest
zerowa. Ale jest gorsza rzecz. Następna, i to
tak można iść krok po kroku.

trzeć. Były grupy kontrolne? Były, ale grupie
kontrolnej podawano aż 225 mikrogramów aluminium. Więc samo to, dyskwalifikuje te badania, jako badania kliniczne. Nie wolno w prawidłowo przeprowadzonych badaniach klinicznych
grupie kontrolnej podawać żadnej substancji
czynnej. A tutaj podano tym dziewczynkom
aluminium, które wywołuje bardzo poważne reakcje ze strony układu immunologicznego, ze
strony mikrogleju.

Jak sobie przypominamy z poprzednich części.
Co to oznacza? Samo to może wywołać bardzo
silne reakcje negatywne. Podawanie tej grupie
kontrolnej czegokolwiek innego niż substancja
zupełnie obojętna dla organizmu – dyskwalifikuje tego typu badania. Całkowicie. To już nie
są żadne badania naukowe. W przypadku Cervarixu nie wiem, czy się śmiać, czy nie, podano
grupie kontrolnej zamiast soli fizjologicznej czy
cukru, podano szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (sic).

Przypominam Państwu ten schemat, na którym omawialiśmy, jak powinny być przeprowadzone prawidłowe badania kliniczne. Że na
końcu tych badań musi być wykazana skuteczność, gdzie w przypadku Gardasilu czy Cervarixu skuteczności takiej nie określono, co
otwarcie autorzy tej publikacji napisali. Musi
być wykazane bezpieczeństwo, czego nigdzie
na świecie nie wykazano. Ale jednym z warunków koniecznych absolutnie do przeprowadzenia badań klinicznych czegokolwiek, jakichkolwiek badań klinicznych, które miałyby mieć
status kliniczny, musi być grupa kontrolna.
W wielu badaniach szczepionek grupy kontrolnej nie ma. Do tego też dojdziemy. Ale jeżeli już jest grupa kontrolna, to jak sobie Państwo przypominacie, warunkiem koniecznym do
określenia, nie tylko skuteczności, ale bezpieczeństwa badanego preparatu czy substancji,
jest to, żeby grupa kontrolna miała podawaną
substancję neutralną dla organizmu. Czyli sól
fizjologiczną, cukier, czasami cukier mlekowy.
Co zrobiono w tym przypadku? Proszę popa-

Czy ktoś jest tutaj poważny? Przecież nie
można w ogóle wziąć na poważnie takich badań.
A nadanie takim badaniom nazwy „badania kliniczne” to już obrażenie inteligencji średnio inteligentnego człowieka.
I to występuje w literaturze. Lekarze to czytają. I bierze się to na poważnie. Co to oznacza, że szczepionka, która przeszła przez tego
typu dziwaczne, powiedzmy sobie „delikatne
badania”, co to daje? Jaką wartość mają te
badania? Gdybyśmy podali tego typu badaniom jakikolwiek lek, który przemysł farmaceutyczny stworzył, ta substancja nigdy by nie
widziała światła dziennego. Nigdy przenigdy.
Nikt by na to nie pozwolił. Ale jeśli jest to
szczepionka – można robić wszystko. Najgorsza rzecz jest taka, że jest to oszukiwanie.
To jest okłamywanie całego społeczeństwa, bo
niektórzy rodzice znający język angielski, a nie
będący lekarzami, przeczytają abstrakt i widzą,
że wszystko jest okey. Bo w abstrakcie, czyli
w skrócie badań wielu szczegółów się nie po-
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50 powikłań, bo organizm zareagował, a nie powinien, dlatego że przy podaniu prawdziwego
placebo nie zareaguje. Co się teraz stało? Ponieważ tutaj było samo aluminium, a w grupie tej czynnej, gdzie podano dziewczynkom,
trudno w tej chwili nazwać dziewczynką kobietę
26 letnią, ale podano pełną szczepionkę zawierającą aluminium plus tę całą resztę, wystąpiło
70 powikłań. Niewielka różnica. I wtedy producent szczepionki powie: w grupie kontrolnej
było 50, w grupie czynnej było 70, różnica nie
była aż taka duża. To oczywiście są przeprowadzone badania nieprawidłowo.

daje. A rzadko kto sięgnie po szczegóły danej
publikacji naukowej. Zresztą to nawet trudno
nazwać publikacją naukową. Gdyby była to publikacja opisująca testy kliniczne jakiejkolwiek
innej substancji niż szczepionki, taka publikacja nigdy nie byłaby umieszczona w poważnych periodykach medycznych. Nigdy by nie
dopuszczono, żeby taka publikacja zobaczyła
światło dzienne. Co to oznacza? Jaka jest wartość tej publikacji?
Właśnie taka – kosz na śmieci.

Proszę teraz popatrzeć, co by się stało, gdyby
te same badania przeprowadzono prawidłowo.
Zgodnie z wymaganiami i zgodnie z tak zwanym Złotym Standardem, o którym zawsze mówią naukowcy, profesorowie medycyny i tak
dalej. Proszę popatrzeć. Grupa Placebo dostałaby substancję dla organizmu obojętną. Byłaby to sól fizjologiczna, trochę cukru czy coś
w tym rodzaju, co nie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Co wtedy? Zero powikłań. Natomiast w grupie czynnej byłoby jak wcześniej,
70 powikłań. Co wtedy? Różnica byłaby już na
tyle duża, że produkt badany okazałby się produktem niebezpiecznym.

Zwracam Państwu szczególną uwagę na to, jaka
ważna jest w tym przypadku grupa kontrolna.
Przyjrzyjmy się teraz temu w celu zilustrowania
tego zjawiska. Proszę popatrzeć.

Mamy grupę Placebo składającą się ze 100 osób
i substancją aktywną jest aluminium, jak w wyżej wymienionych badaniach, gdzie grupie Placebo, nie podawano placebo. Podawano aluminium. W grupie drugiej czynnej, składającej się
ze 100 osób, podawano szczepionkę, ale pełną.

Widzicie Państwo, jaka to jest wielka różnica?
Dlaczego to jest takie niezwykle ważne? Co to
oznacza? Oznacza to, że prawdopodobnie nie
dopuszczono by tego produktu do sprzedaży.
I właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby za
wszelką cenę sprzedać. Pomyślmy o tym, jeszcze raz, kiedy usłyszymy, że jakiś produkt przeszedł przez badania kliniczne. Kiedy się temu
przyjrzeć, tak wyglądają według tych ludzi badania kliniczne, podczas gdy prawdziwe badania kliniczne wyglądają inaczej. Jeśli jest już
mowa o Gardasilu to, drodzy Państwo, wiecie, od czego zaczęła się historia z Garda-

Czyli nie tylko aluminium, ale z całą resztą,
która znajdowała się w tej szczepionce. Grupa
czynna to jest grupa, na której bada się tę substancję. W tym przypadku mówimy o Gardasilu, ale to stosuje się do wielu, wielu leków, za
chwilkę zobaczycie to Państwo sami. Co dalej
się dzieje? Otóż grupa, której podano aluminium, jako substancję nieaktywną, a jest to substancja aktywna, w związku z tym te badania są
sfałszowane, w grupie tej wystąpiło na przykład
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kiedy obserwowano dziewczynki przez 2 lata.
We wcześniej wskazanych badaniach obserwowano przez cztery lata. Ale przecież każdy ginekolog wie, każdy lekarz powinien wiedzieć, że
rozwój nowotworu to nie jest sprawa czterech
lat. A w szczególności nowotworu takiego jak
nowotwór szyjki macicy. Dlaczego nie podano
wyników badań obserwacyjnych trwających na
przykład 10 lat? 15 lat? Należałoby badania
prowadzić znacznie dłużej, ale tego oczywiście
nie ma. W tej chwili wiemy już, że szczególnie
ten nowotwór pokazuje się, zaczyna występować u znacznie, ale to znacznie starszych kobiet,
a nie u kobiet, które mają trzynaście lat, to jest
właściwie dziecko, i cztery lata obserwowano,
a więc w wieku jej siedemnastu lat mówią: „A!
Wszystko dobrze”. To jest rzeczywiście naciąganie.

silem? Najpierw był podawany kobietom
w ciąży (sic). Ale ogromna ilość kobiet roniła.
Występowała ogromna ilość poronień. I przestali. Czy sam ten fakt nie zastanawia? Oczywiście można powiedzieć, że fizjologia i układ
hormonalny kobiety w ciąży jest inny i tak dalej, ale wydaje mi się, że. . . tak, jest to jakiś
argument. Ale podawanie kobiecie substancji,
która wywołuje ciążę? Ktoś mi powie,
„A jak się poda u kobiety, która w ciąży nie jest,
to będzie perfekcyjnie, będzie fajnie, będzie bardzo dobrze”.
Teraz właśnie takie coś się proponuje młodym
dziewczynkom.

W badaniach klinicznych niektórych stosowano
aluminium do 3 razy więcej niż w grupie kontrolnej. Po to, żeby wywołać większą ilość skutków ubocznych w grupie kontrolnej, po to, żeby
w tej grupie czynnej w porównaniu nie było,
aż tak wielu skutków ubocznych. I podstawowa
rzecz. Badania kliniczne wykonane były przez
producenta szczepionki i nigdy nie były powtórzone przez niezależne laboratoria. Drodzy
Państwo, to jest podstawowy argument, kiedy
krytykuje się jakikolwiek inne badania, że:

Ofiara szczepionki przeciwko HPV

„Tak, wyszło wam tak, i tak, ale wasze badania powinny być powtórzone przez co najmniej
dwa inne ośrodki opisane przez ileś tam pism
i opublikowane w periodykach różnego rodzaju,
szczególnie tych z Listy Filadelfijskiej”.

Kiedy powstają nowotwory szyjki macicy? Za
dwa lata po szczepionce? Czegoś takiego nie
ma. Kiedyś w ukrytych terapiach w części drugiej pokazałem, że naukowcy, którzy zajmują
się tymi zagadnieniami, wskazują, że powikłania po tej szczepionce, po Gardasilu, są 10 do 20
razy większe, niż dotyczące innych szczepionek.
To było nawet razem wziętych. A więc to jest
potwornie niebezpieczna szczepionka.

W przypadku szczepionek nie ma żadnych takich badań, żeby były zweryfikowane przez kogokolwiek niż tylko sam producent. Złodziej
jest sędzią we własnej sprawie.
W szczepionce, w Gardasilu, wykryto fragmenty DNA wirusa tego, który w nim jest,
(w zasadzie to nie jest wirus dlatego, że to
jest sprawa dużo bardziej skomplikowana), połączone z aluminium. Dlatego że w tej szczepionce są potężne ilości toksycznego, tego
straszliwie toksycznego aluminium. Wykryto
fragmenty DNA. W zasadzie można powiedzieć, że jest to wirusopodobne białko. Tak
jak stwierdziła to pani dr Judy Mikovits. To

Mówimy w tym przypadku o Gardasilu, ale to
jest tylko ilustracja tego, co chcę Państwu przekazać, dlatego że Gardasil jest przykładem tego
typu oszukiwania społeczeństwa. Wszystkich.
Były badania takie Gardasilu, gdzie, kiedy
zauważono wzrost proporcji dysplazji (zmiana
przedrakowa), czyli u tych dziewczynek coś się
rzeczywiście działo, badania wstrzymano właśnie w tym momencie i, ogłoszono sukces. To
były badania, jeśli dobrze sobie przypominam,
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nie jest wirus HPV. To, co jest w Gardasilu, to nie jest czysty wirus. Znaczenie ma dla
nas to, że ta substancja w połączeniu z aluminium wykazywała niesamowitą toksyczność.
Dużo większą toksyczność niż występowałyby
osobno. Ale żadnych badań w tym zakresie nie
przeprowadzono, żeby ustalić bezpieczeństwo
tej szczepionki, żeby ustalić, w jaki sposób na
organizm człowieka zadziała substancja składająca się z fragmentów DNA połączonego z aluminium. Żaden producent tych szczepionek takich badań nie wykonał. A przecież pokazano,
że te fragmenty DNA tam są.

i ulepszona. Dlaczego? Dlatego że zawiera dwa
razy więcej aluminium niż szczepionka poprzednia. Wiedząc o tym, że aluminium jest tak
strasznie neurotoksyczne, wprowadzono tego
aluminium jeszcze więcej do szczepionki niby
przeciw temu wirusowi. Nie oceniamy tutaj
skuteczności, bo nie jest to celem moich filmików. Tylko celem moich filmików jest pokazanie ryzyk i niebezpieczeństw, o których często
nam się nie mówi. A właściwie w ogóle nam się
nie mówi. Będąc rodzicem takiej dziewczynki,
trzeba byłoby się zastanowić, rozpatrzyć te
wszystkie rzeczy, które do tej pory powiedzieli
i zastanowić się nad tym, czy szczepić, czy
nie. Ja tylko przekazuję tutaj informację oparte
na faktach. Oparte na publikacjach czy też
oparte wręcz na badaniach, żeby każdy rodzic
był zorientowany, co szykuje swemu dziecku.
Może wtedy zastanowiłby się, może zmienił
decyzję? Ale jeśli decyzji nie zmieni to jego
sprawa. Tylko, jak słyszę i widzę, „która szczepionka jest bezpieczna? A co z tą szczepionką
dla dziewczynek?”. To proszę bardzo. Proszę
sobie przejrzeć te wszystkie informację i podjąć
swoją własną decyzję. W tej chwili proponuje
się szczepienie szczepionką przeciwko wirusowi
HPV, wywołującego, tak się to podejrzewa, dlatego, że tych wirusów jest bardzo wiele, tak to
się podejrzewa, tak się przypuszcza, wywołujące raka szyjki macicy, i proponuje się szczepić
chłopców. Już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych szczepionkę Gardasil podaje się również chłopcom. Nigdy nie spotkałem chłopca
z macicą. Ale tak to się w tej chwili dzieje.

Idźmy dalej. Niektórzy z naukowców nie tylko
stwierdzili fragmenty DNA, ale nawet pokazali, że się łączyły te fragmenty z aluminium,
co nie przeszkadzało w ogóle temu, żeby FDA
i CDA (amerykańskie) ogłosiły, że w Gardasilu: Nie ma fragmentów DNA (sic). A przecież
50 procent dziewczynek w Japonii zaszczepionych przeciw HPV miało jakieś efekty uboczne.
Różne efekty. Ale 50 procent zaszczepionych
dziewczynek miało efekty uboczne. W Ameryce Południowej z kolei, kiedy szczepiono
dziewczynki w jednym mieście, dziewczynki wykazywały potężne problemy psychiczne, bardzo
głębokie depresje. Chciały popełnić samobójstwo, dlatego że wmawiano im, że są chore.
Te dziewczynki trafiły do szpitala psychiatrycznego i oczywiście stwierdzono, że to te dziewczynki winne są temu stanowi, w którym się
znalazły, a nie szczepionka. A ta nowa szczepionka, zastępująca Gardasil, jest wzmocniona

Koniec odcinka 19

Od 2014 r. Zarejestrowano ponad 20 000 niepożądanych odczynów poszczepiennych z szacunkową
liczbą 200 dziewczynek zmarłych na świecie z powodu szczepionki Gardasil i Cervarix. Ale za to
zapobiegły wielu innym umrzeć na raka szyjki macicy, prawda? Niestety nie. Nie udowodniono,
aby te szczepionki zapobiegały rakowi szyjki macicy. Co gorsza, pomimo własnych badań FDA,
szczepienie Gardasilem są wymuszane przez coraz to więcej agencji rządowych jako wymóg dla
młodych dziewcząt w Ameryce. Ilu jeszcze będzie cierpieć i ilu musi umrzeć, zanim to się zatrzyma?
Poinformuj ludzi o tej (lub dowolnej) szczepionce, a następnie niech dokonają świadomego wyboru.
Żródło: HPV Gardasil Vaccine Proves Lethal - 47 Girls Now Dead
RdmG.
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ODCINEK 20
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Szczepionka przeciwko grypie

Odcinek 19 poświęciliśmy szczepionce przeciw
HPV – Gardasil i Cervarix. Pokazałem, że
szczepionka ta w zasadzie nigdy nie powinna
być zaakceptowana do obrotu, nigdy nie powinna być podawana dziewczynkom czy chłopcom ze względu na to, że tej szczepionce, jak
i wiele innym, nigdy nie udowodniono skuteczności, a tym bardziej nigdy nie udowodniono jej bezpieczeństwa, a ze względu na
swoją konstrukcje, można by powiedzieć, jest
to szczepionka o najwyższym stopniu zagrożenia. Szczególnie młodego organizmu, a dla takich jest przeznaczona. Przy czym szczepionka
ta nie była przebadana, nigdy nie było żadnych
badań dotyczących bezpieczeństwa tej szczepionki, pomimo że wiadomo, iż jest to najbardziej toksyczna szczepionka, ze wszystkich
szczepionek na rynku.

wiek media głównego nurtu, czy mniej nawet
głównego nurtu, którykolwiek lekarz, którykolwiek lekarz medycyny, którykolwiek propagator szczepień przeciwko grypie wyjaśnił i powiedział społeczeństwu, w jaki sposób to się dzieje.
Więc wygląda to w taki sposób:

Jak produkowana jest szczepionka przeciwko grypie

Powrót do USA

Teraz zajmę się szczepionką przeciwko grypie.
Dlatego że jest to szczepionka, która wywołuje ogromną ilość kontrowersji, szczególnie dlatego, że jest stosowana nie w określonej, bardzo
ograniczonej populacji, tylko jest to w zasadzie
szczepionka „dla każdego”. To znaczy przemysł
farmaceutyczny i nasi urzędnicy chcieliby, żeby
ta szczepionka była podawana każdemu. Czy
skądś jednak z państwa wie, na jakiej podstawie dobiera się skład tej szczepionki? Na jakiej podstawie dobiera się konkretne szczepy
wirusów w tej szczepionce, które po podaniu
nam, mają niby chronić nasz organizm przed
skutkami zakażenia wirusem grypy? Czy ktoś
z państwa wie, jak wygląda proces produkcji?
Jak wygląda proces dochodzenia do tego, że ta
szczepionka trafia na rynek? Z tego, co mi wiadomo, nikt nie mówi o tym. Ja przez tyle lat
nie spotkałem się ani razu z tym, żeby jakiekol-

„W przyszłym roku to najprawdopodobniej ten
wirus, czy te poszczególne szczepy wirusów,
które zauważyliśmy na Bliskim Wschodzie,
przylecą samolotem do Stanów Zjednoczonych”

Wyjazd do Azji, na Bliski Wschód itd.
Najczęściej przedstawiciele FDA i Światowej
Organizacji Zdrowia jadą na wycieczkę do Azji,
na Bliski Wschód, czasami do Australii. Pytanie zachodzi, dlaczego akurat tam? Dlaczego
nie przyjadą na przykład do Polski? Dlaczego
nie pojadą w inne rejony świata? Na Grenlandię? Oczywiście jest to sarkastyczne, ale po co
oni tam jadą? Jadą do tych rejonów świata,
żeby określić, jaki tam występuje najczęściej wirus grypy.

Następnie wracają do USA i, co dalej? Co dalej
się robi? Wtedy, ci urzędnicy mówią tak:

Bo naprawdę nie wiadomo, jak to inaczej ująć.
A więc widzicie Państwo, że całość jest po prostu wyssana z palca, bo jak to inaczej nazwać?
Nie ma tutaj żadnych podstaw naukowych, nie
ma tutaj żadnych podstaw, żeby tak twierdzić,
dlatego że. . . Dlaczego akurat za kilka miesięcy
ten rodzaj wirusa grypy, który oni określili,
gdzieś tam w jakimś kraju azjatyckim, trafić ma
właśnie do Stanów Zjednoczonych. A co z Polską? Dlaczego nie określą czy ten wirus grypy,
który znaleźli w Azji, trafi do Polski? A może
w Polsce jest inny wirus, niż ten, którego oni
spodziewają się, że zaatakuje Stany Zjednoczone? Dlaczego wybór padł na takie, a nie
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wszystko jest na podstawie badań naukowych
i tak dalej. Proszę popatrzeć, że członkowie komitetu decydującego o tym, jakie szczepy będą
zawarte na następny sezon, mają zadane pytania i teraz oni muszą głosować. A więc cały
ten naukowy proces tworzenia szczepionki, już
na tym etapie polega na takim to naukowym
podejściu. Równie dobrze można by rzucić monetę. Tego typu procedura obowiązuje zawsze.
Cały czas. We wszystkich szczepionkach przeciwko grypie. Jak to się ma do tego, co podaje
się w mediach głównego nurtu? Jaka to nauka
stoi za szczepionką przeciwko grypie?

inne wirusy? Czy ktoś stwierdził to, że jeśli zrobimy szczepionkę przeciw tym wirusom, będzie
ona kiedykolwiek skuteczna? Nie jest. Cały ten
proces polega właściwie na rzuceniu monety, na
zgadywance, która nie ma niczego wspólnego
z żadnymi, solidnymi podstawami naukowymi.
Co jednak dzieje się dalej? To jest naprawdę
niezwykle ciekawe.

Proszę popatrzeć na oficjalny slajd ze strony
internetowej amerykańskiego FDA, a więc tej
agencji, która decyduje o tym, jakie szczepionki
mają trafić na rynek. I rzeczywiście ten slajd
pokazuje dyskusję tego komitetu, który sczep
grypy, powinien być zarekomendowany do stworzenia szczepionki. W tym przypadku chodziło
o sezon 2016-2017, czy nawet na przełomie tego
sezonu jesienno-zimowego w Stanach Zjednoczonych, podkreślam.

A teraz drodzy Państwo korzystając z najbardziej wiarygodnego źródła, jaki mamy na świecie odnośnie do produkcji szczepionek, jakim
jest oficjalna strona amerykańskiego FDA, popatrzmy na to dalej, co z tą szczepionką się
dzieje? Jak to się dzieje, że trafia ona w takiej, a nie w innej formie na rynek. Proszę popatrzeć. Po wyborze określonego szczepu wirusa, który niby ma trafić, podkreślam to słowo
niby, bo my wiemy już, że wirus grypy to
jest jeden z wirusów, który najszybciej się mutuje. A więc szczepionka może być wyprodukowana przeciwko pewnemu określonemu szczepowi grypy, który za chwilę może się zmutować i ta szczepionka po prostu przestaje działać. O tym wiemy. Natomiast zwracam Państwu uwagę na to, że najbardziej wiarygodnym
źródłem informacji dla nas jakim jest amerykańskie FDA, pod tym względem mówi bardzo wyraźnie, że w okresie pomiędzy styczniem
i lutym, dokonują wyboru. Wyboru, który to
szczep ma być wprowadzony do szczepionek.

Głosowanie

A teraz proszę popatrzeć na to, w jaki to
naukowy sposób określany jest skład szczepionek na przyszły sezon. W tym przypadku
był to sezon 2016-2017, ale ten proces jest
taki sam dla wszystkich sezonów. Nie będziemy
wchodzić w szczegóły, który szczep i dlaczego?
Proszę popatrzeć, jeden z tych szczepów to
szczep „Brisbane”, czyli z Australii. Ale zwracam uwagę na to, że proces doborów tych
szczepów polega na głosowaniu. Takie to
są procedury. Taka jest za tym wszystkim nauka, o której bardzo często się nam mówi, że to

Poinformowanie producenta szczepionek
o wyborze danego wirusa
W tym czasie FDA informuje producentów
szczepionek, jakie szczepy mają być wprowadzone do szczepionek. Tu jest bardzo ważny
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kalendarz i kolejność tego wszystkiego. Pomijam nieistotne dla nas elementy tego kalendarza, tylko chciałem zwrócić uwagę, że do końca
lutego podjęta jest decyzja poprzez głosowanie.
Nie ma żadnych naukowych podstaw. Co dalej?

u tej osoby to wystąpi, a u tej nie wystąpi. Następna sprawa, mamy sytuację taką, że producent substancji, którą mamy podać dziecku do
jego krwiobiegu, nie zna składu tej substancji.
Wie, co do tej substancji dodał i wie o istnieniu różnych innych substancji oprócz antygenów, które wynikają z procesu produkcji, ale
to przecież nie wszystko. Publikacje naukowe
jednoznacznie wskazują na to, że substancja ta
może zawierać lub niektórzy piszą wręcz, zawiera substancje niezwykle szkodliwe, toksyny,
czyli mówiąc wprost – trucizny, które mogą doprowadzić do trwałej utraty zdrowia, kiedy taką
substancję poda się człowiekowi. Czy w takim
razie, taki produkt można podać dziecku czy
kobiecie w ciąży?

Produkcja
Rozpoczyna się produkcja szczepionek przeciwko grypie, ale nie jest to proces, który trwa
miesiąc. Proszę popatrzeć, że produkcja trwa
aż do początku września. W tym przypadku już
część szczepionek jest wyprodukowana wcześniej i co się dzieje?
Dystrybucja
Zaczyna się dystrybucja gotowych już szczepionek, które w tych pierwszych okresach, w pierwszych miesiącach zostały wyprodukowane. Zaczyna się dystrybucja na cały świat. Do Polski
też. Jaki jest następny krok?

Producent nie przeprowadził badań dotyczących obecności tego typu substancji trujących
w jego produkcie, bo nie ma takich wymogów. Producent tej substancji, którą mamy
niby podać do krwiobiegu, nie przeprowadził
żadnych nawet bardzo podstawowych badań
klinicznych, dotyczących bezpieczeństwa swoich produktów. Nie można w tym przypadku
mówić o jakiejkolwiek jakości tego produktu,
szczególnie w odniesieniu do ludzkiego zdrowia
czy życia, ponieważ skuteczność, ani co ważniejsze bezpieczeństwo tego produktu nie
było zbadane metodami naukowymi. Czy
w takim razie można ten produkt wprowadzić
do obrotu w Polsce, wiedząc, że. . .

Propaganda szczepionkowa
Ten krok jest już po dystrybucji, a więc trafiła ta szczepionka do rządów poszczególnych
Państw, bo tak to się dzieje, i zaczyna się masowa, masowa propaganda szczepionkowa. Już
nawet w lipcu, w sierpniu widzicie Państwo reklamy w telewizji, już są artykuły, już są dyskusje, jakaż to niebezpieczna grypa na pewno
dotrze do. . . Właśnie do kogo? Jest to przecież
zrobione przez urzędników USA. Dlaczego ta
sama szczepionka i ten sam wirus grypy ma
dotrzeć do Polski? Mało tego. Światowa Organizacja Zdrowia, jak również FDA, wielokrotnie powtarzają to, czy opisuje nawet w ulotkach, że tę szczepionkę stosuje się do północnej
półkuli. Ciekawe. I w ten sposób sprzedawane
są szczepionki. Czy coś Państwu tu zabrakło?
Mnie tak.

W Polsce mamy odpowiednią ustawę, która
mówi tak:
Art. 165. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla
mienia w wielkich rozmiarach:
2. Wyrabiając lub wprowadzając do obrotu
szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku,
lub też środki farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości.

Mamy w tej chwili taką sytuację, że do krwiobiegu człowieka, a szczególnie do krwiobiegu
dziecka mamy podać wirus. Co prawda, jak
nam się to mówi, jest to wirus osłabiony, czyli
mądrze mówiąc – atenuowany, niemniej jednak
nauka potwierdza, że u pewnego procenta osób
wirus ten się uaktywni i spowoduje, że osoba
ta zachoruje na chorobę, którą ten wirus powoduje. U kogo to nastąpi? Nie wiadomo. Równie dobrze można rzucić monetą, dlatego że
nie istnieją badania, które mogą stwierdzić, że

Drodzy Państwo nie jestem prawnikiem, ale coś
mi tu, jak to mówimy kolokwialnie, nie gra.
Bo, szczepionka jest środkiem farmaceutycznym, nieodpowiadającym obowiązującym warunkom jakości. Bo, jaka ona ma
jakość, trudno stwierdzić. Bo, nie przeprowa-
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dzono żadnych badań. A więc nie można mówić
o jakiejkolwiek jakości. Ktoś może powiedzieć
– nie można mówić też o złej jakości, ale przywołam publikacje medyczne, które mówią, że
w szczepionkach znajdują się bardzo silne toksyny – substancje trujące. Idziemy dalej. . .

zastanawiającego jeszcze? Czego byśmy jeszcze chcieli? Gdzie są jakiekolwiek badania kliniczne szczepionek przeciw grypie? Mamy produkcję, niewiele miesięcy później mamy dystrybucję i po dystrybucji mamy zastosowanie tego
natychmiastowe. Od razu. Gdzie są badania
kliniczne tych szczepionek? Jak to się dzieje,
że szczepionka przeciw grypie nie przechodzi
przez żadne badania kliniczne? Dlaczego tak
się dzieje? Bo jest formalne zezwolenie na to,
że szczepionka przeciw grypie nie wymaga żadnych badań klinicznych. Co my na to?

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §
1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Przychodzi mi natychmiast sprawa dotycząca
skutków ubocznych takich szczepień, takich
substancji, które nigdy nie przeszły przez badania kliniczne. I teraz dalej:
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w §
2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek
na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ale to jeszcze mało tego, proszę Państwa. . . Który lekarz odważy się podać, najlepiej swojemu dziecku, potencjalnie trującą
substancję, która nie przeszła przez jakiekolwiek badania kliniczne? Każdy lub zdecydowana większość lekarzy, jeśli substancja ta
będzie nazywana „szczepionką”. Szczepionka
przeciw grypie bez jakichkolwiek badań dotyczących skuteczności, a przede wszystkim
bezpieczeństwa jest zakwalifikowana i wprowadzona do obrotu w Polsce, jako lek. Do tego
wrócimy. Pytanie. Jak to się stało, skoro nie
przeszła przez nawet najbardziej podstawowe
badania kliniczne. Jak to się stało, że tego
typu substancja, jaką jest szczepionka przeciw
grypie, została mimo wszystko zaklasyfikowana
jako lek, pomimo braku jakichkolwiek badań?
Brak jest jakichkolwiek dowodów naukowych
na jej skuteczność ani na jej bezpieczeństwo,
a przecież. . . Medycy zawsze twierdzą, że medycyna, którą uprawiają, jest zawsze oparta na
tzw. Evidence Based Medicine, czyli medycynie opartej na naukowych faktach między innymi uzyskanymi w czasie prawidłowo przeprowadzonych badań klinicznych.

Powtarzam jeszcze raz, nie jestem prawnikiem,
ale biorąc pod uwagę całość sytuacji, o której
mówimy, ciekawy byłbym, jak się mogliby wypowiedzieć na ten temat prawnicy. Idźmy dalej.
Czy w związku z tym taki nieprzebadany środek może być legalnie wprowadzany do obrotu i użyty do podawania do krwiobiegu dorosłych lub dzieci? Mówimy w tej chwili ogólnie
o środku farmaceutycznym, który nie przeszedł przez badania kliniczne, a jednak
został wprowadzony do obrotu. Zupełnie bez
żadnych podstaw naukowych. Czy w związku
z tym, może być legalnie taki środek wprowadzony i użyty? Czy może być legalnie wprowadzony w Polsce? Oczywiście, że tak! Można
to zupełnie bezkarnie wprowadzać do obrotu
i natychmiastowego zastosowania u milionów
osób pod jednym warunkiem. Wystarczy, że tej
nieznanej, niezbadanej w najmniejszy sposób
substancji nadamy określenie: Szczepionka
ochronna. I już można wprowadzić do obrotu. I wprowadzać do organizmu dorosłych
i dzieci. Tak to teraz wygląda. Zapewne przypominacie Państwo sobie slajd, który pokazywałem wcześniej i powiedziałem, przyjrzyjmy
się temu bliżej, bo coś tu jest niezwykle zastanawiającego na tym slajdzie. Cóż tu jest takiego

To jest niezwykle ważne, dlatego że ta sprawa
medycyny opartej na faktach jest wałkowana
cały czas. Wszędzie, gdzie tylko się da. Należy
więc zapytać: Gdzie, w przypadku szczepionki
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przeciw grypie są naukowo udowodnione fakty?
Widział je ktoś? One po prostu nie istnieją.

A na jakiej podstawie to się mówi, kiedy żadnych badań nie przeprowadzono, a te które
przeprowadzono, pokażę Państwu w następnym
odcinku, do którego serdecznie zapraszam.

A teraz przyjrzyjmy się temu, co na temat
szczepienia kobiet w szczególności przeciwko
grypie możemy znaleźć na stronie głównego inspektoratu sanitarnego. Proszę popatrzeć:

Ponieważ w tym przypadku, kiedy mówimy
o szczepionce przeciw grypie, takich dowodów
naukowych nie ma to, czy podający taką szczepionkę lekarze nadal uprawiają medycynę, czy
szarlatanerię, a może hochsztaplerstwo, a może
znachorstwo, a może jeszcze coś gorszego? Proszę mi wybaczyć odrobinę być może cynizmu
tutaj, ale przecież nie chodzi o podlewanie
kwiatków. Chodzi o niezwykle poważną rzecz
i nagle, kiedy mówimy o szczepionkach, szczególnie szczepionkach przeciw grypie, żadne zasady się nie stosują. Nikt nie mówi o tym, że
jest to łamanie, stosowanie tych szczepionek
bez badań, bez udowodnienia skuteczności, to
już nie mówię, ale bezpieczeństwa, zakwalifikowanie tego jako leku i zmuszanie wręcz w tej
chwili Polaków do wprowadzenia do swojego organizmu substancji o nieznanym składzie, nieprzebadanej, zawierającej różnego rodzaju trucizny. Zmuszanie Polaków do tego. Czy moja
odrobina krytycyzmu, sceptycyzmu, czy cynizmu nie jest czasami uzasadniona?

„Zazwyczaj lekarze zalecają szczepienia przeciwko grypie od drugiego trymestru ciąży, aby
uniknąć ewentualnego związku samoistnych poronień ze stosowaniem szczepionki w pierwszym
trymestrze ciąży. Kobiety ciężarne należące do
grupy podwyższonego ryzyka powikłań w przebiegu grypy powinny być szczepione niezależnie
od okresu ciąży”.
Proszę Państwa, szczepionka przeciwko grypie
nigdy nie przeszła przez żadne badania kliniczne, o czym mówię już w tej chwili do znudzenia, a w szczególności u kobiet w ciąży. Na
jakiej podstawie w związku z tym szczepionka
ta stosowana jest u kobiet w ciąży? A kobiety w ciąży, jak wiadomo, czy zwyczajowo,
czy z powodu naszego prawodawstwa podlegają szczególnej ochronie. Dalej w tym opisie czytamy:
„Opublikowano badania dotyczące immunizacji
ciężarnych kobiet, w których wykazano bezpieczeństwo tej formy profilaktyki. Nie ma przeciwwskazań do szczepienia matek karmiących
dziecko piersią”.
Chcę te badania zobaczyć, bo żaden producent nie przeprowadził nigdy tego typu badań zgodnych z tak zwanym Złotym Standardem. Nie ma przeciwwskazań do szczepienia
matek karmiących dziecko piersią. Proszę Państwa, w następnej części wykaże Państwu, jakie
jest potężne ryzyko, ogromne ryzyko, szczepienia kobiety w ciąży szczepionką przeciw grypie.
I jeszcze tutaj taki rodzynek:
„Ryzyko wywołania uszkodzenia płodu po zaszczepieniu kobiety w ciąży jest praktycznie
teoretyczne”.

Terroryzm szczepionkarski:
obowiązkowe szczepienia

Koniec odcinka 20
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ODCINEK 21
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
O testach, szczepionkach i zaleceniach

grypę, która zostanie wywołana innym szczepem. Czyli szczepy, które są w szczepionce dotyczące wirusa grypy w Australii czy w Azji,
mają się nijak do wirusa grypy, który na przykład jest w Polsce. Chodzi o to, że jeżeli zaszczepimy osobę szczepami wirusa grypy, który
nie istnieje w Polsce, a ta osoba będzie zakażona
wirusem, który istnieje w Polsce, to wtedy ta
osoba przechodzi grypę znacznie gorzej. Mocniej choruje na grypę.

Kilka spraw na początek
Witam Państwa w odcinku 21. Kilka spraw na
początek, na które zwrócono mi uwagę po emisji odcinka dwudziestego. W odcinku dwudziestym mówiliśmy o tym, że wybór szczepów,
które są zastosowane w szczepionce przeciwko
grypie, określane są na podstawie wizyt urzędników WHO i FDA na przykład w Australii, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Chinach.
Ale tak jak pokazywałem Państwu poprzednio, w tabelce FDA, to wszystko występuje
na dziesięć miesięcy przed początkiem szczepienia. Na dziesięć miesięcy przed rozwojem tego
wszystkiego. W związku z tym, doświadczenia
z półkuli południowej nie mogą być uwzględniane w selekcji wirusów dla półkuli północnej. Europy czy Stanów Zjednoczonych. Ponieważ wirus grypy to jest wirus, który najszybciej chyba ze wszystkich wirusów się mutuje.
Po kilku tygodniach to już nie jest ten sam
wirus. A więc jeśli ustalimy „to coś” w Azji,
w Chinach, w Afryce, Australii, może się okazać, że mutacja wirusa, która wystąpi w Polsce,
nie jest tym samym szczepem.

W kontekście bezpieczeństwa szczepionek,
a w zasadzie zupełnego braku jakichkolwiek dowodów na bezpieczeństwo szczepionek, szczególnie przeciw grypie, chciałbym przypomnieć
fakt z 2009 roku, kiedy wybuchła niby świńska grypa. Wtedy druga chyba co do wielkości
firma farmaceutyczna produkująca szczepionki,
firma Baxter, wykonała szczepionkę przeciw tej
grypie. I cały swój materiał biologiczny rozesłali do kilkunastu krajów, szesnastu czy osiemnastu, do namnażania na tych liniach wirusów
do produkcji szczepionki. Co się stało? Dzięki
czujności czeskiej laborantki nie doszło do tragedii, bo laborantka wykryła, że materiał,
który został rozesłany na cały świat, zawiera
nieosłabiony wirus ptasiej grypy – H5N1. Czyli
zawiera materiał, który podany do organizmu
człowieka wywołałby śmiertelną ptasią grypę.
I to się stało przez przypadek. To była laborantka, która sprawdzała to na zwierzątkach.
Te zwierzątka pozdychały i wtedy zawiadomiła
odpowiednie władze w Czechach. Przyjechali,
ale przyjechali weterynarze. Sprawę oczywiście
zamieciono, jak to mówimy pod dywan, i jeśli
dobrze pamiętam to w następnym roku właśnie
firma Baxter dostała międzynarodową nagrodę.

Zaszczepienie osoby niewłaściwym szczepem
wirusa grypy, czyli nie tym, który w danym kraju występuje, a który stwierdzono na
przykład w Australii czy w Chinach, bardzo osłabia reakcje układu odpornościowego na

To samo działo się przecież w Polsce z jednym
z leków przeciwko zakrzepowym, ale to inna historia. Dlatego ta sprawa dotycząca badań, zanim się te szczepionki komukolwiek poda, jest
niezwykle ważna. Gdyby doszło do tego, że ta
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da się! Jak to się nie da, panie profesorze? Da
się. Wiemy o tym. To jeżeli mówimy, nie da się
iść na skróty, bo to jest kwestia bezpieczeństwa
ogromnych rzeszy chorych, no to coś mi tutaj
nie gra.

czeska laborantka nie wykryłaby tego, to szczepionka spowodowałaby śmierć milionów ludzi
na świecie. A mówiłem w poprzednim odcinku,
że nawet jeśli szczepionka zawiera osłabiony wirus, to mimo wszystko u pewnego procenta osób
on się uaktywni. Co wtedy? Wtedy ta osoba
zachoruje na chorobę, której ta szczepionka
miała zapobiec. I wtedy niestety, ale zachorowanie tej osoby jest dużo gorsze, ma dużo cięższy przebieg, niż wtedy, kiedy zachorowałaby,
zakażając się tzw. wirusem dzikim, ze środowiska.

Drodzy Państwo w przypadku szczepionek zasada, żeby nie iść na skróty, żeby przeprowadzić prawidłowo wykonane badania kliniczne
zgodne ze Złotym Standardem, nie ma zastosowania. To się dzieje, i to się stosuje w przypadku wszystkich szczepionek. A co z bezpieczeństwem przede wszystkim dzieci? Przecież
pan profesor wyraźnie mówi – to kwestia bezpieczeństwa ogromnych rzeszy chorych. W tym
przypadku jeszcze nie chorych, bo przecież bierzemy perfekcyjnie czasami zdrowe dziecko do
pediatry i oddają nam dziecko chore. Czasami
tragicznie chore. Czasami nieuleczalnie chore.
Czasami tak chore, że żal na to dziecko patrzeć.
A najczęściej to dziecko chore jest już chore
na całe życie. Więc ta sprawa bezpieczeństwa
jest kluczowa. Oczywiście nie chodzi mi tylko
o polskie dzieci, bo ktoś mi to kiedyś wytknął.
W pierwszym rzędzie chodzi mi o polskie dzieci.
Tylko dlaczego jakoś nie widzę zainteresowania
ze strony tych osób, które zawodowo zajmują
się zdrowiem dzieci?

Z pewnością pamiętacie Państwo tę tabelę. To
jest tabela pochodząca z Amerykańskiego FDA,
gdzie pokazałem, że nie ma takiej możliwości,
żeby gdziekolwiek można było przebadać szczepionkę przeciwko grypie przed jej rozesłaniem
na cały świat. A więc idziemy w ciemno, na
ślepo, jak to mówimy, jedziemy bez trzymanki.
I podajemy tę szczepionkę, gdzie tylko się da.
Mówiliśmy też o tym, jak powinny przebiegać
prawidłowo przeprowadzone i prawidłowo wykonane badania kliniczne leku wg profesora medycyny, na którego powoływaliśmy się poprzednio.

Kto odpowiada za całkowite pogwałcenie tej
podstawowej zasady, która jest stosowana
w każdym innym przypadku leku. Kto za to
nie odpowiada, a powinien? Przecież ktoś taką
decyzję podjął. Ale jeśli już taka sytuacja jest,
a widzimy, że jest, ona jest nie do podważenia,
to kto to toleruje? A tolerować nie powinien.
Przecież o zdrowie i życie dorosłych i dzieci tutaj chodzi. Nie można do tego podejść ot tak
sobie. Jak można doprowadzić do tego, żeby
podawać do krwi dorosłym czy dzieciom substancję, która wiadomo z góry, że zawiera bardzo silne toksyny i nikt tego wcześniej nie zbadał. Nie zbadano i nie dowiedziono bezpieczeństwa tej substancji podawanej człowiekowi.

Tutaj tylko Państwu przypomnę taką rzecz, że
pan profesor, bardzo słusznie zresztą w tym
przypadku, powiedział coś takiego: „Nie da się
jednak iść na skróty – to kwestia bezpieczeństwa
ogromnych rzesz chorych”. Podkreślam to jeszcze raz, dlatego że to jest klucz do problemu,
o którym mówimy. Pan profesor, który opisuje
wcześniej, w jaki sposób powinny przebiegać
prawidłowo wykonane badania kliniczne, wyraźnie wskazuje, że nie wolno iść na skróty. Nie

W związku z tym, że nie istnieją dowody dotyczące bezpieczeństwa szczepionek przeciw grypie, zresztą każdej szczepionki, a mamy do
czynienia ze szczepionką, która nie przeszła
przez żadne badania, żadne, zero, ani skuteczności, ani bezpieczeństwa, to jeśli tak jest, to
czy podający taką szczepionkę lekarze nadal
uprawiają medycynę? Czy może szarlatanerię?
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A może to jest hochsztaplerstwo? A może znachorstwo? A może. . . jest to jeszcze coś gorszego?

skuteczne, chociaż czasami o ten temat się ocieramy. Chodzi mi o to, że jeżeli coś ma zapobiegać, to żeby miało to ręce i nogi, to trzeba udowodnić, że „to coś” jest bezpieczne. A takich
dowodów nie ma.

Polskie przepisy wyraźnie mówią, że:
Art. 157a. Uszkodzenia prenatalne

Przyjrzyjmy się teraz opisowi szczepionki, która
była stosowana w sezonie 2010-2011. Jest to
szczepionka FLULAVAL. Zwracam Państwu
uwagę na coś niezwykle istotnego. Otóż w opisie tej szczepionki, gdzie mówi się o wskazaniach i o użyciu tej szczepionki, napisano bardzo wyraźnie, że nie było żadnych badań, które
wykazałyby, że po jej zastosowaniu nastąpiło
zmniejszenie przypadków grypy. Widziałem już
argumenty takie, które mówią, że: „Tak, firma
musiała tak napisać, bo byłoby niewłaściwe,
gdyby się powoływali na to, że szczepionka
działa, nie mając na to żadnych dowodów”. To
teraz mamy dowód – powiedzieli, że nie przeprowadzono żadnych badań, które wskazałyby
na to, że występuje zmniejszenie zachorowalności na grypę po podaniu szczepionki FLULAVAL. Jak teraz można to ocenić?

§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka
poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego
życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Zwracam uwagę, że w paragrafie 2 ten sam
przepis mówi tak:
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka
poczętego są następstwem działań leczniczych,
koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa
grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej
albo dziecka poczętego.
Pierwszy paragraf moim zdaniem nie stosuje
się do lekarzy, ale stosuje się do polskich
urzędników. Drugi paragraf musi zwolnić lekarza z pewnych odpowiedzialności, żeby lekarz nie był przestępcą, wtedy, kiedy jest zmuszony do zastosowania takiej praktyki, która ma
na celu uchylenie niebezpieczeństwa grożącego
zdrowiu. Czy zaszczepienie dziecka jest takim
działaniem? Bo, nie występuje bezpośrednie
zagrożenie zdrowia dziecka. Dlatego że podanie
szczepionki nie jest realizowane w trybie uchylania niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu.
Ktoś powie, że takie niebezpieczeństwo istnieje,
bo istnieje możliwość epidemii jakiejś tam choroby. Tak, ale my szczepimy dziecko, kiedy takiej epidemii nie ma. Wiem, będzie argument
oczywiście – po to szczepimy, żeby epidemii nie
było, ale drodzy Państwo, ja zajmuję się tutaj i chciałbym się zająć tylko elementem dotyczącym bezpieczeństwa podawania szczepionek.
A więc nie chcę się zajmować tym, czy jest to
właściwe, niewłaściwe, skuteczne czy też nie-

Ciekawa rzecz nastąpiła wtedy, kiedy doszliśmy do okresu 2017-2018, proszę popatrzeć.
Ta sama szczepionka. Ta sama nazwa. Kwadriwalent – cztery różne szczepy. Test, który
był wcześniej, zniknął. W tej chwili producent
usunął ten tekst, który w przypadku poprzedniej szczepionki wstawił, mówiącej wprost, że
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Wtedy producent tej szczepionki przeciw grypie
już za to nie odpowiada. On tylko informuje, że
w ciągu siedmiu dni wystąpiły takie, a nie inne
objawy czy skutki uboczne. Cóż warta jest ta
informacja? Dla przeciętnego lekarza, dla każdego lekarza, który zaczyna szczepić, szczególnie chodzi tutaj o pediatrów, którzy mają szczególnego rodzaju odpowiedzialność, bo dbają
o nasze dzieci, jaką wartość to ma? Gdzie to
powinno się znaleźć? Tam się właśnie powinno
znaleźć – w koszu na śmieci.

ta szczepionka nie działa. Nie było żadnych badań, które by to wykazały. I co teraz? Jak do
tego podejść? Staram się to wszystko wytłumaczyć. Pokazać, że sprawa dotycząca szczepionek, ma tak wiele różnych znaków zapytania
graniczących z oszustwem, kłamstwem, a my
to przyjmujemy, jakby gdyby nigdy nic.

Teraz chciałem zwrócić szczególną uwagę na
to, że w pierwszych odcinkach poświęciłem trochę czasu, żeby każdy z nas zrozumiał bardzo dokładnie, co to oznacza, kiedy poda
się stymulant w postaci szczepionki do organizmu dziecka. Jakie są reakcje w jego mózgu. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że skutki
uboczne szczepień mogą wystąpić dopiero po
roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, piętnastu latach, a czasami trzydziestu. Te skutki uboczne
są takie, że powinny być natychmiast zgłoszone
jako tzw. niepożądane odczyny poszczepienne.
Powinniśmy to zamienić na skutki uboczne
szczepionek. W związku z tym, rozumiejąc to
wszystko, rozumiemy również, że jeżeli badamy szczepionkę czy jakikolwiek inny lek,
choć szczepionka nie jest lekiem, chociaż tak
jest zaklasyfikowana, jeżeli badamy, to musimy
obserwować tych ludzi. W badaniach klinicznych prawidłowo przeprowadzonych firmy farmaceutyczne prowadzą czasami kilkuletnie obserwacje osób, którym dany lek podano. Nie
może być inaczej. W przypadku szczepień, rozumiejąc ten mechanizm, o którym mówiliśmy
wcześniej, który pokazał dr R. Blaylock, nie
jest przecież inaczej. A co zrobił producent tej
szczepionki (FLULAVAL), żeby określić występowanie tych, szczególnie ciężkich odczynów
poszczepiennych? Czyli skutków ubocznych.

Ale nie znajduje się i niestety bardzo często tego
typu informacje cytowane są niemalże jak mantra. Że przecież obserwowano. O tak, obserwowano. My wiemy, że prawda jest zupełnie, zupełnie inna.

A teraz coś Państwu przeczytam.
Kto powinien się zaszczepić przeciw grypie?
„Ogólnoświatowe zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko grypie mówią, zgodnie z wytycznymi ACIP oraz WHO, że zaszczepić powinien
się każdy”
I teraz rozumiejąc to wszystko, o czym do tej
pory mówiliśmy, w szczególności, jeśli chodzi
o szczepionkę przeciw grypie, która nie ma ani
uzasadnionej skuteczności udowodnionej, a tym
bardziej nigdy nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa, i biorąc również pod uwagę, że
zastosowanie silnych stymulantów takimi, jakimi są szczepionki, powoduje katastrofę czasami, powoduje wydzielania bardzo silnych toksyn przez układ odpornościowy, szczególnie na
poziomie mikrogleju w mózgu, i to dotyczy
wszystkich osób, które również są chore na cho-

Proszę popatrzeć – siedem dni. I wystarczyło.
Siedem dni. A przecież, jeżeli dziecko dostanie
autyzmu, nie dostanie go w ciągu siedmiu dni.
Albo zachoruje na cukrzycę, nie będzie się to
działo w ciągu siedmiu dni. A jeśli będzie się
to działo za rok, za dwa, za trzy, za pięć, co
wtedy?
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kiejkolwiek szczepionki u osoby, która ma niską
odporność z takiego czy innego powodu. Tę odporność trzeba podnieść, trzeba wzmocnić tego
człowieka, ale my mamy tutaj zalecenie takie,
że szczepionkę przeciwko grypie trzeba podać:

roby przewlekłe. Ich układ odpornościowy wielokrotnie także jest bardzo poważnie zaburzony.
A tutaj, w tych wskazaniach klinicznych, kto
powinien się zaszczepić, czyli kogo należałoby
zaszczepić, mówią nam tak:

„Osoby w stanach obniżonej odporności (w tym
pacjentów po przeszczepie narządów lub tkanek) i chorych na nowotwory układu krwiotwórczego”.
Naprawdę rozumiejąc już, co wiemy – brak komentarza. Mówiliśmy o tym, jakie wady neurorozwojowe powodują szczepionki. Dowody
przekazałem, a my mówimy teraz szczepić te
osoby, które mają już neurologiczne schorzenia.
Przecież jak można sczepić, wprowadzając toksynę, szczególnie toksyny, które działają na poziomie mózgu u osób czy dzieci, które już są
bardzo poważnie chore.

„Przewlekle chore dzieci (powyżej 6. miesiąca
życia) i dorosłe, szczególnie chorujące na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową
(zwłaszcza po przebytym zawale serca), niewydolność nerek. . . ”

„Dzieci z grup ryzyka od szóstego miesiąca
życia do osiemnastego roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami
immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką,
chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią
wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwszymi niedoborami odporności, po
leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonym przewlekle salicynami”.

Tu się na chwilkę zatrzymam, dlatego że pani
dr. . . Suzanne Humphries pokazała, co dzieje
się z chorymi po szczepieniach, jeśli chodzi o ich
nerki. A tutaj mamy kogoś, kto ma niewydolność nerek i nakłania się tego kogoś, żeby zaszczepił się szczepionką przeciw grypie, no to
sami Państwo to określcie.
„Przy nawracającym zespole nerczycowym,
chorobie wątroby, chorobach metabolicznych,
w tym cukrzycy, chorobach neurologicznych
i neurorozwojowych”.

To się naprawdę kłuci z nauką. . .
„Dzieci z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza
sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym”.

Proszę Państwa, przecież od samego początku
mówimy, istnieją dowody, istnieją publikacje,
które trzeba czytać, które wyraźnie mówią –
w tych stanach nie wolno, szczególnie dziecka
dotykać jakimkolwiek stymulantem. Wiadomo,
że bardzo źle się to może zakończyć, podanie ja-

I oczywiście ostatni paragraf:
„Kobiety w ciąży lub planujące ciążę”.
Zostawiam Państwa z przemyśleniami do następnego odcinka.

Koniec odcinka 21
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ODCINEK 22
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Szczepienie kobiet w ciąży szczepionką przeciw grypie

Witam Państwa w 22 odcinku. W 21 odcinku
mówiliśmy o tzw. badaniach klinicznych szczepionek, które nie mają niczego wspólnego z głośno propagowanym Złotym Standardem badań
klinicznych. Żadna szczepionka, powtarzam –
żadna, nie przeszła przez tego typu badania.
Na ostatnim slajdzie widzicie Państwo w czerwonej ramce tę manipulację, dlatego że skutki
uboczne szczepionki, w tym przypadku FLULAVAL, były obserwowane zaledwie w ciągu
siedmiu dni od podania. Przypominam, że ci
z Państwa, którzy oglądają tę serię filmików od
samego początku, ci z Państwa wiedzą o tym,
że nauka udowodniła dawno, iż skutki uboczne
szczepień mogą wystąpić równie dobrze po
roku, pięciu, dziesięciu, czy nawet po dwudziestu latach i więcej. W związku z tym określanie,
że skutki uboczne stwierdzono w ciągu pierwszych siedmiu dni, powoduje, że tego typu badania zasługują na to, żeby wylądować w śmietniku. Bo one ani lekarzowi, ani rodzicom niczego nie mówią. Wręcz przeciwnie ukrywają,
co z takimi dziećmi dzieje się później. Rodzic,
jak również lekarz powinien być powiadomiony,
co się dzieje później. Pokazywałem Państwu
na samym początku publikacje naukowe, które
wskazują na to dokładnie, co się dzieje po szczepionkach. Tylko to już jest odłożone w czasie
dziesięciu czy nawet dwudziestu lat.

Proszę zauważyć tekst, który znajduje się
w czerwonej ramce. Naukowcy mówią, że rzeczywiście ta inaktywowana szczepionka zawierająca wirusy grypy jest rekomendowana w każdym czasie trwania ciąży. Ale dowodów dotyczących bezpieczeństwa w tej wczesnej ciąży
w zasadzie nie ma. Napisali, że dowody są ograniczone, natomiast dowodów jako takich nie
ma, które byłyby przeprowadzone zgodnie z zasadami. Oczywiście chodzi o zasady, które obowiązują każdy lek. Niestety nie stosują się one
do szczepionek. W dolnej czerwonej ramce ci
naukowcy napisali tak:

„Poronienia były związane z podaniem szczepionki przeciw grypie w ciągu 28 dni od podania szczepionki. Związek był znaczący, ale
tylko u kobiet, które były już wcześniej szczepione szczepionką przeciw grypie. Nasze badania nie wskazują i nie mogą wskazać na związek przyczynowy pomiędzy powtarzaniem szczepionki przeciw grypie i poronieniami, ale dalsze
badania są wskazane”.
W związku z tym należy zadać sobie teraz pytanie. Ponieważ sami naukowcy, którzy się tym
tematem zajmują, nie mają jeszcze określonego
zdania co do tego, natomiast zauważają związek szczególnie pomiędzy wielokrotnym szczepieniem kobiety przeciw grypie i poronieniami,
więc samo to już nakazuje ogromną, ale to
ogromną ostrożność. Przecież mamy do czynienia z kobietą w ciąży. Przypomnę Państwu
przy tej okazji, że przecież ta szczepionka przeciw grypie, nie była nigdy, ale to nigdy testowana na kobietach w ciąży. Dlaczego? Dlatego,
że testowanie jakiegokolwiek nowego produktu
na kobietach w ciąży jest nieetyczne. I żadna
komisja bioetyki na to by sobie nie pozwoliła.

Teraz przechodzimy do zupełnie innego zagadnienia, a mianowicie stosowania szczepionki przeciw grypie, w szczególności u kobiet
w ciąży.

Tutaj macie Państwo publikacje, która wskazuje bardzo dokładnie na związek pomiędzy
spontaniczną aborcją, czyli poronieniem, po
szczepionce przeciw grypie.
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kiś efekt synergistyczny śmiertelnej toksyczności związanej z dwukrotnym podaniem szczepionki w sezonie 2009/2010.

Jeżeli tak, to jakim prawem i na jakiej podstawie, nieznana zupełnie substancja zawierająca,
jak sami wiemy, bardzo dużą ilość substancji niezwykle toksycznych, zawierająca wirus,
substancja, która nie przeszła najmniejsze nawet badania dotyczące skuteczności lub bezpieczeństwa, jest podawana kobiecie w ciąży. Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę, to prawie każdy
suplement diety przynajmniej zawiera jedno
zdanie, żeby nie stosować u kobiet w ciąży.
Dlaczego? Chociażby dlatego, że dla kobiety
w ciąży jest to element zewnętrzny, a przede
wszystkim dlatego, że pomimo tego, że jest to
suplement diety, a więc coś, co powinno znajdować się w naszej żywności, mówi się jednak,
żeby tego kobiecie w ciąży nie podawać. Znowu
dlaczego? Bo wtedy zawsze jest pytanie:

Proszę popatrzeć, co naukowcy piszą we wstępie. Celem tych badań było porównanie ilości aborcji z ilością szczepionek, jak również
z ilością występujących porodów dzieci martwych na podstawie bazy VAERS. Jest to
baza, w którą wpisuje się różnego rodzaju
skutki uboczne, zresztą nie tylko szczepionek. W tym przypadku naukowcy popatrzyli
na sezon 2008/2009 i porównali z sezonem
2009/2011. Obejmowało to dłuższy czas.

„Czy ktoś przebadał ten suplement diety jakkolwiek niewinnie wyglądający na kobietach
w ciąży?”.
Tego się rzeczywiście nie robi. A jeśli podajemy szczepionkę przeciw grypie, i to do krwiobiegu, nie doustnie, nie tak jak suplementy
diety, to w tym przypadku żadne prawo nie obowiązuje. Nie obowiązuje żadna ostrożność, więc
naprawdę nie wiem, na jakiej podstawie tego
typu specyfik jest dopuszczony do tego, żeby
podawać go kobiecie w ciąży. Nie ma badań.
Żadnych. To zwykły suplement diety, który jest
podawany doustnie, stanowi część naszej żywności, może być groźny? A szczepionka zawierająca neurotoksyny nie jest groźna dla kobiety? Przecież logika tutaj nakazywałaby niezwykle daleko posuniętą ostrożność. Jeżeli specyfik taki, jak suplement diety jest zabroniony,
żeby podawać kobiecie w ciąży, to tym bardziej
zabronione powinno być coś, co jest sztuczne,
nienaturalne, szczególnie dla zdrowia kobiety,
dla zdrowia płodu, szczególnie w trakcie ciąży.

Zwracam uwagę na taki zwrot: „Capture-recapture”, to jest bardzo ważne. Dlatego że jest to
taka technika zbierania i analizy danych, która
w sposób znaczący zabezpiecza wiarygodność
tych danych i ich opracowania statystycznego.
Dla przeciętnego człowieka nie ma wielkiego
znaczenia, ale jeśli analizujemy takie prace naukowe, to warto zwrócić uwagę, w jaki sposób
te dane były opracowane. Tutaj rzeczywiście
tę technikę naukowcy wykorzystywali, co jest
bardzo dobrym elementem analizy tego typu
badań. Stwierdzono, że tego typu poronienia
występowały z taką częstotliwością – jedno na
1695. Co to oznacza? To oznacza, że na 1695
jeden poród był związany z podaniem szczepionek. Ta analiza właśnie tego dotyczy. Zwrócę
Państwa uwagę na ostatnie zdanie tej pracy,
gdzie naukowcy mówią tak:
„Istnieje synergistyczny związek pomiędzy
śmiertelną toksycznością wynikającą z zastosowania szczepionek, jak również z wystąpieniem
wirusa grypy w sezonie 2009/2011”
Co to oznacza? Jest to niezwykle ciekawe,
dlatego że oznacza to, jak wszyscy wiemy,
jak wszyscy lekarze wiedzą, wystąpienie grypy
u kobiety w ciąży jest zawsze groźne, ale tutaj
naukowcy pokazują, że ten sam efekt jest wywołany poprzez szczepionkę przeciwko grypie.

Tutaj mamy niezwykle ciekawe badania zatytułowane: Porównanie przypadków poronień
w trzech występujących po sobie sezonach
grypy. Zadają sobie pytanie – czy wystąpił ja-
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A więc tutaj również powinna obowiązywać zasada ostrożności, kiedy to naukowcy stwierdzili
coś bardzo negatywnego, żeby działania tego
typu, które prowadzą do takich wydarzeń natychmiast zatrzymać albo coś zrobić, żeby te
działania nie występowały. Zatem po podaniu
szczepionki, kiedy uruchomiony jest cały układ
odpornościowy kobiety w ciąży, już się nic nie
da zrobić. Do tego dojdziemy przy następnych
slajdach, jakie są konsekwencje tego.

biet w ciąży. Wyraźnie z tego wynika, że osoby
zaszczepione przeciw grypie, są ogromnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży. Trzeba to mieć
na uwadze, kiedy mamy kobiety w ciąży, która
nie szczepiła się, a wokół jest rodzina, gdzie
wszyscy są już zaszczepieni. Popatrzcie, proszę, jakie jest duże prawdopodobieństwo, że oni
sami zakażą tę swoją siostrę, matkę, córkę i tak
dalej, zakażą ją wirusem grypy. I to nie przyjdzie z zewnątrz. To przyjdzie od członków rodziny być może. Dlatego pokazuje tę pracę naukową, ponieważ ma ona przeogromne znaczenie w ogóle w zapobieganiu rozprzestrzeniania
grypy. A tu widzimy, że osoby zaszczepione rozprzestrzeniają grypę z prędkością sześciokrotnie
większą, niż osoby niezaszczepione. Czy ktokolwiek zwrócił uwagę na jak najbardziej naukowe
badania wskazujące na ten katastrofalny efekt?
Przecież to jest zakażanie innych ludzi, a jeśli
tam znajdują się kobiety w ciąży, to już woła
naprawdę o pomstę do niebios. Oczywiście jak
zawsze pozostawiam Państwu końcową ocenę,
moja jest taka.

Teraz chciałem Państwu zaprezentować niezwykle ciekawe badania, niezwykle ciekawą publikację, która w sposób bezpośrednio nie dotyczy
kobiety w ciąży i wpływu szczepionek przeciwko
grypie na organizm takiej kobiety, ale ma ta publikacja ogromne znaczenie dla kobiet w ciąży.
Czym ci naukowcy się zajęli? Tak jak wskazuje
na to tytuł tej pracy, zajęli się sprawą rozsiewania wirusa grypy przez osoby, które zostały
przeciw grypie zaszczepione.

Widzicie Państwo fragment tej pracy, gdzie naukowcy wyraźnie stwierdzili, że:

Ponownie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na
badania, które w dalszej części tej prezentacji
będą miały ogromne znaczenie. Na razie tylko
zaznaczę, że badania te dotyczyły funkcjonowania układu odpornościowego w czasie rozwoju neuralnego, czyli rozwoju mózgu. A więc
mówimy o tym, w jaki sposób układ odpornościowy wpływa na rozwój mózgu, centralnego układu nerwowego, na tak zwaną neurogenezę, czyli tworzenie nowych połączeń synaptycznych w mózgu, czy w ogóle neuronów.
Tworzenie plastyczności mózgowej, kiedy tworzy się ta cała nierozpoznana jeszcze struktura
u dziecka. Naukowcy ci, zwracają uwagę na to,
jak niezwykle ważne jest to, co się dzieje na
tym poziomie w momencie rozwoju tych struktur mózgu.

„Po uwzględnieniu różnych czynników zaobserwowaliśmy, że ponad sześć razy więcej rozsiewają wirus grypy osoby, które zaszczepione były
w tym i w poprzednim sezonie, w porównaniu
z osobami, które szczepionki przeciwko grypie
w tych dwóch sezonach nie dostały”.
Proszę Państwa, to jest niezwykle ważne, dlatego, że jeżeli po zaszczepieniu tych osób przeciw grypie, okazuje się, że rozsiewają one wirus
grypy o 500% więcej, niż osoby niezaszczepione,
to jak można to nazwać, jak tylko dalszym rozsiewaniem wirusa grypy.
W związku z tym zachodzi pytanie. A co w takim razie dzieje się ze środowiskiem, kiedy znajdują się w nim osoby zaszczepione, rozsiewające
6 razy więcej wirusa grypy niż osoby niezaszczepione i w tym środowisku znajdują się kobiety
w ciąży? Jakie to jest dopiero zagrożenie ko-
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Na samym dole jest niezwykle ważne zdanie,
dlatego że naukowcy zwracają uwagę, że substancje wytwarzane przez układ odpornościowy
matki w czasie rozwoju mózgu, ja to upraszczam tutaj, mogą wpływać na patologiczną
reakcję ze względu na występujące w sposób
chroniczny cytokiny zapalne, charakterystyczne
w schorzeniach dotyczących całej sytuacji neurorozwojowej. A więc rozwoju systemu nerwowego, który łączy się na przykład ze schizofrenią czy autyzmem, lub też, tak jak oni napisali,
z całym spektrum autystycznym. Czyli spektrum różnego rodzaju schorzeń, które pojawiają
się u dziecka, które w tej chwili klasyfikuje się
czy diagnozuje nie jako autyzm, lecz całe spektrum schorzeń autystycznych, tak to ujmijmy.
Chciałem podkreślić ogromną wagę tej pracy
naukowej, dlatego że dojdziemy za chwilę do
tego, co oznacza podanie szczepionki przeciw
grypie kobiecie w ciąży. Bo wtedy uruchamiają
się te mechanizmy, o których ci autorzy napisali.

Jeszcze jedna publikacja również wskazująca
na to, jak niezwykle ważny jest ten moment,
kiedy następuje rozwój mózgu u płodu, już
w organizmie matki. Proszę popatrzeć na tekst
w czerwonej ramce: Wykazaliśmy aktywny proces istniejącego stanu zapalnego w mózgu
dziecka. Dziecka autystycznego. Czyli tam,
kiedy w sposób nadmierny został pobudzony
cały mechanizm immunologiczny matki. Wskazują ci naukowcy na konkretne substancje wytwarzane w tym momencie przez matkę. Jaki
mają wpływ dewastujący na życie i zdrowie
dziecka. Wskazują na to, jaki jest to krytyczny
moment dla dziecka i stwierdzają obecność substancji niezwykle toksycznych właśnie u dzieci
autystycznych. Wtedy, kiedy układ odpornościowy kobiety w ciąży jest bardzo silnie pobudzony.

Nie chcę przedłużać, dlatego w ogromnym skrócie. . . Tutaj macie Państwo następną pracę naukową, która potwierdza, jaką ważną rolę odgrywa system immunologiczny kobiety w ciąży
dla zdrowia jej dziecka.

Teraz proszę Państwa, najważniejszy slajd
w tej prezentacji. Zatytułowałem go „Immunoekscytotoksyczność w ciąży i szczepienia kobiet w ciąży przeciw grypie”. Ta Immunoekscytotoksyczność to jest zwrot, który używa pan
dr Russell Blaylock i na jego badaniach, na jego
analizie badań przede wszystkim, jego jako neurologa, jako neurochirurga, jako lekarza, który
przeanalizował przez wiele lat dziesiątki i setki
prac naukowych dotyczących między innymi zastosowania szczepionek przeciw grypie u kobiet
w ciąży. Jeśli ktoś z Państwa ma zastrzeżenia
co do tych informacji, bardzo proszę o bezpośredni kontakt z doktorem Blaylockiem. Ja
tylko przekazuję jego przeogromną wiedzę w tej
dziedzinie.

I następna praca naukowa, która mówi o tym,
że układ odpornościowy ma bezpośrednie przełożenie na to, czy dziecko urodzi się autystyczne, czy nie. Podkreślam – układ odpornościowy kobiety w ciąży.

— Grypa u kobiety w ciąży w 2 trymestrze zwiększa ryzyko schizofrenii
3 do 7 razy

I następna publikacja mówiąca, że przeciwciała,
czyli to wszystko, co jest tworzone u kobiety
w ciąży, ma związek z patologią taką, jak występujący autyzm.

Otóż tak, rzeczywiście stwierdzono, że grypa
u kobiety w ciąży szczególnie w drugim trymestrze zwiększa ryzyko schizofrenii u malutkiego
dziecka – trzy, a nawet do siedmiu razy.
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— 25 badań potwierdziło związek po-

— Nie uszkadza go wirus, ponieważ nie

między infekcją (grypa) z autyzmem
i schizofrenią

przechodzi do płodu przez łożysko

Organizm matki uszkadza jej własny płód! To
może być naprawdę dziwne. Ja to rozumiem,
niemniej jednak taka jest prawda. To nie wirus
uszkadza dziecko i doprowadza do autyzmu lub
schizofrenii, tylko mama uszkodzi swój własny
płód. Uszkodzi swoje dziecko.

25 badań potwierdziło związek pomiędzy infekcją grypy z autyzmem i schizofrenią. To znaczy,
kiedy mama zachoruje na grypę, będąc w ciąży,
szczególnie w drugim trymestrze.
— 14% do 21% przypadków schizofrenii

— Badania na ciężarnych zwierzętach

ma związek z infekcją matki w czasie
ciąży

Skąd to wiadomo? Drodzy Państwo dr Blaylock wielokrotnie o tym mówi, że przeprowadzono raz za razem, to nie po raz pierwszy,
badania na ciężarnych zwierzętach. Czyli zwierzętom tym podawano szczepionkę przeciw grypie lub robiono tak, że zwierzętom ciężarnym
podano wszystko, co było w ampułce szczepionki przeciw grypie, oprócz antygenów. Czyli
nie podano antygenów, przeciwko którym organizm ma wytworzyć przeciwciała. Tak dobrano
te zwierzaczki, naukowcy potrafią to robić, żeby
w jak najbliższy sposób odzwierciedlić organizm człowieka. Dlaczego? Dlatego że, tak jak
mówiłem poprzednio, nieetyczne jest, nikt by
się na to nie zgodził, żeby tego typu badania
prowadzić na kobiecie w ciąży. Co się okazało?

14 procent do 21 procent przypadków schizofrenii okazuje się, że ma związek z infekcją matki
w czasie ciąży wirusem grypy. To można bardzo często znaleźć w opisach różnego rodzaju.
Naturalnie lekarze cały czas mówią, jakie to jest
straszliwe niebezpieczeństwo, kiedy kobieta będąc w ciąży, złapie, jak to mówimy, wirus grypy.
Czego jednak nam się nie mówi?
— Co uszkadza płód,

jeśli
w ciąży „złapie” grypę?

kobieta

Należy sobie zadać pytanie i takie pytanie zadali sobie naukowcy – co właściwie uszkadza
płód, jeśli kobieta w ciąży złapie grypę? Wielokrotnie zadaje takie pytanie różnym osobom,
nie chcę tutaj wyszczególniać: to jeżeli wirus
grypy jest tak strasznie groźny dla dziecka, to
jak to się staje, że uszkodzone jest to dziecko?
Wtedy najczęściej słyszę odpowiedź, w zasadzie
zawsze, że wirus grypy od matki przejdzie przez
łożysko i uszkodzi płód. Okazuje się, że nie jest
to prawdą.

— Ten sam efekt po zastymulowaniu
układu odpornościowego BEZ wirusa
w szczepionce!

Okazało się, że taki sam efekt uzyskano po
zastymulowaniu układu odpornościowego bez
wirusa w szczepionce. Podkreślam jeszcze raz,
jest to niezwykle ważne, to jest klucz do całości
sprawy dotyczącej szczepienia kobiety w ciąży
szczepionką przeciw grypie. Otóż co się okazało? U tych zwierząt, u których zastymulowano układ odpornościowy tym, co było w ampułce, również te zwierzątka rodziły dzieci
autystyczne i schizofreniczne. Tak jak powiedziałem, naukowcy potrafią to określić, potrafią to zbadać, potrafią tego typu zachowania
u zwierząt bardzo precyzyjnie określić. A więc
po podaniu tego typu stymulanta u wszystkich zwierząt, u ich potomstwa, w sposób bardzo znaczny wzrosła zachorowalność na autyzm
i schizofrenię. Osiągnięto to bez wirusa w szczepionce. Czyli zwierzaczki rodziły dzieci chore,
nie mając wirusa w szczepionce. Mało tego.

— Nie uszkadza go wirus, ponieważ nie
przechodzi do płodu przez łożysko

Dlatego że płodu matki, która jest zainfekowana wirusem grypy, nie uszkadza wirus. Ponieważ wirus grypy nie przechodzi do
płodu przez łożysko. To jest absolutnie podstawowa informacja. Wirus grypy od zainfekowanej matki nie przechodzi do płodu przez
łożysko i nie uszkadza dziecka. Wirus grypy
nie uszkadza płodu. Jeśli tak, to co uszkadza?
Wiadomo, że prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu lub schizofrenii ogromnie wzrasta
wtedy, kiedy matka zachoruje na to i ten wirus
ma, ale skoro wirus nie przechodzi do dziecka,
to co uszkadza dziecko?
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i schizofreniczne. Co w takim razie my polecamy kobietom w ciąży.

— W płodach stwierdzono wysokie poziomy CYTOKIN zapalnych

— Zaszczepmy wszystkie 280.000, żeby

W płodach tych zwierząt stwierdzono bardzo
wysokie poziomy cytokin zapalnych, a przecież pan dr R. Blaylock od ponad dziesięciu lat
o tym mówi, że on jako neurolog i neurochirurg
zbadał tę sprawę i okazuje się, że tak rzeczywiście jest. Czyli u tych zwierzęcych płodów
stwierdzono wysokie poziomy substancji toksycznych, które to substancje przechodzą przez
łożysko, i to one uszkadzają dziecko. A więc
kobieta w ciąży, kiedy będzie zastymulowana
tego typu stymulantami, jak na przykład szczepionką przeciw grypie, to wirus nie przechodzi, ale wszystkie substancje i cytokiny zapalne
przechodzą do dziecka. Cytokiny, czyli toksyny
tworzone przez układ odpornościowy matki. Te
toksyny uszkadzają jej własne dziecko.
Chciałbym, żeby to było bardzo głęboko
zrozumiałe. Dlatego że to stanowi podstawę
uszkodzenia płodu przez matkę, a nie przez
wirus grypy. Wtedy, kiedy u kobiety w ciąży
zastymulujemy system odpornościowy i wywołamy całą kaskadę zapalną, to te cytokiny zapalne przejdą przez łożysko i spowodują uszkodzenie płodu, a przynajmniej zwiększą prawdopodobieństwo, i to jak Państwu pokazałem,
i to nie jest żadna tajemnica, ile razy wzrasta prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się
autystyczne lub schizofreniczne. Statystycznie
rzecz biorąc. . .

miały TAKĄ SAMĄ REAKCJĘ!

Otóż my mówimy – tak, znaczy ci, którzy tak
strasznie zalecają – to zaszczepmy i wywołajmy
tę kaskadę zapalną u wszystkich 280 tysięcy kobiet. I wywołajmy u 280 tysięcy kobiet taką
samą reakcję, jaka powstanie u którychś z 66
kobiet. Rozumiemy, co to oznacza? Posłużę się
tutaj zdaniem często wypowiadanym przez dra
Blaylocka, którego teorie już się sprawdziły
w praktyce.
— FABRYKA autyzmu i schizofrenii
Drodzy Państwo – To jest fabryka autyzmu
i schizofrenii.

Nie będę omawiał tego slajdu, dlatego że to jest
w oryginale wypowiedź, zresztą nie jedna, dra
R. Blaylocka. Ja tylko bardzo proszę wszystkich, żeby się zastanowić nad tym, biorąc
pod uwagę wiedzę, publikacje naukowe, naukę, fakty, które Państwu przedstawiłem, i jakiego społeczeństwa oczekujemy za następne
dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia lat. Wielu
lekarzy zwraca mi uwagę na to, że w tej chwili
dzieci po dziesięć lub dwanaście lat cierpią z powodu schizofrenii. O autyzmie i całym spektrum schorzeń nie będę w tej chwili mówił,
dlatego że poruszę ten temat później. Przeraża
mnie to, że polskie społeczeństwo jest w ten
sposób niszczone, bo tego nie można inaczej
nazwać. Przecież to jest niszczenie nas, zaczynając od dziecka, które nawet jeszcze się nie
urodziło. Wielu lekarzy bije na alarm, widząc,
co się dzieje. Dlatego w tej części pokazywałem Państwu poprzednie slajdy, które pozor-

— 66 z 280.000 statystycznie zachoruje
na grypę

66 kobiet na 280 tysięcy zachoruje na grypę.
A więc proszę zwrócić uwagę, że jeśli 66 kobiet
będzie w ciąży, to nie znaczy, że wszystkie będą,
i zachorują na grypę, to zwiększy się prawdopodobieństwo, że te kobiety urodzą dziecko chore.
I z tym należy się zgodzić, i z tym nikt się nie
kłuci, ani nie debatuje. Pytanie jest tylko takie.
Jeżeli rozumiemy ten mechanizm, że jeśli któraś
z tych 66 kobiet będzie, szczególnie w drugim
trymestrze, zainfekowana wirusem grypy to istnieje prawdopodobieństwo, że u którejś z tych
kobiet wystąpi zjawisko zalania organizmu substancjami toksycznymi, które przejdą do płodu
i płód uszkodzą, i dziecko może być autystyczne
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pornościowy został pobudzony. A co z tą całą
resztą, o której mówiliśmy naukowo udowodnioną.

nie nie miały znaczenia w omawianym temacie, ale te prace naukowe wyraźnie wskazywały na to, że w momencie, kiedy rozwija się
mózg dziecka, jest to niezwykle ważne, żeby
nie stymulować organizmu kobiety żadnymi stymulantami, które wywołują lawinowe powstanie toksycznych substancji dla płodu. Kim my
będziemy jako społeczeństwo za następne dziesięć, piętnaście lat. Ile tysięcy dzieci będzie
zniszczonych przez szaleństwo szczepienia kobiet w ciąży. Wydaje mi się, że temat ten już
dosyć dobrze omówiliśmy, a teraz popatrzcie,
proszę, na absolutny skandal w moim mniemaniu, ale jak zwykle pozostawiam Państwu końcową ocenę tego.

Ciężarna może z niej skorzystać w okresie
wzmożonej aktywności wirusa (jesienią
i zimą), szczególnie jeśli należy do grupy
zwiększonego ryzyka, np. ma osłabioną
odporność z powodu chorób przewlekłych
(astma, cukrzyca). Wskazaniem do tego
szczepienia może też być praca polegająca na kontakcie z wieloma osobami.
Przecież takiej kobiety nie wolno tknąć niczym,
co zastymuluje jej układ odpornościowy, bo te
toksyny przejdą do jej dziecka. No, i najlepszy
numer.

Rozumiejąc proces zastymulowania układu odpornościowego kobiety, wytworzenia toksyn,
które mogą zniszczyć i doprowadzić do prawdziwej katastrofy dziecko tej kobiety, proszę popatrzyć na oficjalne zalecenia, jakie są w Polsce.

Nie ma także przeciwwskazań do szczepienia matek karmiących dziecko piersią.

Szczepienie przeciwko grypie

A skąd to wiadomo?

Grypa u kobiet w ciąży może przebiegać ciężko,
być przyczyną hospitalizacji i zgonów. Opisywano poronienia, porody przedwczesne i zakażenia wrodzone u noworodków. Kobiety ciężarne należące do grupy podwyższonego ryzyka
powikłań w przebiegu grypy powinny być szczepione niezależnie od okresu ciąży.
Inaktywowane szczepionki przeciwko grypie zawierają rozszczepione wiriony (split) lub hemaglutyninę i neuraminidazę – antygeny powierzchniowe wirusów grypy (subunit).
Zazwyczaj lekarze zalecają szczepienie
przeciwko grypie od drugiego trymestru ciąży, aby uniknąć ewentualnego
związku samoistnych poronień ze stosowaniem szczepionki w pierwszym trymestrze ciąży.

Biorąc pod uwagę to, co już w tej chwili wiemy
na temat szczepionek, a w szczególności stosowania ich u kobiety w ciąży pozostawiam to
naprawdę bez komentarza, bo wydaje mi się,
komentarz jest już niepotrzebny.

Drodzy Państwo przecież nauka, jak pokazałem
poprzednio, wskazuje, że to jest ten moment
najbardziej niebezpieczny, żeby jej system od-

Zapraszam Państwa do odcinka 23.
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ODCINEK 23
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Szczepionka ENGERIX-B przeciw WZW B

co również dzieje się w organizmie matki, bo
to są wszystko ssaki. A więc zastymulowanie
układu odpornościowego matki czymkolwiek co
jest silnym stymulantem, a silnym stymulantem jest szczepionka przeciw grypie, zwiększa prawdopodobieństwo zniszczenia własnego
płodu. Tak jak pan dr Blaylock pokazał, 66 kobiet na 280 tysięcy kobiet w ciąży będzie miało
tego pecha, tak to trzeba powiedzieć, że będzie zakażone grypą. I rzeczywiście u tych 66
kobiet prawdopodobieństwo, że ich dzieci urodzą się autystyczne lub w późniejszym wieku
schizofreniczne, wzrasta od trzech do siedmiu
razy. A więc jest to wzrost potężny. I tu trzeba
się zgodzić, że jest to poważne zagrożenie tego
maleńkiego dziecka, które jest jeszcze w łonie
mamy. U tych 66 kobiet.

Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku
23. Jak zwykle, kiedy rozpoczynamy nowy
odcinek, mówimy sobie, co było w odcinku
poprzednim. Mówiliśmy sobie o szczepionkach
przeciw grypie podawanych kobietom w ciąży.
Mówiliśmy o tym, że wirus grypy, który dopadł
mamę w ciąży, nie przechodzi przez łożysko do
dziecka. Rzeczywiście dziecko może być uszkodzone i prawdopodobieństwo takiego uszkodzenia mocno wzrasta wtedy, kiedy mama, będąc
szczególnie w drugim trymestrze ciąży, złapie
wirusa grypy. Mówiliśmy też o tym, że ten wirus, nie przechodząc przez łożysko, nie uszkadza płodu, natomiast uszkadza swój własny
płód mama. Dlatego że to mama pod wpływem zakażenia wirusem grypy wytwarza różnego rodzaju substancje toksyczne, które to
z kolei przechodzą przez łożysko i uszkadzają
dziecko. Uszkodzeniem tym najczęściej jest to,
że dziecko jest autystyczne i schizofreniczne
później, w starszym wieku. Oczywiście nie dotyczy to każdej mamy, ale takie zjawisko zachodzi.

Natomiast co się proponuje? To już się nie proponuje, to już się mówi, i te biedne dziewczyny
w ciąży biegną i stoją w kolejkach w przychodniach, mówimy – to wywołajmy ten sam efekt
nie u 66 kobiet, które miały pecha złapać wirus grypy, tylko wywołajmy go u 280 tysięcy
kobiet. I jak pan dr Blaylock mówi – to jest
po prostu fabryka autyzmu i schizofrenii. A jak
powiedziałem wcześniej, już w tej chwili dzieci
10, 12 letnie cierpią z powodu autyzmu, czyli
tego całego spektrum schorzeń, które się nazywa spektrum autyzmu. Bo w tej chwili jest
już troszkę inaczej zakwalifikowane. Jak również 10-15 latki cierpią z powodu schizofrenii.

I mówiliśmy sobie o tym również, że zrobiono
badania na zwierzętach, bo oczywiście na kobietach w ciąży byłoby to nieetyczne, gdzie
zwierzątkom w ciąży podano szczepionkę niezawierającą wirusa grypy. Niestety zwierzątka te
w dużych odsetkach rodziły autystyczne i schizofreniczne dzieci, co jest potwierdzeniem tego,

Przechodzimy teraz do następnej części. Na
stronie GIS był taki baner:
GRYPA. Szczepisz czy ryzykujesz?
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normalnym? Naturalnie, że nie. Wiemy z praktyki, że bardzo często lekarze mówią: „O! to
tylko chwilowe omdlenie, i to minie”. To minie,
tylko że mamy do czynienia z noworodkiem.
Nie z osobą dorosłą. Wiemy z pierwszych filmików, co to oznacza, co się dzieje w mózgu dziecka na poziomie mikrogleju. A więc nie
można do tego ot tak sobie podchodzić lekceważąco.

Myślę, że nie ma co tego dalej omawiać, wiedząc
już teraz, co już wiemy na temat grypy. Szczególnie u kobiet w ciąży. Wnioski wyciągamy już
sami.

Przejdźmy teraz do omówienia najczęściej
stosowanej szczepionki. Szczepionki podawanej
dzieciom w pierwszej dobie ich życia. Szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B. Proszę popatrzeć, co w ulotce tej szczepionki napisał sam producent.

Druga sprawa. Producenci wyraźnie piszą,
żeby w przypadku takiego omdlenia, stracenia przytomności przez dziecko, być przed tym
zabezpieczonym, żeby dziecko nie upadło nam
na podłogę i się nie potłukło. Dobrze, że nam
o tym mówią [ironia]. Natomiast dalej, żeby
przywrócić dziecku krążenie krwi w mózgu, bo
nastąpiło wstrzymanie, może nie tyle wstrzymanie, ile nastąpiło upośledzenie. Wiemy, że
wstrzymanie dopływu krwi do mózgu na przykład w przypadku zawału serca to jest kilka minut i dochodzi do nieodwracalnych zmian. Nie
wiemy dokładnie co u tak maleńkiego dziecka
może się zdarzyć, kiedy dojdzie do upośledzenia
ukrwienia jego mózgu.

W dolnej tej rameczce są przeciwwskazania do
zastosowania tej szczepionki. Są to: – ciężkie
reakcje alergiczne, które wystąpiły po poprzedniej dawce. A więc jeśli takie coś wystąpiło
temu dziecku, nie wolno podać tej szczepionki.
Lub też, jeśli okazało się, że dziecko jest wrażliwe na któryś z komponentów tej szczepionki,
włącznie z drożdżami, bo ta szczepionka wirusa
jako takiego nie zawiera, natomiast zawiera antygeny, które są połączone z aluminium, ale
zawiera również drożdże. Oczywiście podanie
drożdży drogą doustną to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa, natomiast podanie drożdży do
krwiobiegu omijając te bariery bezpieczeństwa,
to już jest ogromne ryzyko.

W następnej rameczce producent wyraźnie
mówi, że po podaniu tej szczepionki wystąpiły
przypadki wstrzymania oddechu, wstrzymanie
oddychania. Czy czasami to nie może łączyć się
z tzw. śmiercią łóżeczkową, kiedy po pewnym
czasie coś takiego nastąpi? A jest to jak najbardziej możliwe, szczególnie kiedy szczepionka
jest zastosowana u wcześniaków. Wiemy z poprzednich również filmików, że podanie wcześniakom szczepionki łączy się z niesamowitym ryzykiem. To jest katastrofalna rzecz. Niemniej jednak wiemy, że praktyka wskazuje na
to, że wcześniakom także podaje się szczepionki. Dotyczy to każdej szczepionki.

Co dalej? Proszę popatrzeć. W tej górnej
ramce po prawej stronie widzimy, że producent również mówi, iż może wystąpić omdlenie dziecka po zastosowaniu tej szczepionki. Ja
chciałem Państwu zwrócić uwagę, że omdlenie dziecka to nie jest taki sobie proces,
który można by jakimkolwiek sposobem zaniedbać. Oczywiście to się zaniedbuje. Dziecko
zemdlało, ale dlaczego zemdlało. Dlaczego
dziecko straciło przytomność po podaniu szczepionki? Wiemy już o tym w tej chwili z poprzednich filmików, dlaczego tak się może stać.
A więc to, że podajemy dziecku szczepionkę
i ono mdleje z tego powodu, jest zjawiskiem
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które urodziły się z wagą poniżej dwóch kilogramów, to szczepienie tego dziecka nie liczy się, jeśli weźmie się pod uwagę to, że producent zaleca trzy razy szczepienie tą szczepionką. A więc jeżeli szczepionka jest podana
dziecku, które jest o wadze niższej niż 2000
gramów, wtedy producent mówi: „To się nie
liczy”. W związku z tym to dziecko, jeśli dalej żyje, trzeba mu dać trzy standardowe dozy
szczepionki. A więc w sumie trzeba to dziecko
zaszczepić cztery razy, a nie trzy.

I następna rzecz. W opisie producent dokładnie mówi, jakie mogą wystąpić ciężkie skutki
uboczne. Zwrócić chciałem Państwa uwagę na
to, że ból w miejscu wkłucia wystąpił u 22%,
zmęczenie u 14%, ale to niestety nie jest koniec.
Niemniej jednak wielokrotnie lekarz będzie kierował się tym, co w tej chwili zauważył. Właśnie w tym opisie. A przecież producent pisze –
szczegóły opisaliśmy w pkt 6.1. Do tego punktu
sobie dojdziemy, ja tylko zwracam uwagę na to,
że te ciężkie odczyny poszczepienne są w pewien
sposób tu, w tym miejscu, zupełnie zbagatelizowane. I teraz tego typu informacja dociera do
lekarza, który nie czyta dalej tej ulotki, i jest
przekonany, że w zasadzie ta szczepionka jest
niezwykle bezpieczną szczepionką.

Pytanie zachodzi takie – to jeżeli tak to jest, że
dziecko, które jest urodzone z taką wagą, ma
podane mimo wszystko tę szczepionkę, a potem się mówi, ono właściwie się nie liczy, to
po co podawać. Przecież wiemy, jakie katastrofalne skutki może nieść za sobą podanie tej
szczepionki szczególnie u wcześniaków. A wcześniaki bardzo często rodzą się z wagą poniżej
dwóch kilogramów. Producent w pewien sposób tutaj mówi, że u tych dzieci szczepionka
nie zadziała. W związku z tym, dzieciom trzeba
później podać te trzy wiadome dawki, o których
jest mowa. Jeśli tak to po co, wiedząc, że kiedy
dziecko ma tę niską wagę, to nie działa, to po co
mówić i rekomendować, żeby takiemu dziecku
mimo wszystko podać. Kto się zastanawia nad
tym, co pokazał dr R. Blaylock, omówiliśmy to
wcześniej, co się u takiego dziecka może stać
i się dzieje na poziomie jego mózgu. Jak niszczony jest wtedy mózg. A my tu mówimy – podać mimo wszystko.

W części, która już w większych szczegółach
opisuje skutki uboczne i ciężkie reakcje po podaniu szczepionki, napisano, że porobiono tzw.
badania kliniczne, i proszę popatrzeć:

„Wszystkie osoby, które brały udział w tych badaniach klinicznych”, na które to się powołują,
stosując słowo-wytrych: kliniczne, „wszystkie
osoby monitorowano przez 4 dni po podaniu
szczepionki”. A więc wystarczyło 4 dni obserwowania tych osób po podaniu szczepionki, aby
stwierdzić, że jest ona bezpieczna. A gdzie jest
„Złoty Standard” tzw. badań klinicznych? To
już ominięto. Zresztą, jak wiadomo, stosuje się
to do wszystkich szczepionek. Każdej. Do tego
fragmentu ulotki jeszcze wrócimy.

Producent w swojej ulotce również mówi o tym,
że po jej podaniu wystąpiły trudności z oddychaniem tego dziecka. Śmierć łóżeczkowa się
kłania.

Tutaj mamy następny fragment opisu tej szczepionki przez producenta. On jest niezwykle interesujący, bo dotyczy dzieci, które urodziły
się z wagą poniżej 2000 gramów, a więc poniżej dwóch kilogramów. Omówienie tego byłoby
zbyt techniczne i długie, jest to bardzo istotne,
ale skupmy się na razie tylko na tym, że producent mówi bardzo, bardzo wyraźnie, iż w przypadku zastosowania tej szczepionki u dzieci,

I tutaj następny rodzynek. Otóż producent
mówi w swojej ulotce, że szczepionka przeciw WZW B może być podana jednocześnie
ze szczepionką przeciw HPV. Na jakiej podstawie. Przecież doskonale wiemy, już to pokazałem wcześniej, że szczepionka przeciw HPV
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daje się tę szczepionkę? Gdzie producent wyraźnie powiedział, iż nie ma najmniejszego pojęcia, jaki wpływ będzie miała ta szczepionka
na rozwój tego dziecka. Bo dopóki to dziecko
jest w łonie matki – traktuje się je jako płód,
a wtedy, kiedy się urodzi, traktuje się jako
dziecko. Ale jaka jest różnica pomiędzy płodem
i tym samym płodem w godzinę po porodzie?
A więc uważam, że to zdanie tutaj jest zdaniem,
które powoduje, czy powinno spowodować, że
powinien być absolutny zakaz stosowania szczepionki przeciw WZW B u dziecka, szczególnie
w pierwszej dobie po urodzeniu. Bo przecież niczym się to dziecko nie różni od tego, czym ono
było godzinę czy dwanaście godzin wcześniej.
To my teraz stosujemy szczepionkę u dziecka
w takim stanie fizjologicznym, gdzie producent
sam mówi, „nie mam pojęcia, co się z tym dzieckiem stanie”. Ale to jeszcze nie jest koniec.

jest jedną z najbardziej toksycznych, najbardziej niebezpiecznych szczepionek, jakie wymyślono. Że zastymulowanie układu odpornościowego młodego dziecka w okresie rozwoju prowadzi do katastrofalnych skutków w ilościach
takich, które w żadnym przypadku nie są do zaakceptowania. A tutaj producent mówi: „Dołóżmy do tego jeszcze WZW B”. Nie ma problemu. . . Czyżby? A skąd producent o tym
wie? Nigdy nie przeprowadzono prawidłowo
wykonanych badań klinicznych dotyczących podania tak straszliwie silnych toksyn. No, i moje
standardowe pytanie – A gdzie jest „Złoty Standard” badań? Gdzie to jest? Nie ma. To na jakiej podstawie tego typu barbarzyńskie podejście, bo inaczej tego niestety nie można nazwać,
na jakiej podstawie się to wykonuje? W odcinku dotyczącym HPV wykazałem Państwu
poza wszelką wątpliwość, na podstawie prac naukowych, czy też obserwacji po zaszczepieniu
przeciw HPV, do jak strasznie silnego stymulowania mikrogleju dochodzi w mózgach w szczególności tych dziewczynek. Gdzie jest „Złoty
Standard” tych badań? Nie ma.

Proszę popatrzeć teraz na następne zdanie w tej
ulotce:
„Uważa się, że podobnie jak inne inaktywowane
szczepionki wirusowe, ENGERIX-B, nie stanowi istotnego ryzyka dla płodu”.
Drodzy Państwo, co to znaczy „uważa się”?
Przecież nie mamy do czynienia z kamieniem
u drogi czy z kawałkiem sztachety w płocie. „Uważa się”? I to już wystarczy? A gdzie
jest tzw. evidence-based medicine. Gdzie są
dowody na to? „Uważa się”, i to już wystarczy?
„Uważa się”, i to jest podejście do podania tej
szczepionki dziecku, gdzie producent sam mówi:

A teraz niepozornie wyglądający slajd, ale uważam, że jeśli chodzi o sprawę dotyczącą szczepionki przeciw WZW B, jest to slajd najbardziej istotny w całej sprawie. Otóż proszę popatrzeć. Tutaj mamy slajd pokazujący fragment
ulotki szczepionki ENGERIX B, czyli szczepionki przeciw WZW B stosowanej w Polsce.
Proszę popatrzeć na to zdanie. Producent wyraźnie napisał: „Wpływ podania szczepionki na
rozwój płodu nie był oceniany”. Co to znaczy?
To znaczy, że nie wiadomo, co by się stało
dziecku, które jest jeszcze w łonie matki, gdyby
tę szczepionkę podano. Dlatego że wpływ tej
szczepionki na rozwój płodu nigdy nie był
sprawdzony. W związku z tym zachodzi pytanie: Czym się różni dziecko jako płód, będące
w łonie matki, od dziecka, które opuściło organizm matki i w kilka minut czy godzin później
podana mu jest szczepionka? Czym różni się
dziecko, które jest w łonie matki, od dziecka,
które ma 10 czy 12 godzin, któremu już po-

„Nie wiemy, co się będzie działo z tym dzieckiem, dlatego że nie ocenialiśmy jeszcze wpływu
tej szczepionki na rozwój tego dziecka”.
Samo to powinno spowodować absolutny zakaz stosowania tej szczepionki. To chyba jest
logiczne? Już pomijam argumenty, które najczęściej się nam pokazuje, że jest brak uzasadnienia w ogóle stosowania tego typu szczepionki
u dzieci, bo wiadomo, że przenoszenie tego wirusa następuje drogą płciową lub przez transfuzję krwi i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście racja, natomiast ja zajmuję się tylko bezpieczeństwem tego wszystkiego. Jakie jest uzasadnienie od strony bezpieczeństwa, wprowadzenia tej szczepionki? Zerowe. Nie ma czegoś
takiego.
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zysku i strat. Czyli ryzyka, jakie niesie ze sobą
ta szczepionka i ewentualnie jakiegoś pozytywnego efektu u dziecka z wysokim ryzykiem, ale
co z dziećmi z niskim albo z zerowym ryzykiem. Nie ma żadnego uzasadnienia i w pewien
sposób również producent to nam w tej ulotce
mówi. Natomiast wszystkie dzieci niebędące
w kategorii podniesionego ryzyka, są szczepione bez opamiętania. Na jakiej podstawie?
Nie ma takich podstaw. A producent wyraźnie
to wskazuje.

Podajemy dzieciom polskim szczepionkę w momencie ich rozwoju takim, gdzie sam producent mówi, że nie wie, co u tych dzieci będzie się działo, nie wie, jaki wpływ ta szczepionka będzie miała na rozwój płodu. My już
w tej chwili, wiedząc o tym, jak działają różnego rodzaju stymulanty na mózg dziecka, rozumiemy, że jest to katastrofa dla tego dziecka.
A więc podejmijcie, proszę, sami decyzję, czy
sformułujcie swoje własne zdanie na temat tej
szczepionki, ale patrząc na nią z punktu widzenia producenta tej szczepionki. . . Nie wolno
tej szczepionki podać dziecku, bo producent nie
wie, co po podaniu może się stać. Nie wie, jaki
będzie miało to wpływ na rozwój dziecka. To
jest absolutna katastrofa. Pozostawiam to Państwu do przemyślenia. Ja przemyślenia swoje
mam. . . Zresztą słychać to chyba w moim głosie.

Tu jest fragment ulotki dotyczący tej szczepionki w języku angielskim. Chciałem Państwu
zwrócić uwagę na to, że kiedy określa się ilość
skutków ubocznych po podaniu szczepionki, to
jak widzieliście Państwo, jest to wielokrotnie
na podstawie obserwacji czterech, siedmiu dni,
miesiąca czy coś takiego, gdzie w jakiś tam
testach usiłują pokazać, jaka ilość tych skutków ubocznych wystąpiła. Ale to wszystko jest
jeszcze na poziomie badań. Testów klinicznych
i nic więcej. Dopiero kiedy szczepionka dostanie zezwolenie na to, żeby ją użyć u milionów, milionów ludzi, wtedy, dopiero kiedy zaczyna być stosowana w bardzo dużej populacji, zbiera się doświadczenia i wnioski, i raporty wynikające z zastosowania tej szczepionki
już u bardzo wielu osób. U osób z różnego rodzaju schorzeniami, bo przecież nie wiadomo,
komu się tę szczepionkę tak naprawdę podaje.
Dlatego ten punkt 6.2 w opisach jest niezwykle ważny. Nie można poważniej traktować tego
punktu niż inne punkty, inne opisy, mówiące
o jakichkolwiek skutkach ubocznych stwierdzonych w ciągu na przykład siedmiu dni obserwacji. A więc w tych wszystkich opisach na
ulotkach trzeba uwagę zwracać na to, jakie są
doświadczenia wynikające z zastosowania tej
szczepionki w praktyce na tysiącach, być może
milionach ludzi. Dlatego ten punkt jest tak niesamowicie ważny.

A tutaj następny rodzynek dotyczący tej samej szczepionki. Producent wyraźnie mówi,
że szczepionka nie była w żaden sposób badana odnośnie kancerogenności, jak również jej
wpływu na płodność. Mam nadzieję, że tu chodzi nie tylko o płodność matki, ale również
o płodność nowo urodzonego dziecka. Żadnych
badań dotyczących tego nie ma! Żadnych badań dotyczących mutagenezy nie ma! Producent sam mówi wyraźnie. To co my tym dzieciom podajemy?

Proszę popatrzeć dalej. „U noworodków o wysokim stopniu ryzyka zakażenia wirusem WZW
B wykazano efektywność ochronną szczepionki
ENGERIX-B”. Pytanie zachodzi takie – gdzie
są badania noworodków, które nie stanowiły
wysokiego ryzyka? A więc może 95% dzieci,
które nie stanowią wysokiego ryzyka.

Właśnie. Sczepić wszystkie jak leci. Bez
względu na to, czy stanowią wysokie ryzyko,
gdzie rzeczywiście można się zastanawiać nad
sensem, gdzie można dokonywać jakiejś analizy
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Teraz proszę popatrzeć na to, jaka jest długa lista skomplikowanych i bardzo nieprzyjemnych
chorób, które wynikły z powodu zastosowania
tej szczepionki. Ta lista po lewej stronie to jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze jej druga część.
Ale do czego zmierzam? Proszę popatrzeć teraz.

szczepionki, a nie w jakiś tam siedmiodniowych
obserwacjach, producent sam mówi, że występowało stwardnienie rozsiane. Gdzie to stwardnienie rozsiane jest wspomniane w ulotce polskiej? Powtarzam, to czytają lekarze. To czytają pacjenci. Gdzie podziało się stwardnienie
rozsiane?

A tutaj, drodzy Państwo, to są dwa potworne schorzenia neurologiczne, które zauważono wtedy, kiedy już tę szczepionkę zaczęto
stosować i producent wyraźnie pisze, że tego
typu paraliże wystąpiły, bo to są paraliże.
Gdzie jest to w opisie szczepionki w języku polskim? Wyparowało w cudowny sposób?

Tutaj widzicie Państwo niby tę samą listę ulotki
tej samej szczepionki przetłumaczonej na język polski. I co tutaj widzimy? Widzicie gdzieś
taką ilość tych schorzeń, tych problemów zdrowotnych? Gdzie one zniknęły? Gdzie one się
podziały? Gdzie one są?

Powiększyłem teraz Państwu tę część, która dotyczy systemu nerwowego. Co tutaj w oryginalnej ulotce, dotyczącej tej szczepionki napisano? Proszę popatrzeć, jak przetłumaczono to
w ulotce dla polskich lekarzy i polskich pacjentów. Gdzie jest migrena? Migrena cudownie
zniknęła. A przecież wiemy, pediatrzy o tym
mówią bardzo szeroko, jak wiele w tej chwili
dzieci cierpi z powodu migren. A jednak już nie
znalazła się w ulotce w języku polskim.

No właśnie. Czy to kogoś nie zastanawia?
Przecież to jest oszustwo. Inaczej tego już nazwać nie można.

Ale proszę jeszcze popatrzeć na to zdanie tutaj. Co to zdanie nam mówi? Producent pisze – w dodatku do tych skutków ubocznych, które wykryto w tak zwanych ich siedmio, czy tam iluś dniowych badaniach „klinicz-

Mało tego. Jest jeszcze coś gorszego. Dlatego,
że już w tych praktycznych zastosowaniach tej
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nych”, w dodatku do tego zawiadamia nas, że
na świecie wystąpiły również tego typu skutki
uboczne, ale proszę popatrzeć, to są skutki
uboczne, które były zgłoszone w sposób ochotniczy. A więc można założyć, że gdyby prowadzić dokładny rejestr, gdzie lekarze zgłaszają
tego typu skutki uboczne, nie w ochotniczy sposób, ale są zmuszeni do tego, to wtedy wystąpiłaby prawdziwa tragedia. Cóż jeszcze na
ten temat można powiedzieć? Że to jest tak
niebezpieczne, że sam producent o tym mówi,
jak strasznie niebezpieczna jest ta szczepionka.
I mówi, jakie schorzenia wychodzą. Mówi, że
to tylko to, co otrzymaliśmy od osób, które to
zgłosiły. Co nie znaczy, że są to wszystkie przypadki. Zliczmy je wszystkie i zobaczymy, jaka
to jest tragedia.

gdy nie powinna być podana kobiecie w ciąży.
Jak wygląda to w praktyce? Chyba wszyscy doskonale wiemy.

Proszę popatrzeć na kobiety karmiące. Producent mówi tak: „Nie wiadomo czy szczepionka
ENGERIX-B jest wydzielana do mleka matki”.
A więc nie wiadomo, co się dzieje w przypadku, kiedy matka karmi, ale producent dalej
pisze, że: „Ponieważ wiele leków jest wydzielanych do mleka matki, należy wykazać ostrożność wtedy, kiedy ta szczepionka jest podawana
kobiecie karmiącej”. Jaką ostrożność? Producent mówi w poprzednim akapicie, że nie ma
najmniejszego pojęcia, co się będzie działo. Tutaj mówi to samo. Jaką ostrożność? Trzymać
tę kobietę za rękę? Dać jej kwiatki do wąchania? Oczywiście trywializuję i ironizuję, niemniej jednak to jest niezwykle poważne zagadnienie. Nikt o tym nie mówi.

Tutaj mamy informacje również z ulotki producenta szczepionki, według mnie o naprawdę
niezwykłej wadze. Otóż tak. Producent napisał w ulotce, że nie przeprowadził żadnych badań, nawet na zwierzętach, dotyczących ciąży.
W związku z tym pisze, nie wiadomo, jakie
mogą być efekty podania szczepionki kobiecie
w ciąży. Nie wiadomo również, jaki efekt będzie miała ta szczepionka na płodność tej kobiety. Nikt tutaj nie powiedział tego, ale przecież to może stosować się również do tego, że
nie wiadomo, co się będzie działo z płodnością dziecka. Bo przecież wyraźnie pokazano,
że zaburzenia płodności nigdy nie były zbadane przez producenta nawet na zwierzętach.
Więc istnieje również takie prawdopodobieństwo. W związku z tym, że nie przeprowadzono
takich badań, to, w jaki sposób i czy w ogóle
ta szczepionka może mieć wpływ na zaburzenia płodności dziecka. Czy to chłopczyk, czy
dziewczynka. Nikt nie wie. Chciałem Państwu
zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o leki,
to wszystkie leki, które zaklasyfikowano (przy
ciąży) do kategorii „C”, nie mogą być podawane kobietom w ciąży. Chyba że jest zagrożona matka i ratujemy życie. To jest dla mnie
niezwykle ważna informacja i mam nadzieję, że
dla każdego z Państwa, którzy tego słuchają,
bo szczepionka jest zaklasyfikowana jako lek.
A więc, mając do czynienia z kategorią „C”, ni-

Następna sprawa. W tej samej ulotce, kiedy
mówi się o użyciu tej szczepionki u dzieci,
wtedy ten akapit, który Państwu zaznaczyłem, mówi tak. „Bezpieczeństwo i efektywność ENGERIX-B były ustalone we wszystkich
grupach pediatrycznych”. Na jakiej podstawie?
Przecież to zaprzecza wszystkiemu, co do tej
pory mówiliśmy. Nigdy tak się nie stało. Z jednej strony mówią zupełnie coś innego, a jednocześnie w tym samym dokumencie piszą, że
bezpieczeństwo i efektywność zostały ustalone,
nie mając najmniejszego strzępu dowodu na
to. Pozostawiam znów Państwu to do rozstrzygnięcia. Dla mnie to są informacje całkowicie
wstrząsające. Powinny być dla każdego pediatry.

A tutaj mamy następny przerażający slajd, na
którym producent szczepionki przeciw WZW
B tej, którą w tej chwi. . .
W tym miejscu urywa się film i jest przeskok do
następnego slajdu
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Źródło: Wykładowca pediatrii, polski Uniwersytet Medyczny
Jak w takim razie, drodzy rodzice, do tego podejdziecie? Jak w takim razie wszyscy Polacy
do tego podejdą? Przecież mamy do czynienia
ze skutkami ubocznymi, mamy do czynienia
z czymś, co ma wpływ na całe polskie społeczeństwo. Na jego zdrowie lub też przyszły jego
brak. Jak do tego podejdziecie, drodzy Państwo? Szczepionka, o której teraz już tak dużo
wiemy, na temat zagrożeń, straszliwych niebezpieczeństw, jest podawana na ślepo, na żywca,
bez opamiętania.

Drodzy Państwo, mając teraz wiedzę na temat,
jak strasznie toksyczny jest aluminium, jakie
szkody w organizmie dziecka może wytworzyć
to aluminium zawarte w tej szczepionce, do jakich uszkodzeń układu nerwowego może dojść,
że wyjdzie to dopiero za następny rok, dwa,
pięć, dziesięć, trzydzieści, jak to się ma do oficjalnych zaleceń, szczepienia między innymi kobiet w ciąży. Proszę popatrzeć.

Posłużę się ponownie tymi samymi zaleceniami,
które są przekazywane polskim kobietom. Proszę popatrzeć:

Szczepienie przeciwko WZW B
W szczepionce nie ma żadnych składników, które mogłyby zaszkodzić rozwojowi
dziecka – szczepionka nie zawiera żywych
wirusów, a jedynie oczyszczony antygen
powierzchniowy (HBsAg) wirusa zapalenia wątroby typu B. źródło

Szczepienie przeciwko WZW B
Szczepienie zwykle zaczyna się od drugiego trymestru ciąży. źródło
A pokazałem Państwu przy okazji szczepionki
przeciwko grypie stosowanej u kobiet w ciąży, że
jej stosowanie szczególnie w drugim trymestrze,
bardzo źle może zakończyć się dla dziecka.
Dziecka, które jest jeszcze nazywane płodem.
Pokazywałem wcześniej Państwu również to,
że nie robiono żadnych badań i producent wyraźnie mówi o tym, jaki wpływ ma ta szczepionka na rozwój płodu. Producent sam w swojej ulotce wyraźnie to powiedział. A więc płodem jest jeszcze dziecko u matki, która je ciągle nosi. A więc w ciąży. Pokazaliśmy, że przesterowanie, zbyt mocne zastymulowanie mikrogleju właśnie w drugim trymestrze ciąży, może
prowadzić i prowadzi, bo to już ustalono, do
wielokrotnego zwiększenia ryzyka wystąpienia
autyzmu i w późniejszym czasie schizofrenii.
A jednak tego typu zalecenia, dotyczące kobiet
w ciąży i szczepienia ich, mamy.

Po pierwsze: a skąd wiadomo, że nie szkodzi,
skoro wiadomo, w jaki sposób skutki uboczne
uwidaczniają się dopiero po kilku, kilkunastu
lub kilkudziesięciu latach. Przecież takich badań nikt nie zrobił. I podaje się szczepionki,
ta szczepionka jest jedną z nich, jedną z najgorszych, jaką można sobie wyobrazić, podaje się w sposób bezwzględny. Wielokrotnie
rodzice nie wiedzą, że taka szczepionka ich
dziecku została podana. Jak to w takim razie ma się do sprawy bezpieczeństwa? Przecież
sprawa bezpieczeństwa tej szczepionki, zresztą
każdej szczepionki, nigdy nie została udowodniona. Przecież Ministerstwo Zdrowia, będąc
niemalże kapłanem szczepień, narzuca to rodzicom. Na jakiej podstawie, skoro nauka mówi
zupełnie coś innego, ale. . . Jest jeszcze gorzej.
Proszę posłuchać:
Przeraża mnie to, że:
:: wielu moich kolegów pediatrów jest absolutnie
przekonanych, że ampułka ze szczepionką zawiera tylko sól fizjologiczną i np. atenuowany
wirus;
:: jeśli chodzi o szczepionki to wielu rodziców
ma wiedzę dużo większą niż moi koledzy pediatrzy.

Tutaj, ta sama ulotka, ten sam opis. Proszę popatrzeć. Producent szczepionki napisał tak:
„Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki
ENGERIX-B nie zostało określone u kobiet
w ciąży i u kobiet karmiących”
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Producent mówi, że nic nie wie na temat bezpieczeństwa i skuteczności. Skuteczność skutecznością, ale bezpieczeństwo w tym przypadku jest rzeczą krytyczną, bo przecież
największym skarbem dla rodziców jest ich
dziecko. Producent mówi, że nie wie tego, bo
tego nie zbadał. Nie zbadał bezpieczeństwa stosowania tej szczepionki u kobiet w ciąży i kobiet
karmiących.

W związku z tym, drodzy Państwo, proszę bardzo – szczepienia te mimo wszystko są zalecane
dla kobiet w ciąży. Jak to wytłumaczyć? Jakim
epitetem to nazwać, nie wiem. Nie odważę się
tych epitetów tutaj powiedzieć. Uważam jednak, że jest to absolutnie skandaliczne, dlatego
że to ma wpływ na pokolenia całe Polaków.
To ma wpływ na żywotność i zdrowie całych
pokoleń, dlatego tego typu postępowanie ma
wpływ na zdrowie całego polskiego społeczeństwa. W świetle tego, co już w tej chwili Państwo wiecie, na temat w ogóle szczepionek i tej
właśnie teraz omawianej, cóż więcej można dodać. Tak jak mówię, pozostawiam to Państwu.
Zapraszam Państwa do odcinka 24.

Koniec odcinka 23
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ODCINEK 24
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Statystyki i procenty

wymagające jakiegokolwiek obowiązku. Czyli
te przypadki są zgłaszane ochotniczo, o czym
producent szczepionki nas zawiadamia. Gdyby
prowadzić szczegółowy rejestr, ale u wszystkich
osób zaszczepionych, wiadomo, ta sytuacja wyglądałaby dużo, dużo gorzej.

Witam Państwa w odcinku 24. Niestety nie
udało mi się wszystkiego Państwu przekazać
w odcinku 23 odnośnie szczepionki przeciw
WZW B, dlatego temat ten przez chwilkę jeszcze będziemy kontynuować. Nie zależy mi na
tym, żeby robić coś po łebkach i żeby robić coś
szybko tylko po to, żeby filmik był krótki. Staram się, żeby te filmiki były krótkie, ale czasami
ze względu na temat i jego obszerność nie da się
tego zrobić. Ponieważ na początku powiedziałem, że nigdzie się nie śpieszymy. Mamy czas.

Wracając do dzisiejszego tematu, chciałem
zwrócić uwagę na to, że jednym z takich najważniejszych problemów, jakie wystąpiły po
podaniu szczepionki przeciw WZW B, było wystąpienie schorzeń, które producent w miarę
uczciwie wykazał, wykazał w swojej ulotce, natomiast informacje te nie znalazły się w ulotce
w języku polskim. Chociaż doskonale wiadomo,
że każdy lekarz, który czyta uważnie ulotkę,
wiedząc o tym, że w doświadczeniach po zastosowaniu szczepionki WZW B, ale na znacznie większej populacji, dochodziło do tego typu
potwornych schorzeń, jak stwardnienie rozsiane
czy schorzenia neurologiczne, paraliże, to wtedy
prawdopodobnie polski lekarz zastanowiłby się
kilka razy, zanim podałby taką szczepionkę.
Natomiast w polskiej ulotce jest to tak napisane, żeby ten temat ukryć, spłycić i polskim
lekarzom niczego na ten temat nie mówić. Nie
wiem, dlaczego tak jest? Można się oczywiście
domyślać.

Najważniejsza rzecz – trzeba to wszystko przeanalizować i dobrze zrozumieć, żeby uzbroić się
w argumenty, dlatego wybaczcie mi Państwo,
ale będziemy kontynuować ten temat jeszcze
przez chwilkę, dlatego że jest niezwykle, ale to
niezwykle istotny.
Otóż tak. Do tej pory stwierdziliśmy, że jedną
z najważniejszych informacji, jakie przekazuje
nam producent, w tym przypadku tej szczepionki (ENGERIX-B), są te informacje, które
zebrano już po wypuszczeniu szczepionki do powszechnego użycia. Tak jak mówiliśmy wcześniej te badania krótkotrwałe, które są wykonywane przez cztery dni, siedem, miesiąc, czy
coś takiego, one niewiele znaczą. Podkreślam
ogromną wagę tego doświadczenia klinicznego
już po wypuszczeniu szczepionki, po zastosowaniu jej. Paragraf 6.2 jest to paragraf nie do
pominięcia i uważam, że jest on jednym z najważniejszych, bo cały czas mówimy o bezpieczeństwie szczepionek. W związku z tym doszukujemy się prawdy, co się dzieje po podaniu
tej szczepionki w okresie dłuższym i na znacznie większej populacji. Bo jak Państwo wiecie,
do tych tzw. testów klinicznych, bo to nie są
badania, to są testy kliniczne, bierze się niewiele osób, a tutaj paragraf 6.2 pokazuje, co
tak naprawdę w większej populacji się dzieje,
chociaż zgłoszenia, które oni otrzymują, nie są
zgłoszeniami śledzonymi. To są zgłoszenia, nie-

Dla przypomnienia proszę popatrzeć, na informacje zawarte w ulotce producenta szczepionki
DTaP. Więc jest to szczepionka: dyfteryt, tężec, koklusz. I dla przypomnienia, bo mówiliśmy o tym wcześniej, proszę popatrzeć w tej
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o liczbę występujących przypadków, jest problemem stosunkowo niewielkim, powtarzam, jeśli chodzi o liczbę występujących przypadków,
w porównaniu z liczbą dzieci, które cierpią
z powodu uszkodzeń ich organizmów, których
nie da się zaklasyfikować jako autyzm. Dlatego
to jest niezwykle, niezwykle ważne. Autyzm
natychmiast włącza różnego rodzaju alarmy,
dzwonki alarmowe, i słusznie tak to powinno
być, i dlatego zwracam uwagę, że lekarzom polskim z jakiegoś powodu nie mówi się o tym, bo
ulotka w języku polskim nie zawiera tego schorzenia, natomiast zawiera inne schorzenia, na
które mniejszą się zwraca uwagę, a jednocześnie
są to schorzenia niezwykle poważne. Tylko ten
autyzm zawsze zwraca uwagę. Dlaczego więc
nie umieszczono tego w polskiej ulotce? Dla lekarzy, dla rodziców.

rameczce na dole, gdzie producent opisuje, jakie
ciężkie przypadki zauważono po wprowadzeniu
szczepionki na rynek.

Proszę popatrzeć, ile tam naprawdę tego jest.
I oczywiście producent wskazuje, że jedną z powikłań jest autyzm.

O autyzmie powiemy sobie troszeczkę później.
Dlatego że udowodnię Państwu, że jakkolwiek
autyzm, czy całe spektrum schorzeń związanych z autyzmem, jest przerażające i bardzo
szerokie, to jeśli chodzi o ilość występowania
przypadków autystycznych czy autyzmu w Polsce, jest to nic, w porównaniu z innymi schorzeniami również poważnymi.

Bezpieczeństwo
WZW-B

szczepionki

przeciw

Przedstawię Państwu teraz znowu informacje
natury niezwykle istotnej, krytycznej w samej
sobie, bo stwierdzono:

Ale wracamy do tematu. Proszę teraz popatrzeć. Znowu ta sama szczepionka, ale ulotka
w języku polskim.
„Następujące dodatkowe działania niepożądane
zostały zgłoszone po wprowadzeniu do obrotu
szczepionki TRIPACEL”.

+ Około 60 szkodliwych efektów stosowania
szczepionki przeciw WZW B.
+ W stosunku do dzieci nieszczepionych liczba
zgłaszanych przypadków z problemami z wątrobą u dzieci poniżej 6 roku życia, ale zaszczepionych, wzrosła o 294%.

A więc mówimy dokładnie o tym samym.
No, i drodzy Państwo, szukajcie, gdzie jest
ten autyzm. Ta sama szczepionka, tylko już
w tłumaczeniu polskim. Gdzie zniknął autyzm? Słowo „autyzm” wielu pediatrów mogłoby wręcz przestraszyć. Dać im do myślenia,
chociaż tak jak mówię – autyzm, jeśli chodzi

Proszę Państwa, tyle razy powtarzam,
w jaki sposób dzieci nasze są genetycznie modyfikowane. Różnymi sposobami i na
różne sposoby, różnymi substancjami. Genetycy się nawet wypowiedzieli na ten temat sami. Że wpływa ta szczepionka na
zmianę ekspresji genów. To z kolei, jak

Inaczej mówiąc, dzieci zaszczepione szczepionką przeciw WZW B, mają problemy
z wątrobą zwiększone o 294%, prawie 300%
(źródło: Journal of Epidemiology).
+ HEPATITIS, czyli zapalenie wątroby, wynikające z zastosowania szczepionki przeciw
WZW B. Problemy gastryczne. Zaburzenia
funkcji wątroby w ogóle. Opisał to Jounral
of Epidemiology.
+ Wpływ na zmianę ekspresji genów (Journal
of Molecular Biology).
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wiadomo, doprowadza do równego rodzaju
schorzeń. Schorzeń uwarunkowanych genetycznie. Nieuleczalnych. Te schorzenia, ponieważ mają podłoże genetyczne, są przekazywane następnym pokoleniom.
+ Chłopcy zaszczepieni są trzy razy bardziej
narażeni na wystąpienie autyzmu (Journal
of toxicology).
+ Istnieje związek pomiędzy szczepionką
i zwiększonym ryzykiem wystąpienia
stwardnienia rozsianego (Journal of Neurology)

A teraz proszę popatrzeć na tę publikację.
Uważam, że jest to w tej chwili jedna z najważniejszych informacji dotyczącej bezpieczeństwa
szczepionek. To są informacje, których nigdzie
się nie publikuje. Proszę popatrzeć, jak to naprawdę wygląda. Publikacja ta dotyczy badań,
które przeprowadzono na 650 dzieciach zaszczepionych i niezaszczepionych, które były w systemie edukacji domowej. W Stanach Zjednoczonych rodzice mogą wybrać taki system, gdzie
sami kształcą dzieci zgodnie z programem, ale
edukacja odbywa się w domu. Zwracam Państwu uwagę, że dane, które za chwilkę przekażę, to są dane wynikające z badań pilotażowych, czyli najprawdopodobniej jest jeszcze
gorzej. Ale co te dane mówią?

Przecież nawet producent tej szczepionki to
powiedział.
+ Dorośli – 2 do 3 lat po szczepieniu tą szczepionką wykazują, że prawdopodobieństwo
wystąpienia u nich stwardnienia rozsianego
wzrasta wielokrotnie.
W tej chwili widzimy w Polsce wysyp
stwardnienia rozsianego. Młodzi ludzie chorują na to niesamowicie. Trzeba porozmawiać tylko z lekarzami, neurologami, oni to
wszystko potwierdzą.
Kiedy naukowców, lekarzy, którzy dopuszczali
tę szczepionkę do obrotu, zapytano, co tu się
dzieje, dlaczego tak jest, odpowiedź brzmiała
tak:
„Nie wiedzieliśmy, że takie coś wystąpi”.
Drodzy Państwo, ja już staram się bardzo powstrzymać emocje, zostawiam to Państwu. To
dr Russell Blaylock ujawnił to wszystko. To
jest doktor, który przez wiele, wiele lat studiował zagadnienia niebezpieczeństwa szczepionek, w szczególności ich negatywnego działania
na mikroglej w mózgu, co opisaliśmy sobie bardzo dokładnie w pierwszych częściach. Bo to
jest właśnie neurolog, neurochirurg, który pokazał mechanizm, który towarzyszy temu, że po
zaszczepieniu dziecka skutki uboczne podania
szczepionki mogą wystąpić za trzy, pięć, dziesięć, piętnaście i dwadzieścia lat. To, co nam
się cały czas mówi, a więc to, że jeżeli coś się
złego stało z dzieckiem w pierwszych czterech
tygodniach, to może to mieć łaskawie związek
ze szczepionką (nikt nie powiedział, dlaczego te
cztery tygodnie są taką magiczną datą), jest to
po prostu NIEPRAWDA. I to wykazał dr Blaylock.

Mówią o tym, że w porównaniu z dziećmi,
które nigdy nie były szczepione, u dzieci, które
były zaszczepione w pełni, ryzyko wystąpienia schorzeń takich jak na przykład alergie
wzrosło aż o 390%. Ryzyko wystąpienia ADHD
wzrosło o 420%. O 420 procent również nastąpił wzrost ryzyka wystąpienia autyzmu. 290%
egzemy. 520% problemów związanych z uczeniem się. To jest ogromy problem w Polsce,
który w tej chwili zauważają polscy psycholodzy, a przede wszystkim polscy nauczyciele.
Niewielu z Państwa wie, że w polskich szkołach
w tej chwili tworzy się specjalne klasy dla dzieci
opóźnionych w rozwoju. Do tego jeszcze sobie
wrócimy, ale to zjawisko bardzo ostro występuje w Polsce. Mamy w tej chwili setki, tysiące
dzieci z zaburzeniami uczenia się. Są to dzieci,
jak gdyby cofnięte w rozwoju. Czy to są dzieci
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te informacje, prawnicy te informacje zdobyli
i korzystając z prawa do ujawnienia publicznych informacji i tak dalej, [ujawnili je]. Pytanie zachodzi – dlatego CDC to ukrywało? Przecież to są informacje, jak najbardziej istotne,
ważne, powiedziałbym kluczowe. Mówimy tutaj o dzieciach, które były zaszczepione szczepionką przeciw WZW B. I co się okazało?

zdrowe? Oczywiście, że nie są to dzieci zdrowe.
Pytanie zachodzi, czy w takim razie liczba tych
dzieci jest gdziekolwiek ujawniona, jako niepożądane odczyny poszczepienne. Oczywiście, że
nie. Dalej w tych badaniach stwierdzono, że nastąpił wzrost o 370% wystąpienia różnego rodzaju problemów związanych z neurorozwojem,
tak to jest tutaj określone, a więc rozwojem
układu nerwowego.
Zwracam uwagę na to, że są to niezwykle ciężkie
schorzenia, jakkolwiek nie polegają one na tym,
że dziecko jest obłożnie chore i leży w łóżku.
Również zwracam uwagę na to, że tego typu
schorzenia u tysięcy dzieci nie są odnotowane
jako NOP. Co dalej w tych badaniach wyszło?
Otóż u dzieci, które były w pełni zaszczepione, ale wcześniaki. . . Mówiliśmy we wcześniejszych filmikach, że publikacje, badania naukowe wskazują na to, że w żadnym przypadku
nie wolno wcześniakowi podawać żadnej szczepionki. U takich w pełni zaszczepionych wcześniaków ryzyko wystąpienia schorzeń, o których wcześniej mówiliśmy, wzrosło o 1450%.
To jest niewyobrażalna rzecz. Chodzi oczywiście o wszystkie schorzenia dotyczące rozwoju
układu nerwowego, trudności w uczeniu się,
ADHD, autyzmu, w porównaniu z wcześniakami, które nie były zaszczepione. To są jak
najbardziej oficjalne dane. One mogą każdego
rodzica wprowadzić w przerażenie, tylko że,
nikt o tym w Polsce nie mówi.

Okazało się, że w porównaniu z dziećmi, które
były zaszczepione szczepionką przeciw WZW
B w pierwszym miesiącu życia, do dzieci, które
nie otrzymały tej szczepionki w pierwszym miesiącu życia, u dzieci zaszczepionych ryzyko wystąpienia ADHD, uwaga, wzrosło o 829%. I teraz, coś, co najbardziej wszystkich interesuje,
a pokażemy później, że są inne, znacznie gorsze rzeczy, ryzyko przypadków autyzmu wzrosło o 762%. Mam nadzieję, że to wszystko
jest głęboko przyjęte przez Państwa, bo są to
liczby, które są przerażające. O 638% wzrosło
ryzyko ADD i o 565% wzrosło ryzyko występowania różnego rodzaju tików. Drodzy Państwo,
porozmawiajcie z rodzicami, porozmawiajcie
z psychologami, w tej chwili występuje lawina
różnego rodzaju tików występujących u dzieci.
To są różne rzeczy. To są odruchy. Na przykład
dziecko nagle siada i zaczyna rączką uderzać
się po głowie. Tego nie można zatrzymać. To
też należy do tego typu zachowań. Dalej, co się
okazało. Prawie o 500% (498) wzrosło występowanie zaburzeń snu u dzieci. Przecież jest to
poważne zaburzenie zdrowia dziecka, bo wiemy,
jaki wpływ na rozwój dziecka ma prawidłowy
sen, i zaburzenia snu dziecka są najczęściej
chyba zgłaszanymi problemami. Ale czy one
są odnotowywane jako niepożądany odczyn poszczepienny? Oczywiście, że nie. O 206% wzrosło ryzyko wystąpienia opóźnienia w mowie
dziecka. Dzieci w tej chwili, zgłaszają rodzice,
zaczynają mówić dużo, dużo później, niż było
to normalnie. Czy jest to zdrowe, czy jest
to normalne? Oczywiście, że nie. Czy jest to

Tutaj macie Państwo część tej publikacji, która
mówi, że CDC w 2001 roku w sposób zupełnie niezamierzony przeprowadziło sobie również porównanie dzieci, które były zaszczepione
szczepionką przeciw WZW B w ciągu pierwszego miesiąca życia, i dziećmi, które zaszczepione nie były. Drodzy Państwo, te dane były
znane w CDC od dawna, ale były ukryte. Miały
nigdy nie być opublikowane, ale otrzymano
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zgłaszane jako NOP? W żadnym przypadku.
Wielokrotnie w prasie, w radiu, w telewizji,
w mediach występują ludzie, którzy mówią:
„ale gdzie są badania, gdzie są dowody na szkodliwość szczepień?”. Przecież to są najlepsze
dowody. Najlepsze dowody, dlatego że są to dowody pochodzące z instytucji, która zajmuje
się zbieraniem takich dowodów. To jest właśnie CDC. Cóż jeszcze więcej można chcieć?
Dlaczego w takim razie tego typu informacji,
dotyczących katastrofalnych problemów zdrowotnych występujących w ogromnym stopniu,
tego się nam nie mówi? Czy słyszeliście Państwo, żeby tzw. ruchy proszczepionkowe, kiedykolwiek publikowały tego typu dane? Ja tego
nigdy nie widziałem.

Przedstawiłem Państwu dowody, publikacje naukowe, wypowiedziała się nauka na ten temat.
Dlaczego ciągle mówi się nam, że:
„Trudno znaleźć drugą grupę preparatów stosowanych w medycynie, która byłaby tak dobrze
przebadana i tak bezpieczna, jak szczepionki.
To najlepiej sprawdzone preparaty farmaceutyczne w Europie. Ich jakość podlega rygorystycznym badaniom, które gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo stosowania” MZ.
I ponownie:

A przecież jeżeli mówimy oficjalnie, że ryzyko
wystąpienia autyzmu po szczepionce, samej
szczepionce przeciw WZW B, wzrasta o 762%,
to jest to katastrofa. A dane te, zwracam
uwagę, dotyczą tylko szczepionki WZW B.
A przecież dziecko nie dostaje tylko tej szczepionki. W pierwszych dwóch latach życia dostaje już w tej chwili około 30 szczepionek.
Czy ktokolwiek zbadał, o ile po dwóch latach wzrasta wystąpienie autyzmu? Czy to jest
tylko 762%? A może to jest 2000 albo 5000%?
Bo to dotyczy tylko jednej szczepionki, a jeśli ktoś z Państwa oglądał wcześniejsze filmiki,
wykazaliśmy, jak funkcjonuje mózg w momencie jego rozwoju. Pan dr R. Blaylock pięknie
to wszystko wytłumaczył, gdzie nałożenie się
w bardzo dużej ilości stymulantów w postaci
szczepionek i toksyn zawartych w szczepionkach, niszczą mózg niesamowicie. A tutaj widzicie Państwo 762% wzrost autyzmu po jednej
szczepionce. Mam nadzieję, że daje to komuś
coś do myślenia.

„Wszystkie leki dostępne na rynku (w aptece,
w sklepie, w szpitalu) zostały wcześniej starannie zbadane pod względem spełnienia wymagań
jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. W specjalny sposób dotyczy to szczepionek,
które są szczególnymi produktami leczniczymi ze
względu na znaczenie szersze wskazania do stosowania niż typowe leki, co zwiększa wymagania
dotyczące ich bezpieczeństwa”.
Amerykanie od lat domagają się przeprowadzenia formalnych badań dotyczących bezpieczeństwa szczepionek – takich badań nigdy nie było.
Nikt ich nie zrobił. Amerykańskie władze odmawiają przeprowadzenia takich badań. Na jakiej podstawie więc nasze urzędy, w tym przypadku Ministerstwo Zdrowia, mówi, że szczepionki są bezpieczne?

Koniec odcinka 24
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ODCINEK 25
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Szczepionka BCG

karzy ma jakąkolwiek możliwość stwierdzenia
nadwrażliwości na którykolwiek składnik szczepionki u tego nowo narodzonego dziecka? Nie
ma takiej możliwości. W związku z tym stosuje
tę szczepionkę ślepo. Stosuje tę szczepionkę, nie
mając najmniejszego pojęcia, co ona może wywołać. Przecież sam producent ostrzega, że to
jest przeciwwskazanie. Lekarz nie wie nic na
temat konstrukcji genetycznej danego dziecka.
Nie wie nic na temat jego układu odpornościowego w momencie jego urodzenia. Żaden lekarz
nie wie nic na temat stanu organizmu dziecka,
a producent przestrzega – ze znaną nadwrażliwością. Znaną komu? Nikomu. Czy w takim
razie podanie szczepionki dziecku jest w ogóle
etyczne? Nie wiedząc nic na temat zdrowia
dziecka.

W poprzednim odcinku
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w 25 odcinku mojej prezentacji dotyczącej niebezpieczeństwa szczepionek. W poprzednim odcinku mówiliśmy o szczepionce WZW
B. Mówiliśmy o tym, jak oszukuje się polskich lekarzy, nie mówiąc im prawdy, gdzie
skutki uboczne są zatajone. I to bardzo poważne skutki uboczne są zatajone, dlatego
że nietłumaczone są ulotki na język polski
w sposób właściwy. Wiele poważnych skutków
ubocznych zostało ukrytych. W szczególności
mówimy o autyzmie, ale jak pokażemy, nie
tylko o autyzm chodzi. Natomiast jeśli chodzi
o szczepionkę WZW B, widzieliście Państwo, że
chodzi tam o co najmniej cztery bardzo, ale to
bardzo poważne skutki uboczne, jakie cierpią
dzieci nasze, tylko dlatego czasem, że polski lekarz nie został poinformowany, że istnieje bardzo wysokie ryzyko powstania tego typu bardzo
ciężkich schorzeń.

I klasyka – u noworodków o masie ciała poniżej
2000 gramów. Czy ktoś z Państwa widział jakiekolwiek badania, które wskazywałyby na to,
że te 2000 gramów jest w jakikolwiek sposób
naukowo udowodniony? Czym różni się noworodek, który ma 1999 gramów od noworodka,
który ma 2001 gramów? A więc u noworodków, które mają poniżej 2000 gramów, producent sam mówi – nie szczepić. A noworodków, które mają 2100 gramów na przykład, już
można szczepić? Skąd jest gwarancja, że temu
o 100 gramów cięższemu noworodkowi, a może
nawet o jeden gram cięższemu, nic się nie stanie,
skoro producent mówi, że dla tak małych organizmów jest to przeciwwskazanie. Kto w szpitalach polskich zwraca na to uwagę? Który pediatra czy neonatolog zastanowi się przez sekundę i pomyśli: „coś tu chyba jest nie tak”?
Czy też ślepo, bezmyślnie, bez zastanowienia
się najmniejszego stosuje się do tzw. procedur,
które mówią, że poniżej 2000 nie, ale jak ma
2000 i pięć, to już można?

Dzisiaj zajmiemy się szczepionką przeciw gruźlicy tzw. szczepionką BCG. Będziemy w większości mówić, posiłkować się informacjami,
które jak zwykle pochodzą ze źródeł takich,
jak na przykład amerykańskie CDC, FDA czy
w tym przypadku ulotki producenta tej szczepionki. W tym celu pozwoliłem sobie ściągnąć
ze strony internetowej organizacji STOP NOP
ulotkę szczepionki przeciw gruźlicy.

Proszę popatrzeć na przeciwwskazania dotyczące stosowania tej szczepionki. W pierwszym
punkcie producent mówi tak, że nie wolno
jej stosować u osób ze znaną nadwrażliwością
na którykolwiek składnik szczepionki. Proszę
Państwa, tę szczepionkę stosuje się u dziecka
w pierwszej dobie po urodzeniu. Który z le-

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

169

śniactwo jest jak najbardziej przeciwwskazaniem do stosowania jakiejkolwiek szczepionki.
Ponownie nauka sobie, publikacje medyczne
sobie, a jakiś urzędnik sobie. Drodzy Państwo, dziecko to nie jest zabawka. Zanim dokona się takiego zlecenia dotyczącego wcześniaków, należy to udowodnić poprzez przeprowadzenie odpowiednich badań. Że takie zalecenie jest bezpieczne. Gdzie są te badania? Bo
są badania, które mówią, że pod żadnym pozorem nie wolno podawać wcześniakom żadnej szczepionki, szczególnie przeciw gruźlicy.
To jeżeli nie ma badań wskazujących na bezpieczeństwo, a są badania wskazujące na potężne, ogromne niebezpieczeństwo, to na jakiej
podstawie w pierwszej dobie życia ten proceder
nadal jest wykonywany w Polsce. Proszę popatrzeć na następny fragment tej ulotki:

Druga sprawa. Mówiliśmy sobie, wyjaśniałem
Państwu cały mechanizm dotyczący tego, że
są publikacje, które wskazywały na to, że podanie jakiejkolwiek szczepionki wcześniakowi
graniczy z szaleństwem, a my tutaj mówimy
o noworodkach o masie ciała poniżej 2000 gramów. Poniżej 2000 gramów najczęściej to są
wcześniaki. Gdzie nauka sobie, publikacje medyczne sobie, a jakaś decyzja urzędnika sobie,
bo pokazywałem Państwu, jak straszne niebezpieczeństwo jest sprowadzane na dziecko, szczególnie na wcześniaka, kiedy poda mu się jakąkolwiek szczepionkę.

Proszę popatrzeć dalej. Nie wolno stosować tej
szczepionki u noworodków z podejrzeniem wrodzonych zaburzeń odporności. Teraz proszę mi
powiedzieć kto, kiedy, gdzie i jak, wykonuje jakiekolwiek badania, a to są dosyć zaawansowane badania, dotyczące zaburzeń odporności
dziecka, które ma dosłownie 6, 8, 10 godzin.
Gdzie producent wyraźnie mówi – u takich nie
wolno tej szczepionki stosować. A więc to narzucałoby na cały system medyczny konieczność sprawdzenia u każdego nowo narodzonego
dziecka czy czasami nie ma wrodzonych zaburzeń odporności, bo producent mówi, jeśli ma,
to nie wolno szczepić. Zatem jeśli takich badań
się nie przeprowadza, lecz szczepi się pomimo
ostrzeżenie producenta, to czy jest to postępowanie zgodne z prawem. Nie jestem prawnikiem. Nie mnie to oceniać. Mam nadzieję, że
oglądający to prawnicy zastanowią się nad tym,
a być może któryś z lekarzy lub któraś z pielęgniarek. Moim zdaniem to gdzieś tutaj jest popełniane przestępstwo, bo jest podawana szczepionka dzieciom, u których nie zbadano tego,
czy mają wrodzone zaburzenia odporności. Następny fragment:

„Należy wziąć pod uwagę ryzyko bezdechu oraz
konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania szczepionki bardzo niedojrzałym wcześniakom”.
Drodzy Państwo, tu już mówimy o tym samym w tej chwili. Po pierwsze znowu cytowane, pokazywane przeze mnie publikacje mówią bardzo wyraźnie, że wcześniakom nie wolno
tej szczepionki podawać. Druga sprawa. Producent mówi, że należy się liczyć z wystąpieniem bezdechu. Ile dzieci polskich umiera
z tego powodu? Mało tego. Pokazywaliśmy
mechanizm, który powoduje, że skutek uboczny
może wystąpić u danego dziecka za rok, dwa,
pięć, dziesięć czy dwadzieścia od podania mu
szczepionki. W związku z tym monitorowanie
dziecka przez 48 do 72 godzin po podaniu szczepionki jest naprawdę niepoważne.
Dalej producent pisze, że szczególnie dotyczy
to dzieci, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Dziecko ma
dopiero jeden dzień. Nie ma czasami jednego
dnia skończonego. Kto i kiedy na jakiej podstawie stwierdza, że dziecko nie ma niedojrzałości układu oddechowego? Na jakiej podstawie to się mówi, kiedy stosuje się to zalecenie
dla wcześniaków, które z reguły, co do zasady

„Wcześniactwo nie stanowi przeciwwskazania
do szczepienia, zaleca się wykonanie szczepienia
w tej grupie pacjentów po osiągnięciu ciała” –
magicznej – „2000 gramów”.
Zajmijmy się pierwszym członem tego zdania. „Wcześniactwo nie stanowi przeciwwskazania do sczepienia”? Kiedy publikacje medyczne wielokrotnie wskazywały na to, że wcze-
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mają wiele systemów niedorozwiniętych. Gdzie
tu jest sens? Gdzie logika? Gdzie są jakiekolwiek badania, które wskazywałyby na bezpieczeństwo tego procederu. To jest proceder, tego
inaczej nie można nazwać. Proszę popatrzeć na
następny fragment:

immunologicznego oraz leczenia przeciwgruźliczego w warunkach szpitalnych”.
A więc producent sam mówi, do czego to może
doprowadzić. Jeśli nie wiemy, nie jesteśmy na
100% pewni tego, przed czym ostrzega. Czyli
czy nie występują zaburzenia odporności. A co
się dzieje z dziećmi w wieku starszym, czy osobami starszymi, którym proponuje się tego typu
szczepienia. Czy u nich też się to bada? Ja o takich badaniach nigdy nie słyszałem, zanim komuś się poda tego typu szczepionkę. A producent ostrzega. Nikt tego nie bierze pod uwagę.
Proszę popatrzeć. Ta sama ulotka, tego samego
producenta:

„Śródskórne szczepienie BCG może być wykonywane jednocześnie ze szczepionkami inaktywowanymi lub atenuowanymi”.
Znowu pytanie – gdzie są badania wskazujące
na to, że tak może być robione? Na jakiej podstawie producent powiedział, że może być wykonywane jednocześnie z innymi szczepionkami,
kiedy wykazałem we wcześniejszych odcinkach,
że szczególnie wtedy, kiedy szczepionka przeciw
BCG jest podawana z innymi szczepionkami,
wywołuje katastrofalne skutki uboczne na zdrowiu dziecka? Ciągle zadajemy sobie te pytania,
gdzie są te badania, dlatego że producenci piszą tego typu rzeczy, lekarze w to wierzą, ale
lekarze zawsze w takich przypadkach chcą mieć
badania. Nie ma tych badań. To, na jakiej podstawie tego typu działania są uskuteczniane na
polskich malutkich dzieciach? Szczególnie tych
w pierwszej dobie po urodzeniu. Pozostawiam
Państwu to do oceny. Posiłkujemy się tutaj, jak
widzicie Państwo, tylko faktami, suchymi faktami, nie moją wyobraźnią. Idźmy dalej:

„Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie” –
przedkliniczne dane o bezpieczeństwie, a więc
nie ma mowy o badaniach po klinicznych. –
„Wyniki badań toksyczności ogólnej wykonywane na świnkach morskich i myszkach po
podaniu jednej dawki ludzkiej oraz badanie
toksyczności specyficznej – nieszkodliwości na
świnkach morskich po podaniu 100 ludzkich dawek szczepiennych. . . ”.
To gwarantuje bezpieczeństwo produktu leczniczego. Nie chcę używać tu słów niecenzuralnych, bo Państwu na pewno tego typu słowa
się same nasuwają. Jak można kpić, bo to jest
bardzo delikatne określenie, z rodziców i dorosłych? To nam gwarantuje bezpieczeństwo produktu leczniczego, jakim jest szczepionka przeciw gruźlicy? To jest ta gwarancja? Tak ta
gwarancja wygląda? Kto to weźmie na poważnie? Nikt nie powinien tego brać na poważnie. W szczególności minister zdrowia. Przecież tego nie powinno się u nikogo stosować.
Taka jest moja opinia. Takie jest moje zdanie
na podstawie tego, co do tej pory żeśmy sobie
o tej szczepionce powiedzieli. Proszę popatrzeć
dalej:

„Ciężkie reakcje uogólnione po podaniu szczepionki BCG są bardzo rzadkie (ok. 2/1000000)
i występują na ogół u osób z zaburzeniami odporności”.
Wracam do tego samego pytania – kto, jak,
jakimi metodami, kiedy, w jaki sposób sprawdził, czy na przykład nowo urodzone dziecko nie
cierpi na zaburzenia odporności, bo producent
wyraźnie mówi, że w takich przypadkach takie
dziecko, krótko mówiąc, może dostać gruźlicy.
Dalej mówi też, że:

„Rozsiana infekcja BCG wymaga porady specjalistycznej, diagnostyki bakteriologicznej i układu
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nianu z zewnątrz? A nie tego glutaminianu,
który w sposób naturalny, ale w sposób niezwykle ściśle kontrolowany jest wytwarzany w mózgu dziecka.

Producent mówi, że w tej szczepionce znajduje
się glutaminian sodu. A przecież mówiliśmy,
że glutaminian jest niezwykle silną toksyną,
kiedy jest w mózgu w ilościach niekontrolowanych. Pokazywaliśmy w pierwszych odcinkach,
jak niezwykle precyzyjnie mózg kontroluje ilość
glutaminianu na poziomie mikrogleju w mózgu. A my tutaj obchodzimy wszelkie bariery
bezpieczeństwa, wszelkie sprzężenia zwrotne
i wstrzykujemy do organizmu dziecka tak niesamowicie silny stymulant, jakim jest glutaminian
sodu. Czy ktoś zwraca na to uwagę? A przecież
to jest potworne niebezpieczeństwo dla zdrowia tego dziecka uzasadnione naukowo. Wspomniany wcześniej przeze mnie lekarz weterynarii, pan dr Wojnowski, podsunął mi kiedyś
prace naukowe, gdzie tego typu eksperymenty
stosowano u zwierząt, gdzie zastosowanie zewnętrzne glutaminianu sodu, które nie przechodziło przez żadne kontrole metaboliczne naszego niezwykle skomplikowanego układu odpornościowego, prowadziły do wielkiej agresji
u tych zwierząt. Te zwierzęta dochodziły do
szaleństwa. W tej chwili wiemy już, że skutki
uboczne stosowania szczepień mogą pojawić się
za dwa, pięć, dziesięć albo dwadzieścia lat.
W sposób zupełnie niekontrolowany podaje się
tego typu toksynę do mózgu dziecka. Oczywiście jest to skrót. Podaje się do obiegu krwi,
ale wcześniej czy później to znajduje się również
w mózgu dziecka i prowadzi do katastrofalnych
zmian, szczególnie zmian rozwojowych. Publikacje na ten temat już wcześniej pokazywałem.
Co teraz taki rodzic czy lekarz ma sądzić o takim produkcie i jego podawaniu w pierwszej dobie?

I tutaj znowu niezwykle interesująca sprawa,
która mnie bardzo obchodzi. W mediach podano nam, że szczepionka przeciw gruźlicy produkowana w Polsce jest produkowana w tak
bardzo czystych warunkach i tak dalej. . . Że
kultury, na których jest ta szczepionka, wytwarzane są niezmiennie, bo są sprzed 50 lat.
W związku z tym pytam się – gruźlica w tej
chwili jest, nie ma epidemii gruźlicy, ale te
prątki gruźlicy są naprawdę wszędzie. Więc
jak się ma ta szczepionka zawierająca konkretne prątki gruźlicy, produkowana na kulturach sprzed 50 lat, jak ta szczepionka się
ma w swojej efektywności w stosunku do tych
szczepów, które w tej chwili zmutowały się
przez ostatnie 50 lat nie wiadomo ile razy. Czy
ktoś kiedykolwiek przeprowadził badania skuteczności tej szczepionki, którą teraz się stosuje w odniesieniu do tych szczepów gruźlicy,
które w tej chwili są w środowisku? Bo jeżeli
takich badań nie wykonano, to w jaki sposób
ta szczepionka ma chronić? Skoro ona jest z natury przeznaczona dla szczepu, który był 50 lat
temu. Kto, gdzie, kiedy takie badania wykonał,
że ta szczepionka, którą teraz się stosuje, jest
ciągle skuteczna przeciw tym szczepom gruźlicy, które już się zmodyfikowały i pozmieniały
wielokrotnie. Bo jeżeli nie ma, to jakim prawem
podaje się coś, co jest z natury swojej zaprojektowane i wytworzone przeciwko zupełnie innym
szczepom.

Tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę na to,
że ulotka polska, która mówiła o glutaminianie
w szczepionce, mówiła tylko, że on jest. Ale nic
nie było powiedziane na temat, ile tego jest.
W związku z tym sięgnąłem po ulotkę w języku
angielskim, innego co prawda producenta. Jest
to znana firma Sanofi Pasteur, która pokazuje,
ile tego jest. To w przeliczeniu na to, co się
dzieje w organizmie, jest to ogromna ilość glutaminianu. Czy kiedykolwiek ktokolwiek gdziekolwiek zwracał pediatrom uwagę na to, jaką
katastrofę może wytworzyć podanie glutami-

Wiemy o tym, że w takim przypadku tego typu
szczepienia są totalnie nieskuteczne. W jaki
sposób były wykonane badania, które świadczą
o skuteczności i bezpieczeństwie tej szczepionki
produkowanej w Polsce? Nie interesują mnie te
sprawy, kto jest właścicielem i dlaczego, chodzi
mi o zasadę, o sam fakt – gdzie są te bada-
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ciwwskazanie i nie wolno jej podawać kobiecie karmiącej. Mamy do czynienia z niezwykle
ważną sprawą. Dlaczego? Dlatego że przyznać
się muszę, nie sprawdziłem daty tych zaleceń.
Zakładam, że informacja, która jest znaleziona
na stronie internetowej producenta, jest to informacja, która obowiązuje. Jeśli tak to przyjmiemy, to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na
to, że producent w najnowszej informacji mówi,
że nie wolno tej szczepionki stosować u kobiety,
kiedy karmi piersią.

nia? Szczególnie kiedy wiadomo, że od 50 lat
te szczepy, które są w środowisku, mają się nijak do tych szczepów, przeciwko którym jest
wyprodukowana ta szczepionka. Na jakiej podstawie naukowej podaje się to szczególnie dzieciom w pierwszej dobie i mówi się, że to chroni
dziecko. W jaki sposób? Przed którym szczepem? Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa dysponuje tego typu informacją, to ja bardzo dziękuję za przysłanie mi tej informacji. Jeszcze raz
powtarzam, że informacje dotyczące tego produktu mam ze strony STOP NOP. Posługujemy się tylko tego typu źródłami, a nie czyimiś,
a szczególnie moimi domysłami czy wymysłami.
To jest oparte na rzeczywistej literaturze medycznej. Bardzo proszę teraz przyjrzeć się następnemu fragmentowi, ale jakże istotnemu, tej
samej ulotki, tego samego producenta.

W takim razie zadam pytanie. To zanim wprowadzono to zastrzeżenie, ilu kobietom w ciąży,
ilu kobietom karmiącym, czyli w czasie laktacji, podano szczepionki, której nie wolno było
podawać? Bo jeżeli ta pierwsza ulotka obowiązywała w przeszłości i podawano tym kobietom karmiącym tę szczepionkę, następnie producent zmienił zdanie i teraz mówi, że nie wolno
podawać kobiecie karmiącej tej szczepionki, to
czy zawiadomiono wszystkie te kobiety, którym w czasie laktacji podano szczepionkę? Czy
i gdzie jest lista takich kobiet? Przecież to jest
równoważne z tym, z czym mieliśmy do czynienia niedawno, zastosowania szczepionek niezgodnie z zaleceniami, niezgodnie ze wskazaniem. To jest sprawa kryminalna. Czy zaproponowano im jakiekolwiek zadośćuczynienie?
Bo przecież chodzi o tę samą szczepionkę. Czy
też była to inna szczepionka? Opis wskazuje na
to, że jest to ta sama szczepionka. W związku
z tym, w sposób absolutnie niewłaściwy narażając zdrowie kobiety, narażając zdrowie dziecka,
podano im tę szczepionkę. Tak samo było, to
jest ten sam przypadek, kiedy podano dzieciom szczepionki przeznaczone do utylizacji.
Nie wolno było tych szczepionek podawać – podano. Tutaj jest to samo. Podano szczepionkę,
której nie wolno było podać.

„Szczepionki nie należy stosować w okresie
ciąży”.
Dlaczego jednak można stosować u dziecka,
które dopiero się urodziło? Czym to dziecko
różni się od tego dziecka, które stanowi o tym,
że kobieta jest w ciąży? Ja tego nie rozumiem.
Proszę popatrzeć dalej.

„Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazań
do podania szczepionki BCG”.
Producent mówi, że karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do podania szczepionki
BCG. Kiedy jednak popatrzymy na stronę internetową producenta, gdzie jest opis tej szczepionki, w tym przypadku producent mówi:

Następna sprawa. Ten proceder, bo to jest
proceder, najwyraźniej nosi znamiona eksperymentu medycznego. Według mojej opinii,
tak. Dlatego że jest to substancja podawana
w sposób jak najbardziej eksperymentalny. Jeżeli tak, to która komisja bioetyki wyraziła
na to zgodę, żeby kobietom karmiącym mimo
wszystko podać szczepionkę, której producent
mówi, że nie wolno podawać. Pozostawiam to
Państwu do głębokiego przemyślenia. Ale to
jeszcze nie jest koniec.

„Szczepionki nie należy stosować u kobiety
w ciąży lub podczas karmienia piersią”.
Jak to jest? To jest niezwykle ważne. Za
chwilkę Państwu pokażę dlaczego. Jak to jest,
że w ulotce producent mówi, że nie ma przeciwwskazań do podania jej kobiecie karmiącej, a na swojej stronie internetowej, opisującej ten sam produkt, mówi, że jest to prze-
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stąpić u płodu. Ale skoro tak, to jakim prawem
tę substancję się podaje?
Popatrzmy sobie na to, co o tego typu szczepionce mówi jej producent, z tym że ta informacja jest wzięta od producenta [. . . ]. Producent wyraźnie mówi, że nie wie, czy szczepionka
przeciw gruźlicy ma jakikolwiek wpływ na możliwości reprodukcyjne. Co to znaczy? To znaczy, że producent szczepionki nie wie, w jaki
sposób wpłynie na to, czy ta kobieta będzie
jeszcze raz mogła zajść w ciążę. Moim zdaniem
jest jeszcze gorsze pytanie. Dlatego, że jeżeli
tak jest, a podaje się dzieciom w pierwszej dobie życia tę szczepionkę i producent mówi, że
nie wie nic na temat wpływu tej szczepionki na
rozrodczość tych dzieci, to kto i kiedy wykonał badania, które wskazywałyby, że w żaden
sposób ta szczepionka nie wpływa na zaburzenie płodności u chłopca lub dziewczynki. Gdzie
są takie badania? A przecież producent wyraźnie mówi, że nie wie nic na ten temat. Daleki jestem od jakichkolwiek teorii spiskowych
i tak dalej, dotyczących depopulacji, ale drodzy Państwo, jeżeli producent nie wie, jaki ta
szczepionka będzie miała wpływ na płodność,
to czy nie powinny zabrzmieć dzwonki alarmowe? Czy nie powinniśmy zadać pytań? Czy
nie powinniśmy najpierw sprawdzić, czy to nie
uszkadza możliwości rozrodczych kobiety, której daliśmy tę szczepionkę? Czy to nie uszkadza możliwości rozrodczych tych noworodków
bez względu na płeć, czy to jest dziewczynka,
czy chłopiec? Czy te dzieci będą mogły płodzić
dzieci w przyszłości? Kiedy producent mówi, że
nic na ten temat nie wie. A więc tutaj obowiązuje podpisana i cytowana przeze mnie zasada
zachowania ostrożności. Tylko jest ona regularnie łamana przez lekarzy, personel medyczny
w polskich szpitalach. Dlatego to jest tak niezwykle istotne, żebyśmy zadawali tego typu pytania i żądali odpowiedzi, ale odpowiedzi na te
pytania nie ma, bo producent sam mówi, że nie
wie. Idźmy dalej.

Następny istotny fragment. Producent ponownie mówi, że nie wiadomo jest czy elementy tej
szczepionki przeciw gruźlicy są wydzielane do
mleka kobiety. Z drugiej jednak strony napisał
tak:
„Ponieważ żywa szczepionka”, zwracam na to
uwagę, „może być wydzielana do ludzkiego
mleka, należy szczególną uwagę zwrócić wtedy,
kiedy tę szczepionkę podaje się karmiącej kobiecie”. Czy ktoś jest w stanie to ogarnąć? Co tu
się dzieje? Dlaczego tak jest? O co tutaj chodzi? Proszę mi wierzyć, mam mieszane uczucia.
Pewnie wielu z Państwa również.

Proszę popatrzeć dalej. A co z tą szczepionką,
jeśli stosowalibyśmy u osób starszych? Czy się
stosuje? Oczywiście, że się stosuje, namawia
się. A producent, ten przynajmniej, mówi
„Nie mamy żadnego istotnego doświadczenia
stosowania tej szczepionki u osób starszych”.

A co jest dalej? To jest niezwykle istotne. Podajemy tak bardzo obcy stymulant, tak obcą
substancję dla organizmu człowieka. Pytanie
zachodzi, czy ta substancja w postaci szczepionki przeciw gruźlicy ma wpływ na całą gospodarkę, ujmując to szeroko, genetyczną człowieka? Producent mówi, że nie wie. Nie przeprowadził żadnych badań. Wielokrotnie mówimy, że zaburzenie gospodarki układu odpornościowego może prowadzić do powstawania nowotworów. O tym już chyba każdy wie.
W związku z tym, wiedząc o tym, że podanie
szczepionki jest silną ingerencją w układ odpornościowy człowieka, czy wykonano badania
wskazujące, że jest to bezpieczne pod względem
możliwości powstania nowotworów.

Producent mówi, że nie ma dowodów przekonywujących dotyczących ryzyka, jakie może na-

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

174

będzie jakaś ropka i tak dalej”, ale jak reaguje
system dziecka, powiedzieli, że tego nie monitorowali. W związku z tym, jaką wagę mają tego
typu testy, którymi się również szasta na lewo
i prawo, pokazując lekarzom.

Producent mówi, że nigdy takich badań nie wykonał. A więc producent nie ma najmniejszego
pojęcia, czy nie wystąpią jakieś problemy rozrodcze, nie wystąpią problemy płodności mężczyzn i kobiet. Nie wie, czy będą jakiekolwiek
problemy związane z gospodarką genetyczną
i nie ma pojęcia, mówi otwarcie, nie wie, czy
czasami nie wywołuje to nowotworów, bo tego
nie sprawdził. Więc ponawiam pytanie – na jakiej podstawie naukowej szczepionka ta jest stosowana?

I ostatni slajd w tej prezentacji. To jest tabela
pokazująca niby tak zwane obserwacje kliniczne
w Kolumbii u dzieci szkolnych. Proszę popatrzeć, jak długo po podaniu szczepionki BCG
obserwowano te dzieci. W Chile 4 do 8-10 tygodni, w Kolumbii również 4 do 8-10 tygodni.

To są śmiecie. Gdyby ktokolwiek przeprowadził
jakiekolwiek badania jakiejkolwiek innej substancji, to z pewnością na samym początku
wielu krzyknęłoby i powiedziało: „To w ogóle
jest do niczego. To nie są żadne badania kliniczne. To się nadaje do śmietnika”. I tak to
powinno być, ale nie jest tylko dlatego, że taka
substancja nazywa się – SZCZEPIONKA.

Producent sam mówi, że w przypadku tych
dwóch badań, czy testów właściwie, nie obserwował bezpieczeństwa lub skutków dłużej niż
10 tygodni, a reakcje systemowe, całościowe,
jak reaguje organizm w ogóle, nie były monitorowane. Innymi słowy, producent mówi – „Patrzyliśmy tylko na to, czy się zaczerwieni, czy

Zapraszam Państwa do następnego filmiku,
w którym już o poszczególnych szczepionkach
nie będziemy mówić, natomiast zajmiemy się
sprawami niezwykle, niezwykle równie ważnymi.

Koniec odcinka 25
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ODCINEK 26
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Borelioza. Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Witam wszystkich bardzo serdecznie w 26 odcinku mojej prezentacji dotyczącej szczepionek.
Drodzy Państwo, w poprzednim odcinku mówiliśmy o szczepionce przeciwko gruźlicy. Mówiliśmy o tym, że zawiera ogromne ilości glutaminianu, który stanowi niesamowity problem,
jeśli chodzi o całą gospodarkę biologiczną, neurologiczną na poziomie mózgu. Na koniec powiedziałem, że już więcej nie będziemy mówić
na temat konkretnych szczepionek, dzisiaj jednak ze względu na doniesienia, jakie ostatnio
usłyszałem, postanowiłem mimo wszystko pokazać Państwu jeszcze jeden problem związany
ze szczepionkami. A mianowicie spowodowane
to było tym, że mamy jeden naprawdę ogromny
problem, nie tylko w Polsce odnośnie do pewnego rodzaju schorzeń.

Oczywiściej tak jak przy wielu szczepionkach
są warunki jej zastosowania, tak również tutaj producent wyraźnie pisze, kiedy nie stosować tej szczepionki. Proszę popatrzeć. Producent napisał:

„Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję
czynną”, to tej szczepionki nie wolno mu podać.
Dlaczego? Bo na samym końcu widzicie Państwo, może grozić to zapaścią.

Pytanie w związku z tym zachodzi – czy najpierw bada się pacjenta? Czy też podaje mu
się w ciemno? Czy bada się pacjenta, czy nie
ma uczulenia na substancję czynną? To nie są
żarty. Producent szczepionki wyraźnie mówi,
że istnieje ryzyko, jeżeli pacjent ma uczulenie. Może dojść naprawdę do katastrofy. Może
dojść do zapaści. Dlatego tego typu pytanie jest
zasadne, gdyż wiele osób przychodzi do lekarza
i mówi: „Proszę zaszczepić mnie szczepionką,
boję się tych kleszczy, że dostanę jakiegoś zakażenia”. I co teraz lekarz robi? Czy bada tego
pacjenta? Ale nie tylko o to mi chodzi. Drodzy
Państwo, proszę popatrzeć. W dalszej części tej
samej ulotki producent mówi, że jeśli pacjent
ma uczulenie na substancje czynną, którą opisał w pkt. 6, czy też kontynuując, jest pacjent
uczulony na formaldehyd, który uznany jest już
oficjalnie, że powoduje nowotwory, lub siarczan
protaminy. Obie te substancje, jak producent
mówi, używane są w trakcie procesów wytwarzania. Lub antybiotyki, takie jak neomycyna
i gentamycyna.

Borelioza
W tej chwili ilość schorzeń związanych z tym
patogenem jest naprawdę prawdziwą epidemią.
To rzeczywiście jest epidemia. Bardzo często
lekarze nie kojarzą tego i diagnozują jakieś
dziwne choroby, kiedy przyczyną tych chorób
wielokrotnie jest zakażenie boreliozą. W tej
chwili dane, jakie są gdzieś tam osiągalne, wskazują na to, że to jest prawdziwa epidemia. Pytanie w związku z tym zachodzi, co zrobić?
Czy istnieją szczepionki przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu? Oczywiście takie szczepionki
istnieją. I teraz przeanalizujemy sobie jedną
z nich.

Jedną z najbardziej popularnych szczepionek,
jakie mamy w Polsce to jest ta szczepionka,
której krótki opis widzicie Państwo tutaj –
FSME-IMMUN. Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Jeśli przejdziecie Państwo do pkt. 6 tej ulotki,
zobaczycie, że tam nie ma żadnego odniesienia
do formaldehydu. Dlaczego w takim razie producent tej konkretnej szczepionki mówi, że jeśli
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pacjent jest uczulony na substancję czynną taką
jak formaldehyd, która jest używana w procesie
wytwarzania, dlaczego to nie jest w dalszej części ulotki opisane. Można oczywiście zakładać,
że producent w tym przypadku mówi, że być
może chodzi o inne szczepionki. Jeżeli tak, to
tego typu opis jest bardzo mylący. Jest po prostu błędny. I nie powinien w tej formie występować. A teraz przyjrzyjmy się temu, co producent opisał w swojej ulotce odnośnie skutków
wystąpienia takiego zakażenia kleszczowego:

przed jej wprowadzenie na rynek, to najważniejsze informacje, najbardziej istotne, o największej wadze, to są informacje, które napływają już po zastosowaniu tej szczepionki. Dlatego podkreślam to wielokrotnie, że te informacje są najistotniejsze. Jakkolwiek producent zastrzega się zawsze, że nie jest pewny, z jaką częstotliwością to występuje. Ale z kolei wiedząc,
że te objawy zgłaszane są w sposób ochotniczy,
mamy prawo przypuszczać, że tych objawów
jest znacznie więcej lub ich częstotliwość jest
znacznie, ale to znacznie wyższa niż producent
mówi.
Zwróćcie uwagę Państwo na ten podkreślony
tekst na samej górze. Producent mówi, że jeżeli ktoś jest zakażony tym patogenem przenoszonym przez kleszcze, to może wystąpić zakażenie mózgu, rdzenia kręgowego, doprowadzić
do śmierci. Proszę popatrzeć teraz na działania
niepożądane tej szczepionki.

„Wirus kleszczowego zapalenia mózgu może powodować bardzo poważne” – i teraz proszę zauważyć – „zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego
lub opon mózgowo-rdzeniowych (otaczających
mózg)”.
Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli ktoś dostanie
tego typu pokleszczowego zakażenia, bo ugryzł
go kleszcz, który zawierał tego typu patogen,
nie wszystkie kleszcze zawierają te patogeny,
niestety coraz więcej kleszczy je zawiera, to
wtedy producent mówi, że może dojść do zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego lub opon
mózgowo-rdzeniowych. W dalszym zdaniu pisze:

Jedno z niepożądanych skutków ubocznych jest
zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego (zapalenie
rdzenia, poprzeczne zapalenie rdzenia). To jest
skutek uboczny zastosowania tej szczepionki,
a jednocześnie producent mówi, że szczepionka
przed tym zabezpiecza. Więc, o co tutaj chodzi?

„Często pierwszymi objawami są ból głowy i wysoka temperatura. U niektórych osób najcięższe postacie zakażeń mogą prowadzić do utraty
przytomności, śpiączki i śmierci”.
A więc tego typu reakcje, które wystąpią w organizmie w postaci zakażenia mózgu, mogą doprowadzić do śmierci. To jest niezwykle istotne.
Dlaczego? Dlatego, że w dalszej części ulotki
producent opisał dodatkowe działania niepożądane, zgłaszane po wprowadzeniu produktu
leczniczego do obrotu z rzadką częstością. Niestety, ponieważ jak zawsze tego typu informacje są wprowadzane w sposób niemalże ochotniczy, to po pierwsze nie znamy częstotliwości,
a po drugie wiemy, że jest to zgłaszane tylko
w taki sposób, to tych ubocznych reakcji na tę
szczepionkę może być znacznie, ale to znacznie więcej. Wielokrotnie zwracałem Państwu
uwagę na istotę tych opisów szczepionek, opisach producentów, bo to, że producent kiedyś
w jakiś tam pokrętny sposób szczepionkę badał

Proszę dalej popatrzeć. Szczepionka, o której się mówi, że zapobiega temu wszystkiemu,
w skutkach ubocznych zawiera informacje, że
po zastosowaniu tej szczepionki wystąpiło zapalenie mózgu, napady drgawkowe, zapalenie
opon mózgowych. A przecież producent przestrzegał – „O! Jeśli dojdzie do zakażenia kleszczem, mogą wystąpić tego typu schorzenia jak
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych otaczających mózg”.
Co mamy dalej? Objawy podrażnienia opon
mózgowych, takie jak ból i sztywność karku, po
podaniu tej szczepionki. Po podaniu tej szczepionki już w praktyce zauważono, że występują objawy neurologiczne, takie jak porażenia twarzy, paraliż, zapalenie nerwów, niepra-
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widłowe lub zmniejszone czucie, jak mrowienie,
drętwienie, kłujący lub pulsujący ból wzdłuż
jednego, lub więcej nerwów, zapalenie nerwu
wzrokowego. To są skutki uboczne stosowania
tej szczepionki. Podkreślam jeszcze raz, dlatego że będą dyskusje na ten temat, ponieważ producent mówi, że są to rzadko występujące skutki uboczne. Ale sam producent nie
ma najmniejszego pojęcia o częstotliwości występowania, dlatego że to nie jest rejestrowane.
Dlatego że jest to zgłaszane tylko w sposób
ochotniczy. W związku z tym, czy ma jakąkolwiek wagę stwierdzenie, że występują tego typu
skutki uboczne po tej szczepionce z rzadką częstotliwością. Raczej nie. Więc nasuwa się pytanie. Kto chciałby wystąpić w jednym z tych
przypadków i doświadczyć tego na sobie lub
na swoim dziecku? Bo boimy się, żeby dziecko
nie zostało zakażone poprzez ukąszenie kleszcza. To są tylko informacje. Decyzja nie należy
do mnie.

czy? W związku z tym, co widzimy tutaj, to
jak każda szczepionka niczego nie leczy. A tu
jest napisane, że to jest produkt leczniczy o tego
typu skutkach ubocznych, które już wystąpiły
po jednym podaniu. Zostawiam to Państwu do
interpretacji.

Proszę teraz popatrzeć na opis, co zawiera ta
szczepionka. Producent mówi, że szczepionka
zawiera glin (wodorotlenek glinu (uwodniony)),
aluminium. I pisze, że to jest adsorbent, coś,
co się przyłącza do czegoś, i te adsorbenty są
to substancje zawarte w niektórych szczepionkach w celu przyśpieszenia, zwiększenia i (lub)
wydłużenia działania ochronnego szczepionki.
Drodzy Państwo, to nie tylko to. Mówiliśmy
sobie w poprzednich odcinkach, że aluminium
w każdej postaci jest silną toksyną. Tu, producent mówi, że ta szczepionka zawiera aluminium. Pytanie zachodzi, ponieważ jest to silna
neurotoksyna, ile jest tego w danej ampułce.
Wiemy w tej chwili, że w wielu przypadkach
określenie ilości aluminium w danej ampułce
jest niemożliwe. Że wielokrotnie jest tak, że
ze względu na charakterystykę tej substancji
w ampułce może nie być w ogóle aluminium.
A może być go wiele razy więcej, niż producent podaje. Co to oznacza? Omawialiśmy sobie to również w poprzednich odcinkach. Natomiast wracam do zasadniczego pytania. Jeżeli
wiadomo, że jest to tak silna toksyna, to ile on
[producent] przynajmniej przypuszcza, czy obliczył, że w danej ampułce jest? W tłumaczeniu
polskim niestety tego nie ma.

Poza tym proszę jeszcze zwrócić uwagę na to,
że producent wyraźnie mówi, że po wprowadzeniu tego do obrotu, co dla nas jest najważniejszym elementem, występowały również
przypadki półpaśca. Mało tego. Występowało
wywołanie zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym np. stwardnienie rozsiane. A więc jeżeli producent sam mówi, że z doświadczenia
rynkowego, iż ci, którzy zmusili się i zgłosili im
to, wynika, że występuję również stwardnienie
rozsiane, czy nie należałoby się zastanowić nad
tym kilka razy? A przecież jest mowa o wywołaniu zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym, gdzie stwardnienie rozsiane podane jest
tylko jako przykład. A ile mamy w tej chwili
schorzeń z grupy autoimmunologicznej trudno
nawet policzyć. To też jest epidemia.

W związku z tym popatrzmy, ile aluminium
ta szczepionka zawiera. Mam oryginalną ulotkę
producenta takiej samej szczepionki opartej na
tym samym patogenie. I tutaj producent napisał, że w tej szczepionce jest zawarte 350 mikrogramów aluminium. To jest ilość ogromna.
To jest ilość potężna. Liczyliśmy sobie kiedyś,
co to oznacza taka ilość 350 mikrogramów. To
jest atak na pojedyncze komórki w naszym organizmie, szczególnie w mózgu, gdzie tych jonów aluminium są po prostu miliony milionów.

Druga sprawa. Jednym z ogromnych problemów są reakcje alergiczne. Różnego rodzaju.
Producent mówi bardzo wyraźnie, że stwierdzili po wprowadzeniu tej szczepionki, iż występują reakcje alergiczne. Proszę teraz popatrzeć na to podkreślenie w tytule tego rozdziału
– „Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane
po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu”. Zadaję pytanie: To jest produkt leczni-
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szczepionka takiej ochrony dostarcza? Gdzie
i kiedy porobiono badania prawidłowo przeprowadzone, żeby uzasadnić tego typu określenie w ulotce. Takich badań nikt nie wykonał. Gdzie i kiedy określono bezpieczeństwo tej
szczepionki? W tej chwili producent mówi, że
po wprowadzeniu wystąpiły katastrofalne problemy zdrowotne, dlatego zadaje się pytanie –
kiedy, gdzie i jak, na jakiej podstawie, w jaki
sposób producent dokonał jakiejkolwiek oceny
czy badań dotyczących bezpieczeństwa zastosowania tej szczepionki. Wiemy, że takich badań nigdy nie było. Niemniej jednak nikomu to
nie przeszkadza. Mnie akurat tak, ale kwestią
w tych prezentacjach jest to, że dlaczego tego
typu informacje w pełni nie są przekazywane
osobom tym, które chcą się zaszczepić lub co
gorsza, chcą zaszczepić swoje dziecko.

Kiedyś to policzyliśmy. 350 mikrogramów to
jest przeogromna ilość. To jest nawet więcej
niż w tych najgorszych szczepionkach, jakie
na rynku są, a więc przeciwko wirusowi HPV.
Gardasil i Cervarix. W tych szczepionkach tego
aluminium, tej strasznie toksycznej substancji
jest dużo, dużo więcej. Zanim przejdziemy do
omówienia dalszego tematu to teraz taka moja
dygresja, gdzie proszę popatrzeć, producent tej
szczepionki napisał taką ogólną uwagę:

„Szczepionek nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć szczepionki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko”.

Tu jest jeszcze inna kwestia, o której producent
mówi, jednak wiele osób nie zdaje sobie z tego
sprawy. Otóż producent szczepionki wyraźnie
napisał, że nie zapewnia ona ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne wirusy lub
niektóre bakterie również przenoszone przez
ukłucia kleszczy. Drodzy Państwo, ogromnym,
ogromnym problemem są te zakażenia pokleszczowe. To jest ogromne, babeszjoza, jersinia,
to są wszystko patogeny, które potrafią zniszczyć człowiekowi życie. A producent mówi – ta
szczepionka przed tym nie chroni:

Dlaczego pomoże chronić środowisko właściwa
utylizacja szczepionek? Jeżeli tak, to zakłada
się, co jest wyraźnie napisane, że to, co jest
w szczepionce zawarte, jest szkodliwe dla środowiska. Nie jest szkodliwe jednak podanie tej
substancji do krwiobiegu. To tylko moja taka
dygresja. Musiałem to zrobić. Drodzy Państwo, proszę popatrzeć. Znowu ta sama ulotka,
w której czytamy:

„Podobnie jak wszystkie szczepionki, szczepionka ta może nie zapewnić pełnej ochrony
wszystkim szczepom”.
Więc komu zapewni, komu nie zapewni? Biorąc pod uwagę doświadczenia po wprowadzeniu
tej szczepionki dotyczące potwornego uszkodzenia organizmu u wielu ludzi, wywołania u nich
strasznych schorzeń, napisanie czegoś takiego
to jest znowu zastosowanie takiej trochę rosyjskiej ruletki. Ale tak to rzeczywiście jest. Dalej
producent pisze:

„Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne wirusy lub bakterie (niektóre również przez ukłucia kleszczy), które
mogą wywoływać podobne objawy”.
Przejdźmy sobie dalej do tej samej ulotki. Proszę popatrzeć, co producent mówi, jak stosować
tę szczepionkę:

„Szczepionkę tę wstrzykuje się zwykle w mięsień
naramienny. Nie wolno wstrzykiwać do naczynia krwionośnego”.

„Jest mało prawdopodobne, aby jedna dawka
szczepionki zapewniła ochronę przed zakażeniem. Należy przyjąć 3 dawki szczepionki, aby
uzyskać optymalną ochronę”.

W mięsień naramienny. A przecież wiemy z poprzednich odcinków, że udowodniono już dawno
temu, iż podanie szczepionki w mięsień naramienny zawierającej aluminium doprowadza do

I tu należy zadać to sakramentalne pytanie: Kiedy, gdzie i jak określono to, że ta
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katastrofy zdrowotnej za następne około 30 lat.
To zostało udowodnione. A w tym przypadku
mamy szczepionkę, która zawiera ogromne ilości aluminium podawanego w mięsień naramienny i nikt tutaj nie mówi niczego. O tych
badaniach, o tych pracach naukowych, o tych
publikacjach, które mówią, co po podaniu
w mięsień naramienny szczepionki zawierającej
aluminium, dzieje się ze zdrowiem człowieka,
z tym że wykazano, iż te skutki uboczne występują dopiero w wieku średnim. A więc jeśli
dziesięciolatkowi to podamy, to objawy te wystąpić mogą u niego wtedy, kiedy będzie miał
na przykład 40 lat. Kto wtedy weźmie za to odpowiedzialność? I kto powiąże to, z tym że to
dziecko było zaszczepione szczepionką przeciw
chorobom przenoszonym przez kleszcze, a teraz nie nadaje się do życia w społeczeństwie.
I nikt o tym już na pewno nie mówi. A przecież
w szczegółach opisałem to w części szóstej.

Zapraszam Państwa. Obejrzyjcie sobie to
w kontekście tego, o czym w tej chwili mówimy
w części szóstej. Wszystko tam zostało wyjaśnione. Co może się dziać po podaniu tego typu
szczepionek za następne 20 czy 30 lat. Jak to
jest z ochroną przeciw tym patogenom to widać,
że nie za bardzo wiadomo, natomiast jeżeli chodzi o skutki uboczne, to dotyczą one nie tylko
tego, o czym producent w tej ulotce Państwu
pokazał. To nie tylko to. To są jeszcze inne
równie fatalne dla funkcjonowania człowieka
skutki uboczne podania tego typu szczepień.

Koniec odcinka 26
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ODCINEK 27
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Badania, publikacje i książki

„Około połowa dopuszczonych do obrotu w Unii
Europejskiej produktów leczniczych nie była oceniana w badaniach klinicznych w populacji pediatrycznej. Z tego powodu stosowanie leków
u dzieci często nie jest zgodne z rejestracją,
szczególnie u noworodków i dzieci poniżej dwóch
lat”.

Mówiliśmy o. . .
Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku 27. W poprzednim odcinku mówiliśmy
o szczepionce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Mówiliśmy sobie, w jaki sposób ta
szczepionka działa, a przede wszystkim analizowaliśmy niebezpieczeństwa związane z tą
szczepionką tak, jak opisał to producent szczepionki. Zwracałem uwagę Państwa na to, czy
ta szczepionka miała przeprowadzone jakiekolwiek badania skuteczności – nie miała. Czy
były przeprowadzone jakiekolwiek badania bezpieczeństwa – nie były? Natomiast zwracałem
uwagę przy każdej szczepionce, że wtedy, kiedy
jest już wypuszczona na rynek, kiedy są już
doświadczenia praktyczne zastosowania szczepionki, wtedy producent pisze rzeczy, których
tak prawdę mówiąc, nie chcielibyśmy usłyszeć,
że ta szczepionka może to powodować. Oczywiście jest to sprawa związana z ryzykiem. To nie
jest tak, że u każdego zaszczepionego te skutki
uboczne wystąpią, niemniej jednak, kiedy bezkrytycznie podchodzi się do szczepienia, warto
byłoby zapoznać się z tym, jakie skutki uboczne
zauważył producent szczepionki. Wtedy dopiero trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Tak jak mówię, przekazuję informację, natomiast co z tą informacją ktoś zrobi, to już nie
jest prawdę mówiąc, moja sprawa.

To są drodzy Państwo, niezwykle ciężkie słowa,
dlatego, że gdyby przyjrzeć się temu bardziej,
oznaczają one, że w Polsce istnieje jakieś dziwne
podziemie wprowadzania leków, szczególnie leków pediatrycznych. . . Naturalnie o szczepionki
też chodzi. Jest to moim zdaniem proceder,
który spełnia warunki przestępstw kryminalnych. Czytam dalej:
„Powoduje to wzrost ryzyka działań niepożądanych, a także wiele problemów medycznych, etycznych i prawnych” – święte słowa –
„W przypadku szczepionek, problem stosowania
niezgodnie z zarejestrowanym wskazaniem dotyczy najczęściej wieku, liczby i terminów szczepień oraz stosowania szczepionek u wcześniaków, dzieci z zaburzeniami odporności lub przewlekłymi schorzeniami”.
Drodzy Państwo przecież dokładnie wiemy, że
właśnie w takich warunkach, właśnie u takich dzieci stosuje się szczepionki. Najciekawszą rzeczą jest źródło tych informacji, dlatego że
te informacje zostały upublicznione, podane do
wiadomości publicznej już w 2010 roku. I mimo
upublicznienia tych danych, nikt nic do tej pory
w tym zakresie nie zrobił. A to jet źródło tych
informacji:
„Badania kliniczne nowych leków i szczepionek
u dzieci” (Standardy Medyczne/Pediatria, 2010
T7, 371-377) dr Paweł Grzesiowski.

Przechodzimy do następnego slajdu. Będziemy
mówić o badaniach dotyczących szczepionek.
Drodzy Państwo w drugiej części „Ukrytych terapii”, umieściłem ten sam fragment, który jak
zwykle przeczytam:

Wielokrotnie przy różnego rodzaju dyskusjach,
przy okazjach gdzie rozmawia się na temat negatywnych efektów, szkodliwych, tragicznych
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Omawialiśmy to po kolei w poprzednich odcinkach, że taki związek istnieje i jest już udokumentowany, pokazywaliśmy dokumenty CDC,
gdzie może sobie Państwo przypominacie, że
po podaniu szczepionki przeciw WZW B, tylko
tej szczepionki, ryzyko wystąpienia autyzmu
wzrastało o 762%. Dla tych z Państwa, którzy
tego nie widzieli, bardzo proszę cofnąć się do
poprzednich filmików. Tam wszystko jest opisane. A więc jeżeli ktoś mówi, że nie ma badań, które łączą szczepionki z wystąpieniem
autyzmu, to proszę, tu są 142 takie badania,
natomiast nie są to wszystkie badania. Nie są
to wszystkie publikacje. Poza tym sprawa dotycząca związku szczepionek i autyzmu wyszła
i została udowodniona poza wszelką wątpliwość
właśnie przez amerykańskie CDC. Dlatego że
to właśnie Amerykanie, pan Wiliam Thomson,
który przyznał się do tego, że ukrywał te dane,
że niszczył dane dotyczące szczepionek z autyzmem, w tej chwili wskazuje, że dowód na
to, i to niepodlegający dyskusji nawet, miało
samo amerykańskie CDC. Zatem wszelkiego
rodzaju dyskusje dotyczące czy związek jest,
czy związku nie ma, są absolutnie bezsensowne,
dlatego że związek taki udowodniło amerykańskie CDC, które wiedziało o tym od wielu,
wielu lat. Dopiero teraz ujawniono to szokującą dla nas prawdę, przy czym tak, jak pokazaliśmy wcześniej szczególnie w oparciu o badania, o mechanizm wyjaśniający tę sprawę,
którą pokazał dr Blaylock, pokazuje, dlaczego
tak się dzieje i w jaki sposób. Tutaj nie ma
żadnej wątpliwości co do tego, że istnieje związek. Oczywiście trzeba też uczciwie powiedzieć,
że autyzm z różnych powodów może wystąpić
u dzieci, które nie były szczepione. To też jest
prawda. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę
na to, że związek pomiędzy szczepieniami i występowaniem autyzmu jest bezwzględnie wyjaśniony. Trzeba również wskazać na to, że przewidywania dra Blaylocka się sprawdzają odnośnie szczepienia kobiet w ciąży szczególnie
szczepionką przeciw grypie. Chociaż nie tylko.
Dr Blaylock już wiele lat temu mówił o tym, że:

wielokrotnie dla wielu rodziców i dzieci, efektów
stosowania szczepień, wtedy się pyta o badania.
I wyjaśniam już od długiego czasu Państwu,
jaki jest mechanizm powstawania różnego rodzaju chorób przewlekłych po podaniu dziecku
szczepionek, przy czym podkreślam to nieustannie, że nie chodzi tylko o szczepionkę, tu
chodzi o wszelkiego rodzaju stymulanty, gdzie
jednym z największych jest każda szczepionka.
Oczywiście takie stymulanty jak np. glutaminian, stres, to wszystko ma swoje działanie, natomiast inne stymulanty natury chemicznej jak
różnego rodzaju herbicydy, pestycydy, substancje, które znajdują się w żywności, to również są
stymulanty. Glifosat słynny, tak to też jest stymulant. Przy czym jak pokazaliśmy wcześniej,
ta straszliwa substancja znajduje się również
w szczepionkach, o czym nie można zapominać.
A więc do organizmu dziecka, omijając wszelkie bariery naturalne, wprowadzamy tego typu
substancję jak glifosat. Zmierzam do tego, że
wiemy już w tej chwili, to wyjaśnił pan dr Russel Blaylock, jaki jest mechanizm powstawania chorób autoimmunologicznych, czy w ogóle
chorób przewlekłych. Jeżeli ktoś pyta o badania albo mówi, że ich nie ma, to nie znaczy,
że ich nie ma. On ich po prostu nie widział.
W związku z tym tutaj widzicie Państwo fragment, mały fragment i macie poniżej link do tej
publikacji. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo
wiele.

I oczywiście kwestia słynnego autyzmu, który
za chwilkę zobaczycie Państwo, jest troszkę odsunięty w cień, co wcale nie znaczy, że nie
trzeba na to zwracać uwagę.

„Jeżeli będziecie tak robić, to stworzycie fabryki
autyzmu i schizofrenii”.

Tutaj jest publikacja, w której tylko w tej jednej
publikacji jest 124 publikacji wskazujących na
związek szczepień z występowaniem autyzmu.
Do tej pory wiemy już, dlaczego tak się dzieje.

I drodzy Państwo to się w tej chwili potwierdza.
Ale wracam do tych publikacji. Wielokrotnie
mówimy o tym, czy ja sam jestem oskarżany
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o to, że wybieram publikacje, które mi pasują. Tego typu argument jest tak infantylny,
że szkoda go nawet omawiać, natomiast dwa
słowa. Jeżeli mamy do czynienia ze zdrowiem
człowieka, szczególnie ze zdrowiem dziecka,
zdrowiem kobiety w ciąży, i mamy publikacje,
że jakaś substancja na tę kobietę lub dziecko nie
działa, w sensie, że wszystko jest okej, wszystko
jest bardzo dobrze, i mamy publikacje, które
mówią jednak, że to się może skończyć katastrofą i wyjaśnia ta publikacja dlaczego. To co
dla ojca czy matki takiego dziecka jest bardziej istotne? Publikacje, które mówią, że jeśli się zastosuje daną substancję u dziecka to
nic się nie stanie? Czy te publikacje, które mówią, że może dojść do katastrofy i bardzo często te katastrofy zdrowotne omawiają, opisują,
wyjaśniają, przekazują. Więc co dla nas jest
ważniejsze? Przekazywanie informacji tylko samych dobrych?

producent o tym mówi. Jeśli chodzi o częstotliwość, to już omówiliśmy, jak z tą częstotliwością jest. . . Producent sam w tych ulotkach
zaznacza, że częstotliwość występowania tych
bardzo poważnych skutków ubocznych jest mu
nieznana. Nieznana dlatego, że nie ma rejestru. Bo te wszystkie skutki uboczne straszliwe w swojej naturze, zostały mu zgłoszone
tylko ochotniczo. W związku z tym to podejście do przekazywania informacji w mediach
jest, uważam kryminalnym procederem. Nie
mówić rodzicom prawdy, a przynajmniej nie
przedstawiając rodzicom dzieci, które mają być
szczepione, wszystkich stron tego zagadnienia,
w tym przypadku uważam, jest to działanie
kryminalne. Pozostawiam to Państwu do rozsądzenia.

Jeżeli popatrzymy sobie na media tzw. głównego nurtu, to proszę popatrzeć i zwrócić uwagę
na to, co występujący w tych mediach lekarze,
dziennikarze, profesorowie medycyny. . . Co oni
mówią? Przecież to, co oni mówią, to jest najwyższego rodzaju wybiórczość. Dlatego że, czy
kiedykolwiek w wypowiedziach tych ludzi usłyszeliście cokolwiek z tego, co przekazuję Wam
tutaj już w odcinku dwudziestym siódmym, czy
we wcześniejszych odcinkach. Czy usłyszeliście
to? Czy fakt, że media są pełne reklam, pełne
wypowiedzi tzw. ekspertów, którzy na temat
negatywnej strony szczepionek nawet nie puszczą pary z ust, czy to nie jest selektywność?
Czy to nie jest przekazywanie wybiórcze informacji? I oczywiście najgorszym elementem
tego typu manipulacji społeczeństwem polskim
jest to, że ta wybiórczość polega na przekazywaniu tylko informacji pozytywnych. A przecież mamy do czynienia ze zdrowiem ludzkim.
Mamy do czynienia ze zdrowiem dzieci, że zdrowiem przyszłych pokoleń, które jak wykazałem, jest nadszarpnięte w znacznym stopniu,
i to jest katastrofa całego narodu polskiego.
Więc, co jest informacją, którą warto pokazywać ludziom? To, że szczepionki nie szkodzą?
Czy pokazywać publikacje, które tak jak mówię, już z kolei którąś tam godzinę, które mówią na podstawie doświadczeń, jak te szczepionki szkodzą, co w wielu przypadkach sam

Źródło: Vaccine Pee Rreview

Proszę popatrzeć. Wielokrotnie wskazuję na
źródła, wielokrotnie pytają się osoby o ten rodzaj dowodu. Więc tych źródeł jest naprawdę
cała masa. Tutaj macie Państwo ponad tysiąc
prac. Ponad tysiąc publikacji, które były recenzowane pomiędzy rokiem 1915 a rokiem 2015.
A więc te informacje są. Należy je po prostu
czytać, a nie mówić, że ich nie ma, bo jak powiedziałem, tych publikacji jest niemalże nieskończona ilość.
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pionki uratowały świat, że dzięki szczepionkom pozbyliśmy się różnych chorób, że jeżeli
nie będziemy mieli szczepionek, to niechybnie zginiemy. . . Drodzy Państwo bardzo proszę najpierw zapoznać się z faktami. Faktami
opisanymi na przykład w tych dwóch książkach. Szczególnie że „Dissolving Illusions” jest
książką fenomenalnie wręcz uzasadnioną. Tam
macie Państwo odnośniki do setek, setek publikacji naukowych. Jest ona udokumentowana
naprawdę niezwykle szczegółowo.

Źródło: Horrors of Vaccination

Bardzo proszę, jeśli ktoś chce może zacząć
od publikacji dotyczącej horrorów dotyczących
szczepień, które zostały ujawnione i opisane
ze zdjęciami. Zaczęło się to już w 1920 roku,
a więc nie mówmy, że tego nie ma, że tego nie
było i nikt o tym nie wiedział, nie słyszał.

Chciałem przytoczyć dwie wypowiedzi, dwóch
bardzo znanych osób. Pierwszą z tych osób jest
dr Paul Offit, który jest bardzo, bardzo silnie
związany z ruchem proszczepionkowym. Dlaczego? Dlatego że to właśnie on opatentował
jako osoba prywatna szczepionkę przeciw rotawirusom, a więc chorobie, która po trzech, czterech dniach mija samoczynnie. Jeśli się potrafi
o dziecko zadbać, a lekarze, którzy wiedzą, o co
chodzi, potrafią. Tylko ci, którzy nie wiedzą,
jak sobie z takim dzieckiem poradzić, to nie
potrafią, ale wiemy o tym, że jest to rotawirus. . . Jest schorzeniem oczywiście wirusowym,
które jest dosyć łatwo leczone. Zwracam uwagę
na to, że to właśnie dr Paul Offit zasłynął tym
powiedzeniem, że dziecku można podać nawet
100 tysięcy szczepionek jednorazowo w tym samym czasie. Tak, to nie jest pomyłka. To jest
lekarz, autor patentu na szczepionkę, na których zarobił niesamowite pieniądze, bo to idzie
w dziesiątki milionów dolarów. Proszę zauważyć również to, że gdy zapytano tego lekarza
o to, czy wie, co się dzieje w mózgu dziecka pod
wpływem podanej mu szczepionki, jego odpowiedź była – Nie wiem, bo nie jestem neurologiem. Przypominam Państwu, że kiedy opatentował tę szczepionkę, on oczywiście odsprzedał
patent, przed wprowadzeniem tej szczepionki
do obrotu było głosowanie i pan dr Paul Offit
brał udział w tym głosowaniu, które było zrobione po to, czy wprowadzona będzie ta szczepionka do obrotu. Tak więc znowu ten skandaliczny fakt pozostawiam Państwu do oceny.
Natomiast, co ten słynny doktor powiedział?

Tutaj są następne już nie publikację, a książki
całe, które zbierają setki, setki tysięcy tych
publikacji dotyczących braku bezpieczeństwa
i skuteczności szczepionek. Tylko, proszę Państwa, kto o tym wie? Kto kiedykolwiek to przeanalizował? Bo jeżeli ktoś, chociażby jeden raz,
zapoznał się z treścią tych publikacji, przynajmniej z częścią tych publikacji, będzie widział,
jaką to stanowi tragedię.

Tutaj celowo oddzieliłem te dwie książki zawierające szokujące informacje, które chciałbym przekazać Państwu. Zbiorę je w pewnego
rodzaju pigułkę i w jednym z odcinków sobie to pokażemy. Szczególnie istotne jest „Dissolving Illusiosns”. . . Oczywiście „Szczepienia –
niebezpieczne, ukrywane fakty”, jest to coś, co
wspiera bardzo mocno to, co dr Suzanne Humpheries ujawniła. Do tego jeszcze dojdziemy,
jak tylko pokazuję te publikacje. Naprawdę
ktoś, kto się interesuje sprawami dotyczącymi
szczepionek, jeżeli mamy rodziców, czy mamy
kogokolwiek kto w szczególności mówi, że szcze-
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„Rodzice mogą być zapewnieni, że śladowe ilości
aluminium w szczepionkach w żaden sposób nie
mogą spowodować jakiejkolwiek szkody dziecku”.

nium. To jest dr Chris Show. I jak teraz postawimy tego fachowca, którego życiem jest badanie skutków ubocznych toksyczności aluminium w odniesieniu szczególnie do szczepionek,
jak to można porównać z tą pierwszą wypowiedzią? Drodzy Państwo zróbcie sobie oczywiście
sami to porównanie. Wskazuje to również na
to, że autorytet różni się jakością od innego autorytetu. Niestety media głównego nurtu bardzo często szczególnie w Stanach Zjednoczonych, pokazują dr Paula Offita. Pokazują tego
człowieka, którego nigdy nie należałoby pokazać publicznie, a najlepiej byłoby go gdzieś zamknąć, a klucz wyrzucić do głębokiej wody, natomiast wypowiedzi specjalistów, wypowiedzi
neurologów tych, którzy naprawdę rozumieją
katastrofę biochemiczną, jaka się dzieje w szczególności w mózgu dziecka po podaniu szczepionki, o tych wypowiedziach niestety już się
nie słyszy.

To powiedział lekarz, który otwarcie przyznał
się, że nie jest neurologiem i nie wie co się
w mózgu dziecka dzieje. To jest, sam nie wiem
właściwie jak to nazwać. . . Ale wiecie Państwo
w tej chwili z tego, co opowiedzieliśmy sobie do
tej pory, jak reaguje mózg dziecka i jak przenoszone jest aluminium w większości do tylnej
części mózgu, do móżdżka. Pokazaliśmy to na
wcześniejszych przykładach, jaką to powoduje
katastrofę. A tutaj tego typu człowiek, który
jest uznawany za autorytet, mówi „nic nie wiem
na ten temat”. Opatentował szczepionkę, sprzedał i głosował za wprowadzeniem tej szczepionki do obrotu. To chyba już nam wystarczy.
Ale chciałbym, żebyście się Państwo zapoznali
z inną opinią. Która mówi tak:

Z tego typu postępowaniem oczywiście nie
tylko mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych. Przecież to fakt, tego typu podejście,
tego typu przekazywanie informacji ma miejsce
między innymi właśnie w Polsce. Bo, ponownie, do znudzenia będę pytał, czy o tym, co
w tej chwili mówimy, chociażby wypowiedzi dra
Chrisa Shawa, czy ktoś z Państwa widział, chociażby podobne wypowiedzi w mediach głównego nurtu, a więc w mediach, które mają największy wpływ na formowanie opinii. Są niestety opiniotwórcze, ale czy widzieliście Państwo, żeby ktokolwiek z tzw. autorytetów wyszedł i powiedział nam o tym, o czym mówimy
teraz.

„Obecne dowody,
dotyczące toksykologii
i farmakokinetyki aluminiowych adiuwantów
w szczepionkach wskazują na to, że te związki
przyczyniają się do rosnącej ilości chorób neurobehawioralnych dzieci”.
Czyli schorzeń, z którymi w tej chwili nie możemy sobie poradzić. Dlatego że są to schorzenia dotyczące zachowania dzieci. O tym za
chwilkę będę mówić, natomiast zwracam Państwu uwagę na to, że te słowa z kolei powiedział
naukowiec, który zajmuje się sprawami alumi-

Koniec odcinka 27
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ODCINEK 28
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Nieprawdziwe publikacje, kłamstwa i rzeczywista ilość NOP-ów

puje w mediach. Dlaczego on, a nie inni. Pan
dr Chris Shaw, który jest naukowcem zajmującym się sprawami układu nerwowego, który
całe życie niemalże swoje naukowe spędził na
tym, jak aluminium działa na układ nerwowy,
a więc jest niezwykle wysokiej rangi specjalistą,
mówi zupełnie co innego, niż pan dr Paul Offit. Przyznał się oficjalnie, że nie ma pojęcia,
co tam się w tym mózgu dzieje pod wpływem
jego szczepionki. Kto z Państwa słyszał wypowiedzi dra Chrisa Shawa? Jak często on występuje? Jak często media jego pokazują. Bardzo,
bardzo rzadko. Natomiast media bardzo często pokazują dr Paula Offita. Zwracam na to
uwagę po raz drugi na początku tego odcinka,
żebyśmy znowu brali pod uwagę to, w jaki sposób media opłacane przez przemysł farmaceutyczny, potrafią nami manipulować i jak potrafią ukrywać istotne, ważne informacje przed
nami, związane ze szczepieniami. A teraz przechodzimy do następnego slajdu.

Witam Państwa w 28 odcinku sagi szczepionkowej. Ostatni odcinek poświęciliśmy materiałom, naukowym publikacjom, które w sposób jednoznaczny wskazują na niebezpieczeństwo szczepionek. Pokazałem Państwu książki
zawierające badania naukowe dotyczące tego
tematu. Mówiliśmy również o tym, że jest to
osiągalne, trzeba tylko do tych materiałów sięgnąć. Nieprawdą jest to, że takich badań nie
ma, nie ma publikacji wskazujących na związek szczepionek na przykład z chorobami autoimmunoagresji czy innymi chorobami przewlekłymi z autyzmem włącznie. Zakończyliśmy
wypowiedzią pana dr Paul Offita, który jest
twórcą szczepionki przeciw rotawirusom, który
w tej chwili dzięki temu jest multi, multi, multimilionerem, który zapytany przez dziennikarzy, co się dzieje w mózgu dziecka po podaniu
mu szczepionki zawierającej aluminium, powiedział otwarcie: „Nie wiem, nie jestem neurologiem. Nie znam się na tym”. A jednocześnie
ten sam pan mówi rodzicom, że mogą być całkowicie spokojni, że te śladowe ilości aluminium
w szczepionkach w żaden sposób nie mogą stworzyć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla życia
i zdrowia ich dzieci. Co jest oczywiście wielkim
kłamstwem. Pokazałem to Państwu wcześniej
na podstawie publikacji. Ale zwracam uwagę
na to, że tego typu człowiek, który również
zadeklarował, że dziecku można podać nawet
100 tysięcy szczepionek jednocześnie i nic się
nie stanie, jest to człowiek, który najczęściej,
może nie najczęściej, ale bardzo często wystę-

Tutaj mamy slajd pokazujący tzw. dyskusję
naukową dotyczącą szczepionki ProQuad. Jest
to szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce i ospie wietrznej. Przypominam – to
właśnie ten skład, ta kombinacja powodowała
zwiększoną ilość występowania cukrzycy typu
1 i 2 u dzieci. Ale w tym przypadku nie o to
mi chodzi. Chodzi mi zupełnie o coś innego.
Przyjrzyjmy. . . [nagła przerwa i przeskok do następnego slajdu].

Tutaj również nie mniej ciekawa część tej dyskusji naukowej za parawanem, której, jak widzicie Państwo, kryją się niezwykle istotne in-
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formacje dotyczące braku bezpieczeństwa tej
szczepionki. Jeśli chodzi o element różyczki,
producent mówi, że ten element jest w formie
nieuzdatnianej w żaden sposób. . .

Ma taką wartość. Na to już nic nie poradzimy.

A tutaj jest bardzo ciekawa publikacja, która
mówi o bezpieczeństwie szczepionki przeciwko
odrze, śwince i różyczce w odniesieniu do idiopathy, czyli nie wiadomo skąd, nie wiadomo
jak bierze się młodzieńcze zapalanie stawów.
I w tej publikacji stwierdzono, że to jest bezpieczne.

Tu nie chodzi o oczyszczony z czegokolwiek, ale
dla mnie osobiście niezwykle istotną informacją, jest informacja następna:

Gdzie producent sam stwierdza, że produkty
degradacji tych różnych substancji pochodzących z tego elementu szczepionki nigdy nie były
zidentyfikowane, ani nigdy nie były określone.
W żaden sposób. A więc producent mówi
otwarcie, że nie ma najmniejszego pojęcia, co
z tego typu produktami, które w jakiś sposób
są efektami metabolizmu tych substancji, ich
rozkładu, ich interakcji z innymi substancjami
w organizmie, producent mówi, że produkty degradacji tych substancji są nieznane. Po prostu.
I to jest właśnie ta naukowa dyskusja.

Proszę przypatrzeć się tytułowi, który mówi
o tym, że jest to bezpieczne, i na samym końcu
autorzy tej publikacji mówią, że badania, które
przeprowadzili, wskazują na to, że większość
pacjentów z młodzieńczym zapaleniem stawów
może być zaszczepiona w sposób bezpieczny
szczepionką przeciwko śwince, odrze i różyczce.

Ale zwracam uwagę Państwa na to zdanie tutaj. Autorzy mówią, że: „Aktywność tej choroby była obserwowana w okresie sześciu miesięcy przed podaniem szczepionki i sześciu miesięcy po podaniu szczepionki”. Drodzy Państwo,
ci z Państwa, którzy już są wyedukowani w pewien sposób, bo przeanalizowali wszystkie filmiki, widzą, że trudno się pozbyć jakiejś takiej reakcji, jak śmiech, patrząc na tego typu
publikacje. Przecież wiemy, że obserwacja sześciomiesięczna dziecka po podaniu szczepionki
nie ma najmniejszego, ale to najmniejszego znaczenia. Zero. Dlatego że interakcja tej szczepionki w przypadku na przykład takiej choroby
przewlekłej, która jak sami lekarze i naukowcy
mówią – niewiadomego pochodzenia, idiopatic.
Niektórzy złośliwcy mówią, że to idiota, tylko
nie wie, dlaczego tak się stało. Ale to jest tylko
taka moja dygresja. W każdym razie lekarz
otrzymujący tego typu publikacje jest przekonany, że nic temu dziecku nie będzie się działo.
Natomiast my wiemy, że różnego rodzaju mechanizmy zostały już wytłumaczone, publikacje są również dostępne, wskazujące na to, że
skutki uboczne mogą wystąpić nawet za 10, 15
czy 20 lat po podaniu szczepionki. A więc obserwowanie dziecka przez sześć miesięcy i na tej
podstawie określanie, że jest to bezpieczne, to

Drodzy Państwo, tutaj chodzi o to samo, ja
tylko to powtarzam. Nic więcej nie trzeba robić
i mówić, chodzi o sam system, chodzi o samą
zasadę, chodzi o fakt, że producent nie ma najmniejszego pojęcia, co w organizmie dziecka będzie się działo po podaniu szczepionki. A więc
jaką wartość ma tego typu tak zwana dyskusja
naukowa?
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jest po prostu kpina z inteligencji przeciętnego
człowieka.

„Muszę przyznać, że kiedyś byłam zwolennikiem
szczepień – myślałam, że chronię dziecko. . .
U mojej obecnie już 11 letniej córki po szczepionce WZW A wystąpił odczyn poszczepienny.
Sądziłam, że idąc do pediatry i zgłaszając owe
dolegliwości, zostało to zgłoszone. Na nieszczęście wypożyczyliśmy kartę zdrowia dziecka potrzebną do szpitala – adnotacji odnośnie odczynu poszczepiennego BRAK, natomiast znalazłam inną (poniżej zdjęcie). Ręce opadają. . . ”

Z kolei autorzy tej pracy mówią, że publikują
tutaj efekty podania tej szczepionki przeciwko
odrze, śwince i różyczce u pacjentów z tym niewyjaśnionym młodzieńczym stanem zapalnym
stawów. Mówią, że to są testy randomizowane.
Co na tej podstawie mówią?

Właśnie to. Że u tych dzieci, gdzie analizowano, dokonywano tej analizy, okazało się, że
właściwie nie ma żadnej różnicy, kiedy podano tę szczepionkę, podano booster i tak dalej. A więc wszystko jest, jak to mówią „pinky
rose”, bardzo ładnie wygląda, świetne, bezpieczne.

BRAK SZCZEPIENIA IId. MMRII. OPORNA
MATKA Z WŁASNĄ TEORIĄ ANTYSZCZEPIONKOWĄ.
Oporna matka z własną teorią antyszczepionkową. Tak wygląda zgłaszanie niepożądanych
odczynów poszczepiennych. To drodzy Państwo opublikowałem również w drugiej części
„Ukrytych terapii”, natomiast zwracam uwagę
na to, że nie jest to odizolowany przypadek.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP dysponuje setkami tego
typu zgłoszeń. A gdzie są te, które nie zostały zgłoszone? Dlatego mówię o tym, że informacje, jakie napływają do bazy danych dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli skutków ubocznych szczepień, są
nieprawdziwe. Bo nie są oparte na rzeczywistej ilości zgłaszanych przypadków i tutaj macie
Państwo dowód. Powtarzam, proszę nie brać
tego w ten sposób, że jest to jedyny taki przypadek. Tego jest multum. Mało tego. Czasami
sami lekarze mówią, że po prostu boją się zgłaszać NOP, dlatego, że wtedy, kiedy zgłaszają
zgodnie z prawdą, są w różny sposób szykanowani przez polskie urzędy. Dlatego kierowanie
się, podejmowanie decyzji przez naszych urzędników odnośnie zastosowania takich czy innych
szczepień, porównywania tego czy analizowania
w kontekście skutków ubocznych na podstawie
tego, co teraz formalnie jest w bazie danych,
jest pozbawione sensu. To jest po prostu fikcja.

Tylko znowu pokazano, że przeciwciała, które
badano, utrzymywały się w odpowiedniej koncentracji przez 3-12 miesięcy. Nie ma niczego
na temat długoterminowego bezpieczeństwa tej
szczepionki. Stwierdzono tylko obecność przeciwciał, co jak wiadomo w tej chwili, nie jest
żadnym dowodem na odporność. Ale w przypadku tych dzieci, które już chorują na schorzenia przewlekłe, co jest bardzo, bardzo paskudne, nie ma ani jednego słowa na ten temat.
Przede wszystkim skąd powstało młodzieńcze
niewyjaśnione zapalenie stawów? Natomiast po
podaniu szczepionki te dzieci uważa się, że
są absolutnie zdrowe. Szczepionka nie zaszkodziła, bo sprawdzono to przez kilka miesięcy.
Czyli inaczej mówiąc, obserwowano przez kilka
miesięcy. A my wiemy, że obserwacje kilkumiesięczne są zupełnie pozbawione sensu w tym
przypadku.
Czas na podjęcie decyzji. Pokaże teraz Państwu jeden slajd, który skopiowałem z jednego z wpisów na Facebooku. Przeczytam. . .
Autorka pisze tak:
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instytucję, która jest powołana między innymi
do tego, żeby zbierać wszystkie przypadki odczynów poszczepiennych, czyli skutków ubocznych, oni zbierają skutki uboczne również innych leków. . .

czynów poszczepiennych w Polsce? Tego nikt
nie wie. Dane, jakie udało mi się pozyskać,
wskazują na to, że w jednym roku w Polsce zanotowano 2600 ciężkich przypadków skutków ubocznych podania szczepionki. Podkreślam – ciężkich przypadków. Są to więc przypadki, które stwierdzono w ciągu tych magicznych pierwszych czterech tygodni zaledwie od
podania szczepionki. Jak wiadomo, te cztery
tygodnie to jest następna manipulacja, kłamstwo, bo wiemy o tym, że bardzo ciężkie czasami powikłania uwidaczniają się dopiero po
kilku miesiącach, po roku, dwóch, pięciu, dziesięciu, piętnastu czy dwudziestu. A więc mamy
tutaj do czynienia tylko z tymi przypadkami,
które były zgłoszone i wystąpiły w ciągu pierwszych czterech tygodni po podaniu szczepionki.
2600 i mamy teraz do czynienia z medialną manipulacją, ponieważ wielu urzędników, lub medyków występuje, mówiąc, że 2600 to właściwie
jest tak niska liczba w kraju 38 milionowym, że
właściwie nie ma o czym mówić i bagatelizują
to.

— Oficjalne dane CDC: 0,5% do 10%
Ich raporty mówią wyraźnie, że to, co jest do
nich zgłaszane stanowi zaledwie 0,5 do 10%.
Oni sami tak to szacują. W zależności, który
raport się czyta. Ale tak to jest. Najczęściej
twierdzą jednak, że jest to około 1%. Czyli
to, co im się zgłasza stanowi tylko (być może)
1 procent. Jeżeli tak, to wszystkie te dane dotyczące zgłoszonych, czasami pod wielkim przymusem rodziców, czasami z wielką łaską lekarz
to robi, czasami lekarz to robi z ogromną niechęcią, bo tak jak mi zgłaszają lekarze, wielokrotnie, jeśli taki lekarz zbyt często zgłasza
skutki uboczne szczepień, jest w różny sposób
szykanowany. Na różne sposoby. A więc lekarze sami mówią – Nie zgłaszamy, bo się boimy.
— 1% * 100 = 100%

— 2 * 2.600 = 5.200 – wzrost o 100%

Jeśli wrócimy teraz do tego jednego procenta,
to żeby sprowadzić całość do rzeczywistości,
czyli do 100%, żebyśmy obracali się w świecie
realnym, rzeczywistym, a nie w świecie fantazji
należy, to co zostaje zgłoszone, pomnożyć razy
100. Skoro zgłoszone zostaje 1 procent, to rzeczywistość określa pomnożenie tej liczby razy
100.

Okej. W takim razie, co by było, gdyby nastąpił 100 procentowy wzrost skutków ubocznych
szczepień. Czyli 2 x 2600 = 5200 dzieci z bardzo
poważnymi skutkami ubocznymi, które stwierdzono zaledwie w pierwszych czterech tygodniach. Czy to nie zmusiłoby kogoś do myślenia? Miałem przyjemność, niech będzie, że to
była przyjemność, rozmawiania z dwoma politykami polskimi, którym zadałem to pytanie. Co by było, gdyby ilość tragicznych historii zdrowotnych dzieci sięgała 5200. Powiedzieli
mi – to jest rzeczywiście problem. 5200 to dużo.

— 100 * 2.600 = 260.000 !!!
Drodzy Państwo, gdybyśmy zastosowali to
w Polsce, to bazując na tej 2600, oznaczałoby
to, że 2600 przypadków należałoby pomnożyć
przez 100, żeby zejść do rzeczywistego poziomu,
a to oznacza 260 tysięcy dzieci z trwale uszkodzonym zdrowiem na całe życie. I co teraz?
Oczywiście ktoś może zarzucić, że celowo zaniżam procenty, tak to powiedzmy, żeby pokazać
bardzo tę ciemną stronę, bo przecież mówi się,
że to jest od pół procenta do 10 procent.

— 5 * 2.600 = 13.000 – wzrost o 400%
Ja mówię, a gdyby było pięć razy tyle, co w tej
chwili, czyli 13 tysięcy dzieci. Co zrobilibyście
wtedy? Trzynaście tysięcy to już bardzo dużo
bez względu na to, jaka jest skala w odniesieniu do populacji polskiej, ale 13 tysięcy dzieci
z tymi bardzo poważnymi uszkodzeniami zdrowia – ogromne obciążenie dla systemu medycznego i tak dalej. . . – zaczęli mówić: – No, nie
13 tysięcy wymagałoby już jakiejś bardzo poważnej akcji.
Drodzy Państwo, oficjalne dane, jakie są
przekazywane przez amerykańskie CDC, a więc

— (5%) 20 * 2.600 = 52.000
To weźmy 5%. Krakowskim targiem. 5 procent
to jest jedna dwudziesta całości. A więc przyjmijmy te 2600 przypadków, pomnóżmy razy
20 i mamy 52 tysiące uszkodzonych zdrowot-
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abyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że to, co
słyszymy i co nam się mówi, to iluzja. Jest to
fantazja. Jest to manipulacja i kłamstwo. Bo ja
bym chciał widzieć ministra zdrowia, który wyjdzie i powie tak: „Ale to jest zaledwie 5% przypadków zgłaszanych”. Co się dzieje z resztą? Co
się dzieje zresztą, będzie tematem następnego
filmiku. Dla mnie ta informacja jest po prostu niezwykle ważna i mam ogromne nadzieje,
że zrozumiecie Państwo tę manipulację, jakiej
jesteśmy poddawani każdego dnia, kiedy słyszymy o tych skutkach ubocznych nazywanych
niepożądanym odczynem poszczepiennym. Nie
wiem, jaki jest pożądany odczyn poszczepienny,
ale to jest zupełnie inna kwestia. Pozostawiam
to Państwu do oceny, do zastanowienia się, do
przemyślenia. . .

nie dzieci w Polsce. To jest znacznie bliższe
rzeczywistości. To jeżeli ci dwaj politycy tak
zareagowali, że 13 tysięcy, o to jest naprawdę
bardzo dużo, trzeba coś z tym zrobić, to my
mówimy tutaj o minimum 52 tysiącach. Podkreślam cały czas, że to są przypadki zidentyfikowane w ciągu pierwszych 4 tygodni, to są
przypadki bardzo ciężkich odczynów poszczepiennych, skutków ubocznych.
— 52.000, a możliwe, że ponad 200.000!
A więc jest logiczne i uzasadnione, że w Polsce
tak naprawdę jest co najmniej 52 tysiące uszkodzonych dzieci, a możliwe, że nawet 200 tysięcy.
Tego nikt nie wie. Jeśli nawet nie sięgniemy po
200 tysięcy, to 52 tysiące jest już naprawdę katastrofą całego systemu. Ta informacja jest niezwykle ważna, dlatego że wielokrotnie politycy
lub też urzędnicy przez nas niewybrani, starają
się uzasadnić wprowadzenie następnych szczepionek do kalendarza szczepień tym, że ilość
skutków ubocznych jest tak niewielka. Ale kto
z nich, kiedykolwiek, którykolwiek z dziennikarzy powiedział, że to o czym mówią, na podstawie czego podejmują decyzje stanowi zaledwie 5 procent przypadków. Kiedy usłyszeliśmy
prawdę? Nigdy prawdy nie słyszymy z mediów
głównego nurtu. Dziennikarzy, lekarzy, wirusologów, wszystkich tych, którzy zalecają szczepienia. A przecież jest to informacja kluczowa
dla całego zdrowia społecznego. Zdrowia całego
polskiego narodu. Zdrowia społeczeństwa.

Jeszcze przypomniał mi się teraz taki fakt. Niedawno w mediach polskich jeden z lekarzy powiedział, czy urzędników, że sytuacja w Polsce
jest fantastyczna, dlatego że w zeszłym roku zanotowano 10 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Oczywiście pod tym artykułem rozpętała się natychmiast dyskusja, pisali nawet
lekarze, że być może tak jest, ale 10 przypadków
NOP-ów w jednym dniu i w jednym szpitalu
lub w jednej przychodni. Oczywiście wielu pediatrów, którzy naturalnie nie szczepią swoich
dzieci, mówią mi prywatnie, że obserwują to na
porządku dziennym. Trzeba się tylko dziecku
przyjrzeć i odczyny poszczepienne są stwierdzane na porządku dziennym z częstotliwością
czasami rzeczywiście około 5, 6 jednego dnia
u jednego lekarza. Jeden z lekarzy mi to powiedział, że jest przerażony tym, ale również jest
szykanowany, kiedy zgłasza zbyt dużo ilość problemów poszczepiennych. Dlatego te komentarze, które się rozpętały, to aż lawina była, wskazuje na to, jak pozbawieni rzeczywistości, jak
wręcz fruwają w chmurach urzędnicy, którzy
decydują o tym, ile jeszcze szczepionek do naszych dzieci wprowadzić. Zapraszam Państwa
do następnego odcinka.

— To są tylko CIĘŻKIE PRZYPADKI!
Jak to się dzieje, że w tej chwili widzimy pobudowane dodatkowe skrzydła szpitali dla dzieci
z nowotworami? Jak to się dzieje, kiedy w tej
chwili psycholodzy, psychiatrzy nie mogą uporać się wręcz z ilością dzieci z autyzmem na
przykład. Czy to jest zgłaszane do tej bazy danych? Oczywiście, że nie. Tym tematem zajmiemy się troszeczkę później, ale dla mnie w tej
chwili jest naprawdę rzeczą niezwykle ważną,

Koniec odcinka 28
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ODCINEK 29
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Manipulacje publikacjami, kalendarz szczepień, podstawowe pytania

w swojej naturze w kontekście tego, o czym mówimy tutaj, będzie miał swoją wagę.

W poprzednim odcinku

52.000, a możliwe, że ponad 200.000!
Przyjrzyjmy się tej publikacji, która jest dosyć
istotna, chociaż nie jest jakimś z kolei twardym
dowodem, ale jest istotna. Proszę popatrzeć na
to:

Witam Państwa w odcinku dwudziestym dziewiątym. Dla przypomnienia, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, w jaki sposób manipuluje się danymi statystycznymi w odniesieniu do
ilości występujących niepożądanych odczynów
poszczepiennych, czyli powtarzam, to są skutki
uboczne szczepień. Tak jak wykazałem, idąc po
kolei, uważam, że liczba tych ciężkich odczynów
poszczepiennych w Polsce jest pomiędzy 52 tysiące co najmniej, a być może ponad 200 tysięcy
takich przypadków. Tego niestety nie można
dokładnie ustalić ze względu na brak danych.
Ale nawet stosując bardzo konserwatywne podejście, nie jest to z pewnością 10 przypadków
rocznie, tak jak nam niedawno mówiono. Nie
jest to również 2600 przypadków rocznie, gdzie
niektóre ze źródeł na to wskazywały.

Naukowcy oceniali wpływ podania szczepionek
na wzrost ciała migdałowego w mózgu. Zaszczepiono małpy zgodnie z kalendarzem szczepień amerykańskich.

Autorzy tych badań stwierdzają, że nastąpił
znaczny przerost, nastąpiły znaczne zmiany
w ciele migdałowatym. Co to oznacza? Zaraz
zobaczymy.

Wprowadzenie
To o czym w tej chwili będziemy sobie mówić, będzie miało w swojej podstawie te informacje, które w taki pokrętny sposób są przed
opinią publiczną ukrywane. Dlatego że nigdzie
nie słyszymy o tym, że w rzeczywistości takich
przypadków jest więcej niż te, które są zarejestrowane. Wynika to z tego, że lekarze boją się
zgłaszać takie przypadki. Wynika to również
z tego, że wielokrotnie rodzice widzą, że coś jest
nie tak z dzieckiem, ale tego nie zgłaszają. Co
prawda istnieje baza danych jakaś tam w Polsce, gdzie każdy rodzic może zgłaszać przypadki
niepożądane, ale efektem tego jest przefiltrowanie tego w taki sposób, że dochodzi się do
tego, że jest 2600, co jest oczywiście nieprawdą.
Przejdźmy do jednego istotnego slajdu, który

Proszę popatrzeć na tę pracę naukową, szczególnie na podkreślony na czerwono tekst, gdzie
naukowcy wyraźnie mówią, że stosunkowo
szybko zauważyli wzrost objętości mózgu pomiędzy 6 a 14 miesiącem, co jest uważane za
dosyć często spotykane i rzeczywiście jest zjawiskiem występującym u dzieci ze spektrum autystycznym.
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Chciałbym Państwu przedstawić dosyć istotną
informację, dlatego że od bardzo dawna naukowcy zastanawiali się, dlaczego przemysł farmaceutyczny tak unika zrobienia badań zgodnych z procedurą, zgodnych, z tym że na przykład, jako placebo stosuje się sól fizjologiczną.
Prośba o takie badania zawsze była odrzucana. A więc naukowcy zrobili te badania, wykorzystując jako model noworodki małp, dopasowując wszystko dokładnie tak, jak to się
dzieje u człowieka. Praca ta była zrecenzowana
w pełni. Przeszła przez wszystkie wymagane
przez system recenzje i wtedy dopiero, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, została opublikowana w „NeuroToxicology”.

Natomiast proszę popatrzyć na inną bazę danych, gdzie ta sama praca, proszę porównać,
ci sami autorzy oprócz nazwiska dr A. Wakefielda. Ta sama praca została tam umieszczona
i ona oczywiście jest w tej chwili osiągalna na
internecie. To wskazuje na machinację, na politykę. I to chciałem teraz Państwu przekazać, że
jest jeszcze drugie dno, a może kilka, bo tutaj
nie chodzi o doszukanie się prawdy. Tutaj, jak
widzicie Państwo, chodzi o politykę.

W konkluzji tej pracy naukowcy napisali, że:
praca ta wskazuje na to, że u tych badanych
małp wykazano zaburzenia neurologiczne, zaburzenia dotyczące reakcji tych małp na różnego rodzaju bodźce po zastosowaniu zaledwie
pojedynczej dawki szczepionki przeciw WZW
B, zawierającej tiomersal, czyli rtęć. Oczywiście naukowcy mówią, że to jest istotne na
tyle, żeby przeprowadzić dalsze badania. Ale
jak wiemy, tych badań nie było.

Ale proszę popatrzeć tutaj. Jednym z autorów
był dr Andrew J. Wakefield. Z tego, co wiem,
rozmawiałem z nim kiedyś na ten temat, dr A.
Wakefield zaprojektował te badania. Praca ta,
jak powiedziałem, w pełni zrecenzowana została opublikowana w „NeuroToxicology”.

Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę, że
w tych różnych badaniach na zwierzętach zaszczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień
były niezwykle ciekawe wyniki. Były poważne
zmiany rozwojowe tych małp. Uszkodzenie jelit, co już kiedyś, jeszcze w 1998 roku wykazał
dr Wakefield. Dwa słowa na ten temat, dlatego
że to była ta sławetna praca naukowa, gdzie
było 13 autorów, którzy w sposób tylko obserwacyjny, oni niczego nie stosowali, stwierdzili poważne zaburzenia jelit u wielu dzieci.
I to takie zaburzenia, które w żaden sposób nie
dały się skorygować farmakologicznie. Nie ma
do dzisiaj żadnego leku, który pozwoliłby pozbyć się tym dzieciom wirusa, który zagnieździł
się w ich jelitach, i są dzieci, których organizmy
nie są w stanie się tych wirusów pozbyć, co doprowadza do tragicznych konsekwencji stosowania szczepień, czy też w ogóle obecności wirusa.
Są takie dzieci. Tego dotyczyła praca dr Wakefielda, a na małpach pokazano. . . Zresztą wiele
ośrodków już w tej chwili jest, ponad dwadzieścia jeden ośrodków, które powtórzyły te badania obserwacyjne, potwierdzając, że to, co opi-

Zwracam Państwa uwagę na to, że po lewej
stronie jest ikona czy logo firmy „ELSEVIER”,
która ma swoje połączenia z przemysłem farmaceutycznym. Również z tą częścią produkującą
szczepionki. Ale to zupełnie inna historia.

whitdrawn – wycofane

Zwracam również uwagę na to, że ta praca była
opublikowana w tym bardzo prestiżowym magazynie, a następnie została w cudowny sposób,
bez wyjaśnienia z niego usunięta. To są właśnie
tego typu machinacje i polityki.
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sał dr Wakefield z całym zespołem, a więc tego
typu uszkodzenia jelit – występują.

Interakcja wielu „wirusopodobnych”
substancji pomiędzy sobą

Ciało migdałowate, o którym Państwu wspomniałem, jego przerost, zbyt duża objętość
powoduje tendencje do badania przedmiotów
ustami, brak zdolności koncentrowania uwagi,
stępienie emocjonalne z nadmierną zmiennością nastrojów. To zauważyli ci naukowcy.
W związku z tym, czy to nie zasługuje na naszą
uwagę? Czy to nie jest istotna informacja dla
rodziców dzieci? Czy to nie jest istotna informacja dla pediatrów? Proszę Państwa, nikt nie
pokusił się nigdy o zrobienie tego typu badań
u zaszczepionych dzieci. Dlaczego?

Przecież ma prawo zapytać o interakcje wielu
wirusopodobnych substancji pomiędzy sobą.
Celowo używam tego słowa wirusopodobnych,
żeby objąć tym słowem wszystko, co jest
w szczepionce jako ten pierwszy czynnik. Czy
jest to osłabiony wirus, atenuowany, bakteria,
cokolwiek. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, bo jest to podstawowy czynnik w szczepionkach. My teraz podajemy tych szczepionek bardzo dużo naszym dzieciom, więc podstawowe pytanie jest – czy występują jakieś reakcje, interakcje pomiędzy tymi substancjami?
Pomiędzy tymi osłabionymi patogenami. Czy
ktoś kiedykolwiek zrobił badania tego aspektu?

Kalendarz szczepień oraz
odpowiedzialny za dziecko rodzic
Teraz przechodzimy do niezwykle ważnej rzeczy, dlatego że, będąc rodzicem i mając niemalże nakaz administracyjny zaszczepienia mojego dziecka zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień to, jako odpowiedzialny rodzic chciałbym również znać odpowiedź na
kilka podstawowych pytań. Jeżeli urzędnicy
pod karą administracyjną nakazują mi zaszczepić dziecko z określonym przez nich schematem szczepień, to ja jako odpowiedzialny rodzic
mam prawo zapytać:

Interakcje adiuwantów pomiędzy sobą

Jakie są interakcje adiuwantów, ale pomiędzy
sobą. Wiemy w tej chwili, że są szczepionki,
które zawierają na przykład rtęć oraz aluminium. Czy ktokolwiek badał interakcje pomiędzy tymi dwoma substancjami, o których nauka teraz już wie, że ich połączenie jest dużo
bardziej toksyczne niż każda z tych toksyn oddzielnie? Więc skoro się proponuje wielokrotnie wprowadzać tego typu substancje do organizmu dziecka szczepionego zgodnie z kalendarzem szczepień narzuconym przez urzędników,
to istotne pytanie stawiane przez rodziców jest
– czy ktoś sprawdzał taką interakcję adiuwantów pomiędzy sobą? Przecież tych adiuwantów
jest w jednej szczepionce kilka, a szczepionek
jest kilkadziesiąt. Istotne pytanie rodzica.

Badania wpływu szczepionek na dzieci
zaszczepione zgodnie z kalendarzem
szczepień

Czy przeprowadzono badania wpływu szczepionek na dzieci, które zostały zaszczepione
zgodnie z kalendarzem szczepień? Czy ktoś kiedykolwiek zrobił takie badania, bo jako rodzic chciałbym wiedzieć, jakie są rezultaty
tych badań, skoro mam moje dziecko poddać ponad trzydziestu szczepionkom? Szczepieniom na różnego rodzaju wirusy czy bakterie.
Mogę się na to zgodzić, ale jako rodzic odpowiedzialny za moje dziecko chcę wiedzieć, na jakiej
podstawie mówi się, że jest to bezpieczne. Chcę
wiedzieć, czy po zastosowaniu całego kalendarza szczepień wystąpią u mojego dziecka jakieś
problemy. Dlatego jako rodzic pytam się – czy
ktokolwiek, gdziekolwiek wykonał tego typu badania.

Interakcje Adiuwant-Organizm (reakcje na poziomie mikrogleju)

Czy ktoś sprawdzał interakcje pomiędzy adiuwantem i organizmem dziecka. Szczególnie chodzi o reakcje na poziomie mikrogleju, o którym mówiliśmy sobie w pierwszych częściach,
jak niesamowicie niebezpieczne te reakcje mogą
być dla rozwoju mózgu dziecka. A przecież
tego typu podejście stosujemy u dzieci, których mózg jeszcze nie zaczął się dobrze rozwijać, albo jest w fazie rozwojowej. Czy ktoś
to sprawdził, proponując, żebym zaszczepił
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Dlatego że w tej chwili stwierdza się bardzo
dużo problemów z motoryką małych dzieci,
z ich sposobem poruszania się, tak to ogólnie
przyjmijmy, ale nie tylko. W związku z tym
odpowiedzialny rodzic ma obowiązek zapytać,
a urzędnik, który nakazuje temu rodzicowi zaszczepienia swego dziecka trzydzieści razy, ma
obowiązek odpowiedzieć, na jakiej podstawie to
robi. I dalej. . .

moje dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień?
Gdzie tych substancji podaje się całą masę.
Wpływ podania około 30 szczepionek z adiuwantami i innymi wykrytymi w szczepionkach toksynami mikrobiologicznymi na rozwój umysłowy
dziecka

Przecież kalendarz szczepień to jest około 30
szczepionek dzisiaj. A więc czy ktoś zbadał
wpływ podania około 30 szczepionek z adiuwantami i innymi wykrytymi w szczepionkach
toksynami mikrobiologicznymi na rozwój umysłowy dziecka. Pokazywaliśmy sobie poprzednio, że w zasadzie wszystkie szczepionki zawierają jakieś toksyny mikrobiologiczne. Czy to
są retrowirusy, chlamydie czy mykoplazma, czy
inne jeszcze toksyny, które w każdej szczepionce
w Polsce wykazali obecność naukowcy włoscy. W każdej szczepionce były toksyny, które
jak sami stwierdzili nigdy nie powinny znaleźć się w organizmie dziecka, dlatego że wiele
z nich prowadzi do uszkodzenia dziecka na poziomie genetycznym. Prowadzi do wystąpienia
wielu różnych chorób przewlekłych. W związku
z tym, jeżeli proponuje się podanie 30 szczepionek mojemu dziecku, to pytam się, czy ktoś
zbadał wpływ podania 30 szczepionek z tymi
wszystkimi toksynami. Znanymi, nieznanymi,
z mikrobiologicznymi zanieczyszczeniami [mogącymi wpłynąć] na rozwój umysłowy dziecka. Czy
ja mam teraz pozwolić na to, tylko dlatego, że
mi urzędnik każe? Który mówi, że nie przebadał tego wszystkiego, nie ma takich badań.
Więc zadaje pytanie jako odpowiedzialny rodzic. Czy są takie badania? Dalej. . .

Wpływ podania około 30 szczepionek z adiuwantami i innymi wykrytymi w szczepionkach toksynami mikrobiologicznymi na wystąpienie chorób przewlekłych

Czy ktokolwiek, nakazując rodzicom szczepić
dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień, zbadał wpływ podania około 30 szczepionek z adiuwantami i innymi wykrytymi w szczepionkach
toksynami mikrobiologicznymi na wystąpienie
chorób przewlekłych? Czy ktokolwiek to badał? Pokazywałem Państwu publikacje, które
wskazują na to, że szczepionki wręcz powodują
różnego rodzaju problemy zdrowotne szczególnie dotyczące chorób przewlekłych. Pokazywaliśmy sobie wcześniej wpływ szczepionek na wystąpienie cukrzycy typu 1 i typu 2. Kto z rodziców narazi swoje dziecko na wystąpienie u niego
cukrzycy. Bez względu na to, czy to jest cukrzyca typu 1, czy 2. A tak się dzieje. Mało
tego. Tak się dzieje po podaniu kilku zaledwie
szczepionek. A urzędnik narzuca nam podanie
30 już w tej chwili szczepionek. Dziecku w okresie rozwojowym. Więc logiczne jest zadanie pytania, czy ma jakiekolwiek dowody mówiące,
że jest to bezpieczne. Czy ktokolwiek zbadał
wpływ podawania takiej ilości szczepień na wystąpienie chorób przewlekłych? Następne pytanie.

Wpływ podania około 30 szczepionek
z adiuwantami i innymi wykrytymi
toksynami mikrobiologicznymi na rozwój motoryki dziecka

Wpływ podania około 30 szczepionek
z adiuwantami i innymi wykrytymi
w szczepionkach toksynami mikrobiologicznymi na wystąpienie chorób genetycznych

Czy ktokolwiek, zanim administracyjnie zmusi
rodzica do podania około 30 szczepionek z adiuwantami oraz innymi wykrytymi w szczepionkach toksynami mikrobiologicznymi, sprawdził
wpływ tych szczepionek po ich zastosowaniu
zgodnie z kalendarzem szczepień na rozwój motoryki dziecka? Do tego tematu jeszcze dojdziemy, ale pytanie to jest bardzo istotne.

Wiedząc to, co do tej pory wiemy. Wiedząc
to, co nauka wie, i znając prace naukowe dotyczące tych tematów, rodzic przed zaszczepieniem swojego dziecka trzydzieści razy zgod-
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z kalendarzem szczepień. Jeżeli ministerstwo
lub urzędnicy nie dysponują dowodami na to,
że kalendarz szczepień jest bezpieczny i mojemu
dziecku się nic nie stanie, to popełniają moim
zdaniem czyny kryminalne. Nie jestem prawnikiem, uważam, że prawnicy się tym powinni
zająć, natomiast mamy w tej chwili dyskusję
na ten temat czy szczepić, czy nie szczepić, czy
powinno być to obowiązkowe, czy powinien być
wybór. Proszę Państwa, to są podstawowe pytania, które jednoznacznie wskazują na to, że
jeżeli urzędnik nie dysponuje dowodami dotyczącymi tych pytań i bezpieczeństwa, nie ma
[prawa] w żadnym przypadku narażać mojego
dziecka na utratę zdrowia czy nawet życia. Jeżeli to robi, to tak wskazują przepisy kodeksu
„kryminalnego”, dopuszcza się moim zdaniem
czynu kryminalnego.

nie z nakazanym mu administracyjnie kalendarzem szczepień, powinien zapytać – czy zbadano wpływ tych 30 szczepionek z adiuwantami i innymi wykrytymi w szczepionkach toksynami mikrobiologicznymi na wystąpienie chorób genetycznych? Bo jeżeli nauka nam potwierdza istnienie zaburzenia gospodarki genetycznej dziecka spowodowanej szczepionkami,
tak to ogólnie mówiąc, bo rzeczywiście chodzi o retrowirusy, mykoplazmy, czy też szczepionki, gdzie wirusy w tych szczepionkach były
namnażane na płodach ludzkich, gdzie wykazano wpływ tych szczepionek na zaburzenie gospodarki genetycznej dziecka, to rodzic ma absolutne prawo zapytać się o dowód na bezpieczeństwo stosowania szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień. A więc rodzic ma prawo
do zadania tych wszystkich pytań, a odpowiedzialny urzędnik, czy też minister, ktokolwiek,
musi na te pytania odpowiedzieć. Dlatego że ja
jako rodzic, chcę znać odpowiedzi, chcę znać
dowody, chcę znać prace naukowe, publikacje,
zweryfikowane dowody naukowe wskazujące na
to, że jako rodzic podam mojemu dziecku 30
szczepionek zawierające różnego rodzaju toksyny, szczególnie toksyny mikrobiologiczne, i że
mojemu dziecku nic się nie stanie. W końcu
ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicu. Bo
urzędnik zawsze się z tego wykręci. Zawsze.

Pozwoliłem sobie troszeczkę spędzić więcej
czasu na ten temat, dlatego że wszelkie dysputy, dyskusje, jakie w tej chwili się odbywają w sferze publicznej, jakoś nikt nie mówi
o tym, o czym w tej chwili Państwu powiedziałem. Bo mówi się o kalendarzu szczepień,
o tej swobodzie czy rodzic powinien zadecydować i tak dalej, szczepić czy nie szczepić, ale
żeby to skonkretyzować, to należy tym wszystkim urzędnikom zadać tego typu pytania i żądać odpowiedzi. Bo to jest moje dziecko i jestem za nie odpowiedzialny. W związku z tym
jako rodzic odpowiedzialny mogę się zgodzić na
to, żeby zaszczepić moje dziecko nie 30 razy,
lecz 60, pod warunkiem, że ktoś mi wykaże, że
jest to bezpieczne. Tak długo, jak urzędnik nie
jest w stanie mi wykazać bezpieczeństwa kalendarza szczepień, tak długo mam prawo jako
rodzic odmówić. Dlatego że nie istnieje prawo
w Polsce, które zmusza rodzica do tego, aby
podać swojemu dziecku w 30 dawkach różnego
rodzaju toksyny, nie mając najmniejszych podstaw naukowych, które stwierdzałyby, że to jest
bezpieczne.

A więc skoro odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, to rodzice mają prawo, a wręcz obowiązek zadać tego typu pytania, a urzędnik
nakazujący szczepienia zgodnie z kalendarzem
szczepień, ma obowiązek odpowiedzieć. I udowodnić rodzicom, że po podaniu tej serii szczepionek z tymi wszystkimi toksynami dziecku
nic się nie stanie. Inaczej jakiekolwiek zmuszanie rodziców do szczepień jest nielegalne. Dlatego że nie ma żadnych podstaw dotyczących
bezpieczeństwa zastosowania szczepień zgodnie

Dlatego pozwoliłem sobie zrobić trochę dłuższy
wstęp do tego wszystkiego, wskazując na badania dotyczące małp, czy raczej badania na małpach, z takiego powodu, że jakkolwiek te badania nie są może statystycznie istotne, dlatego
że tych małp było niewiele – 14 czy 15 – że podano jedną szczepionkę. . . Można w tych badaniach, które Państwu przedstawiłem poprzed-
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nio dopytywać się i dociekać różnego rodzaju
nieprawidłowości i tak dalej, niemniej jednak
schemat sam i idea pozostaje ta sama. Skoro
na wstępnych badaniach czy we wstępnych badaniach, jakichkolwiek, wykazano poważne zaburzenia rozwojowe, czasami po podaniu jednej
szczepionki, to czy ktokolwiek zrobił takie same
badania na większej populacji dzieci po zastosowaniu 30 szczepionek. Bo posiadając wiedzę
na ten temat, kto z rozsądnych rodziców narazi
swoje dziecko na tego typu zaburzenia, kiedy
nie ma pewności tego, że po podaniu 30 szczepionek dziecku się nic nie stanie. A wiemy w tej
chwili, jaka jest katastrofa zdrowotna, która ma
miejsce każdego dnia. Nawet, teraz kiedy mówię do Państwa, uszkadzane na stałe są całe
pokolenia dzieci polskich. Dlatego jest to trochę. . . Jest to może trochę długie, ale wydawało mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo
ważne zagadnienie.

ryfikowanych dowodów naukowych dotyczących
zdrowia dziecka po ZMUSZENIU RODZICÓW
do szczepień, urzędnik MUSI przyjąć obowiązek
dbania o to dziecko do jego śmierci, jeśli zdrowie
dziecka będzie czasowo lub trwale uszkodzone”.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie
dziecka szczególnie w przypadku
BRAKU zagrożenia epidemiologicznego

„Jeśli zaś urzędnik nie chce za zdrowie dziecka
odpowiadać i chce pozostawić odpowiedzialność
za zdrowie tego dziecka w rękach rodziców,
wtedy rodzice muszą mieć wybór: szczepić lub
nie szczepić”.

Przecież to jest podstawowa zasada prawa. Jeżeli rodzic wyciągnąłby na przykład pistolet
i zmusiłby lekarza do podania dziecku toksyny
i dziecku coś by się stało, to kto za utratę
życia lub zdrowia tego dziecka odpowiedzialność ponosi? Lekarz, który został zmuszony?
Czy rodzic, który zmusił lekarza? To jest dokładnie taka sama sytuacja. Ale jeżeli tak, to
ten, kto zmusił, bierze na siebie odpowiedzialność. W tym przypadku jest to odpowiedzialność urzędnika, bo to urzędnik zmusza rodzica
do tego, żeby lekarz zaszczepił dziecko. A jeżeli wystąpią skutki uboczne, w tym przypadku
urzędnik, który zmusił, jest rozgrzeszany przez
nasze prawo. To jest bezprawie.

Przejdźmy teraz do następnej rzeczy. Sprawa
odpowiedzialności. Jaka jest odpowiedzialność
za zdrowie i życie dziecka, szczególnie w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego?
Bo rzeczywiście szczepionki są podawane dzieciom na schorzenia czy też choroby, gdzie zagrożenie epidemiologiczne w żadnym przypadku
nie występuje. I oczywiście sprawa – kto jest
odpowiedzialny za zdrowie dziecka i konsekwencje utraty tego zdrowia? Wszystko, co do tej
pory zostało omówione stanowi podstawę do
tego, aby rodzic miał prawo wyboru, albowiem:

To jest chyba sprawa zupełnie jasna. Właśnie
w tej sprawie i na takim etapie mamy bardzo
dużo problemów, dlatego że urzędnik nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie zdrowia czy zniszczenie życia takiemu dziecku. Bo
jeśli dziecko dostanie tego typu odczynów poszczepiennych, to żaden z rodziców nie chciałby
mieć tak chorego dziecka. A nie spowodował
to rodzic, lecz urzędnik, który jest całkowicie
w dzisiejszym systemie bezkarny.

„Jeśli urzędnik nie dysponuje odpowiednim
uzasadnieniem w postaci NIEZALEŻNIE zwe-

Koniec odcinka 29
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ODCINEK 30
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
„Lekkie odczyny poszczepienne”

przypadków, jak już sobie wcześniej określiliśmy. I zwracam Państwu uwagę na to, że te
niepożądane, zarejestrowane odczyny poszczepienne wystąpiły w okresie 4 tygodni po szczepieniu. Nie ma żadnych badań, nie ma żadnych dowodów naukowych, które pozwalałyby
określić taki punkt odcięcia jako 4 tygodnie
po szczepieniu. A zatem ustalona granica 4 tygodni, nie jest oparta na żadnych badaniach.
W takim razie ile jest dodatkowych przypadków
ciężkich powikłań, które wystąpiły po 4 tygodniach. Dlatego, że jeżeli dziecko jest sparaliżowane, dostaje paraliżu w tygodniu piątym, szóstym lub siódmym, to wtedy jego objawy nie są
zgłaszane, nie są rejestrowane jako niepożądany
odczyn poszczepienny.

Witam Państwa w odcinku trzydziestym.
W poprzednich odcinkach mówiliśmy sobie,
w jaki sposób zmanipulowane są dane, które
pokazują zaniżone ilości i zaniżone liczby dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Wiemy już o tym, że tak naprawdę tych odczynów poszczepiennych w Polsce jest znacznie, znacznie więcej niż nam się
to mówi. Stwierdziliśmy, czy ja stwierdziłem
właściwie, że tak naprawdę jest tych odczynów
poszczepiennych 52, a być może nawet ponad
200 tysięcy. Tak jak powiedzieliśmy, trudno jest
oszacować dokładną liczbę, niemniej jednak na
pewno nie jest to 2.600, jak nam to się podawało. W związku z tym przyjrzyjmy się temu
samemu aspektowi, czy tej samej sprawie, ale
troszeczkę z innego kąta. Załóżmy, że na osi
pionowej mamy liczbę niepożądanych odczynów poszczepiennych.

— Zaburzenie snu
Proszę popatrzeć na prawą część tego wykresu.
Przecież wielu rodziców zgłasza po szczepieniach występowanie poważnego zaburzenia snu.
Każdy lekarz, każdy neurolog dziecięcy wie doskonale, że zaburzenia snu u takich malutkich
dzieci, zresztą u dorosłych tak samo, bardzo
źle wpływają na stan zdrowotny. Sprzyjają powstawaniu wielu chorób z nowotworami włącznie. To jest rzecz znana, natomiast jest to rzecz
zbywana przez lekarzy pediatrów. Wielokrotnie tłumaczą rodzicom, że to minie, że kiedyś
to dziecko będzie spać normalnie. Ale dziecko
czasami nie śpi dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tygodni, albo ma w bardzo poważny sposób zaburzony sen. A więc stan zdrowotny tego dziecka
jest pod ogromnym znakiem zapytania i jeśli
rodzic zgłasza coś takiego po podaniu szczepionek, to powinno być to natychmiast zarejestrowane jako NOP. Ale czy jest?

Na samym dole ten prostokącik niebieski
oznacza te 2.600 zarejestrowanych przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Były oczywiście zdania formalnie wypowiadane, gdzieś w mediach, że w 2017 roku mieliśmy 10 niepożądanych odczynów poszczepiennych, co jest oczywiście wartością śmieszną.
A więc jeśli skoncentrujemy się na tej wartości, to trzeba również wiedzieć, że to są tzw.
ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne, takie jak autyzm lub paraliż. Trzeba również wiedzieć, że stanowi to zaledwie 5% przypadków.
W rzeczywistości jest to ponad 50.000 tego typu

— Nieutulony płacz
Mówiliśmy o tym sobie wcześniej, że nieutulony płacz oznacza, iż mózg dziecka jest w sta-
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nie zapalnym. W jakim stopniu? Trudno określić. Wiadomo jednak, że coś niezwykle złego
dzieje się w mózgu dziecka po szczepieniu, kiedy
wystąpi tzw. nieutulony płacz. Często wtedy
rodziców się zbywa, mówiąc: „To jest taki
syndrom nieutulonego płaczu”. Co to za syndrom? To jest objaw bardzo poważnego procesu degeneracyjnego, który ma miejsce w mózgu dziecka. Z tym dzieckiem natychmiast coś
trzeba zrobić. Natychmiast trzeba leczyć, dlatego że procesy degeneracyjne, które zachodzą w mózgu, mogą doprowadzić do trwałego
uszkodzenia mózgu, bo nie wiemy, co tam się
dzieje. Wiemy jednak, że dziecko nie płacze
z tego powodu, że zostało ukłute trzy tygodnie temu. Gdybyśmy mieli psa, o którym często się mówi: „Ach, nasz Burek jest częścią naszej rodziny”, ale Burek, gdyby wył z bólu, jak
wyje to dziecko przez trzy tygodnie, to po kilku
dniach już byśmy byli u weterynarza z naszym
burkiem, żeby natychmiast coś zrobił, bo powiedzielibyśmy wtedy: „Jak nasz Burek straszliwie cierpi”. Bo wyje i wiemy, my wiemy, bo
to jest członek naszej rodziny, że wyje z bólu.
A dziecko? Lepiej traktujemy psa niż dziecko?
Przecież to jest ewidentna oznaka, objaw czegoś bardzo, ale to bardzo złego. Szczególnie
w mózgu. Dziecko wyje z bólu. To trzeba tak
odebrać. A nie płacze w ten sposób, że nie
można go uspokoić, bo mu się chce. Jest to jak
najbardziej niepożądany odczyn poszczepienny.
Gdyby można było rozmawiać z tym dzieckiem,
to można sobie wyobrazić tylko, co powiedziałoby to dziecko do lekarza i swoich rodziców –
„Co żeście mi zrobili?”. A być może to dziecko
wtedy miałoby takie uszkodzenia lub takie problemy, że nie byłoby w stanie mówić. Kto kiedykolwiek rozmawiał z noworodkiem?

Dziecko idzie lub biegnie i potyka się o własną stopę. Albo w skrajnych przypadkach traci
równowagę, chwieje się i czasami chwieje się
tak bardzo, że upada. Czy przejdzie to dziecku?
Nie wiadomo czy dziecko to będzie mogło kiedykolwiek jeździć na przykład na rowerze. Czy
będzie kiedykolwiek mogło prowadzić samochód. Czy to przejdzie, czy nie przejdzie – nie
ma znaczenia, jeżeli tego typu symptom występuje, należy go zgłosić, dlatego że to jest niepożądany odczyn poszczepienny. Wielu rodziców
to zgłasza. Pediatra może tego nie zauważyć,
dlatego że pediatra ma dziecko, osłucha, zajrzy mu do ucha, do nosa i powie – z dzieckiem
wszystko jest okej, ale rodzice biorą dziecko
na spacer i widzą, że nie jest w porządku to
dziecko. Czy to jest zdrowe dziecko?
— Chodzenie na paluszkach
Chodzenie na paluszkach w tej chwili staje się
niemalże normą. Dziecko zaczyna chodzić, usiłuje zacząć chodzić, co jest normalne, ale nie
może postawić stopy płasko na podłożu. Dzieci
trzymają się krawędzi łóżeczka, mebli i tak dalej, i chodzą cały czas na paluszkach. Mają
stale występujący przykurcz mięśni. Przecież
to jest objaw neurologiczny, który bije w oczy.
A jednak rodzice zgłaszają to, że lekarz ignoruje to kompletnie. . . Że to przejdzie. Że to nic
takiego. A przecież to jest uszkodzenie neurologiczne. Czy ono przejdzie, czy nie przejdzie,
nie ma znaczenia. Dziecko okazuje symptomy
uszkodzenia neurologicznego. Wielu rodziców
z takimi dziećmi słyszy od lekarza: „A to kiedyś przejdzie. Proszę iść na rehabilitację”. Na
rehabilitację po szczepionce? Jeżeli tak, to jest
to niepożądany odczyn poszczepienny.

— Brak koncentracji

— Wolniejsze reakcje

Wystarczy porozmawiać o tym z opiekunkami,
z paniami w przedszkolach czy nauczycielami.
Zobaczycie, oni Wam powiedzą, co się dzieje
z dzieckiem po szczepieniach. Że dziecko nie
jest w stanie skoncentrować się dłużej niż
dziesięć, piętnaście minut, a czasami krócej.
Nie jest w stanie myśleć. Nauczyciele mają
ogromne problemy.

Bardzo charakterystyczna rzecz. Rodzice zgłaszają, że rzucali dziecku piłkę i dziecko łapało
tę piłkę. A teraz rzucają piłkę i dziecko reaguje zbyt późno, żeby piłkę złapać. A więc odruch dziecka jest opóźniony. Znacznie wolniejszy. Czasami bywa tak, że lewa rączka wybiega
do piłki, tak sobie to powiedzmy, szybciej niż
prawa. W efekcie dziecko nie może złapać piłki.
Takich zwolnionych reakcji motorycznych rodzice zgłaszają całą masę.

— Zaburzenia równowagi
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innych rodziców, są wprowadzane do organizmu szczepionego dziecka. Więc czy to stanowić może podstawę tej inności? Nie wiem, ale
wiem na pewno, że rodzice widzą bardzo wyraźnie zmianę w osobowości swojego dziecka po
szczepieniach.

— Brak umiejętności uzasadniania potrzeb –
„tępe dziecko”
O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że wielokrotnie rodzice mówią, iż dziecko czasami się o coś
kłuci. Czasami czegoś się domaga i uzasadnia to w jakikolwiek sposób, dziecko to potrafi. A po szczepieniach zauważają, że dziecko
nie potrafi uzasadnić swojej potrzeby. Niekiedy
wręcz nie potrafi jej wyrazić. I wtedy rodzice
mówią: „Mamy jakieś tępe dziecko”. To dziecko
nie jest tępe. Ono jest chore. Zostało uszkodzone.

— Dziecko się „zawiesza”
Czasami rodzice mówią, że dziecko się „zawiesza”. Opisują to w ten sposób, że dziecko
bawi się normalnie, zachowuje się normalnie,
i w pewnym momencie na przykład stoi, siada
i wchodzi w taki katatoniczny stan, patrząc
w jeden punkt, i nie można tego dziecka
wybudzić. Ono jest jakby w transie pewnego
rodzaju. Trudno to nazwać też transem, ale
dziecko „zawiesza” się po prostu. Przestaje myśleć, mówić, żadne bodźce do niego nie docierają. Co jest przyczyną tego, nie wiadomo,
ale ponownie rodzice zauważają to po szczepieniach i mówią, że dziecko im się „zawiesza”. Po
pewnym czasie to dziecko zaczyna funkcjonować już normalnie, toteż na wizycie u pediatry
jest to nie do uchwycenia. A przecież to dziecko
ma ogromny problem zdrowotny.

— Tiki
Te tiki w tej chwili, to znowu jest jakaś epidemia. To są różnego rodzaju formy tych tików. Dlatego że czasami dziecko siada i zaczyna się uderzać w głowę. Albo rodzice zauważają, że w pewnym momencie dziecko zaczyna
szybko mrugać oczami. Jest to nie do opanowania. Albo występuje taki grymas twarzy i tak
dalej. Drgania mięśni. To jest niezwykle często
występujące zjawisko. To też wskazuje na poważne objawy neurologiczne. I nie można tego
ignorować. Natomiast jeśli rodzic mówi, że to
nastąpiło po szczepionce, to jest to zdecydowanie niepożądany odczyn poszczepienny.

— Zaburzenia mowy
To już jest następna epidemia. Wystarczy porozmawiać z logopedami. Logopedzi, psycholodzy dziecięcy są w tej chwili oblężeni. Zaburzenia mowy mogą przyjmować różnego rodzaju
charakter. Może to oznaczać na przykład, że
dziecko ma trzy latka i nie mówi nic i wtedy
rodzice chodzą do logopedy. Albo występują
takie zaburzenia, że dziecko znacznie wolniej
mówi, niż działo się to wcześniej, albo nie może
wymówić pewnych wyrazów, albo mówi niewyraźnie. To nie są moje słowa, to są słowa, które
usłyszałem od logopedów, którzy są przerażeni
tym, co widzą, a widzą nie tylko tego typu zaburzenia, ale wskazują na oznaki autyzmu, gdzie
po rozmowie z rodzicami stwierdzają, że to nigdy nie było zgłoszone jako NOP.

— Dziecko jest jakieś inne
To jest niesłychanie ciekawe, dlatego że zadałem pytanie rodzicom kiedyś na Facebooku:
„Czy widzą tego typu objawy inności dziecka?”.
I oczywiście nastąpiła lawina niemalże zgłoszeń, gdzie stwierdzali rodzice, że po szczepieniach dziecko staje się inne. Nawet nie bardzo mogli tego określić czy sprecyzować, natomiast czuli, że dziecko jest inne. Szczególnie matka. Ojciec nie ma takiej wrażliwości i nie ma takiego związku, bym powiedział nawet emocjonalno-duchowego z dzieckiem jak matka. Matka czuje sercem swoim.
Jeżeli matka dziecka mówi, że dziecko jest
inne, jak nie moje dziecko, to jest to ogromny
problem. Z czego on wynika? Nie wiem. Być
może, ale to jest tylko moja hipoteza, rozumiejąc i wiedząc, jak szczepionki mogą zaburzyć całą gospodarkę genetyczną dziecka – być
może to jest tym powodem. Przecież wiemy
o tym, że fragmenty DNA innego dziecka,

— Agresja
O co tutaj chodzi? Dziecko bawi się normalnie i bez żadnych innych bodźców zewnętrznych nagle zaczyna zachowywać się niezwykle
agresywnie. Jest niezwykle niegrzeczne. Cza-
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fizycznie nie dzieje, rodzice są zadowoleni, bo
przeszli cały program szczepień i dziecku się
nic nie stało. Nie stało się, tylko że zbyt często
zdarzają się takie przypadki, gdzie dziecko idzie
do szkoły, do pierwszej klasy. W drugiej jest
wszystko dobrze, jest super. A w trzeciej klasie nauczyciele zauważają już pewnego rodzaju
problemy, bo wprowadzane są już pewne pojęcia bardziej abstrakcyjne, wprowadzana jest
matematyka i tutaj to dziecko, które fizycznie perfekcyjnie funkcjonowało, nagle ma problemy. Dziecko idzie do czwartej klasy i te problemy się pogłębiają, a w piątej klasie daje się
dziecko do klasy specjalnej. W tej chwili w Polsce będą tworzone klasy specjalne w każdej
szkole. Dlaczego? Skąd się to bierze? Dzieci
nie potrafią kojarzyć. Dzieci nie potrafią łączyć
faktów w logiczny ciąg. I to nauczyciele widzą
cały czas.

sami rodzice mówią, że dziecko wpada w szał
do tego stopnia, że muszą to dziecko trzymać
za ręce i nogi, dopóki mu ten atak nie przejdzie.
A przecież wiemy, że nadmiar glutaminianu nagle uwolniony, widać to u ludzi, jak również zrobiono badania na zwierzętach, wywołuje takie
ataki agresji. To jest rzecz zupełnie znana, natomiast nigdzie nie jest to odnotowywane.
— Depresje
Jak to się dzieje, że po szczepieniach, a czasami
długo po szczepieniach, rodzice idą z dzieckiem
do lekarza, dlatego że dzieciak, który ma 8, 9,
10 lat, cierpi na niesamowite depresje. W Stanach Zjednoczonych depresje stwierdza się już
u czterolatków. Oczywiście karmi się je różnego
rodzaju psychotropami. A zatem depresja występująca u dziecka 7 lub 8 letniego nie jest zjawiskiem normalnym. A w tej chwili jest tego
naprawdę bardzo dużo.

— Długie stany gorączkowe

— Migreny

Przypominają ten „nieutulony płacz”. To jest
to samo. Oczywiście, że dziecko ma prawo gorączkować po podaniu szczepionki, bo przecież
w sztuczny sposób wywołuje się u dziecka chorobę, czy też stan, który organizm rozumie jako
zaatakowanie go jakimś patogenem. Do tego
mamy w szczepionce różnego rodzaju inne substancje, które w sposób bardzo mocny stymulują układ odpornościowy. Pokazywaliśmy sobie szczególnie w pierwszych filmikach, co to
oznacza. Oznacza to, że mikroglej zostaje zaktywowany i zaczyna mózg, tak to ogólnie ujmując, wydzielać toksyczne substancje. Dziecko
jest chore. Reakcją na to jest podwyższona
temperatura. Ale jeśli ta temperatura utrzymuje się przez trzy, cztery, pięć tygodni, to
jest to stan bardzo niekorzystny dla dziecka,
bo wskazuje na to, że szczególnie na poziomie
mózgu dziecka, dzieją się bardzo złe rzeczy. Nie
wolno tego ignorować, tak jak to się ignoruje
w tej chwili – „O tam, dziecko trochę po gorączkuje i kiedyś tam przejdzie”. Być może przejdzie, tylko co nastąpi w mózgu dziecka w tym
czasie, kiedy organizm daje znak, że coś jest
w organizmie nie tak. A wiemy w tej chwili,
tak jak powiedziałem, że to najczęściej dzieje
się na poziomie mózgu. A więc, jakiego rodzaju uszkodzenia wystąpią u tego malutkiego
dzieciaczka, nikt nie jest w stanie określić, bo

Rodzice są zrozpaczeni, dlatego że dziecko
cierpi na migreny. Lekarz to stwierdza i wszyscy zastanawiają się, skąd to może być, a przecież pamiętamy, że jeden z producentów szczepionek przejrzyście napisał, że po wprowadzeniu szczepionki do obrotu zgłaszano bardzo
dużą ilość, na tyle dużą, że producent zauważył
to jako skutek uboczny i sam opisał. Dziecko,
które ma sześć czy siedem lat cierpiące na migreny?
— Trudności w zapamiętywaniu
Drodzy Państwo, zapytajcie się nauczycieli.
Oni Wam opowiedzą historie na granicy horroru. Dzieci nie potrafią zapamiętać. Mają nie
tylko ten krótki okres, kiedy mogą się skoncentrować, ale wiele dzieci ma trudności w zapamiętywaniu. To jest niemożliwe czasami,
żeby takie dziecko uczyć. Nauczyciele mają
ogromne, ogromne problemy.
— Trudności w rozwiązywaniu bardziej
skomplikowanych zadań (abstrakcje),
klasy specjalne
O co chodzi? Chodzi o to, że dziecko po szczepieniach rozwija się bardzo dobrze, normalnie,
jest aktywne, dynamiczne, nic się temu dziecku
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Taki jest cel podania szczepionki. Tylko jeżeli
dziecku podajemy kilkadziesiąt tych szczepionek, wywołujących ogromne ilości różnego rodzaju przeciwciał, a choroby nie ma, bo na
tym polega szczepienie, choroby nie ma, ale
jest wzbudzony układ odpornościowy tak bardzo, że produkuje potężną ilość różnych przeciwciał, które nie mają przeciwnika do zwalczania. To coś musi się stać. Przypominam Państwu, że istnieje zjawisko mimikry molekularnej, o którym nikt nie mówi, nikt nie wyjaśnia, studentów się tego nie uczy, lecz my mówiliśmy sobie, co to oznacza. Że to zjawisko
może spowodować całą serię chorób ze spektrum chorób autoimmunologicznych. I to występuje z tego powodu po szczepieniach, tylko
czasami organizm zareaguje po pewnym czasie.
Mówiliśmy o tym bardzo dokładnie. W związku
z tym efekty, skutki uboczne wystąpią dużo,
dużo później niż w pierwszych 4 tygodniach
po zaszczepieniu dziecka. To jest ogromny problem.

nie wiemy, co będzie uszkodzone, w jaki sposób, w jakim stopniu, i kiedy to się ujawni.
Czy to będzie chodzenie na paluszkach? Czy to
będą potem zwolnione reakcje? Czy zaburzenia
mowy? Nie wiemy. Natomiast wiadomo jest, że
nienormalną rzeczą jest taki długi stan gorączkowy, który niestety, ale nie jest zgłaszany jako
niepożądany odczyn poszczepienny, bo przecież
pożądany odczyn to nie jest.
— Alergie
Mógłbym przejść do następnej sprawy, dlatego
że w tej chwili jest to po prostu epidemia. Ale
jeśli zwrócimy uwagę na to, że producenci szczepionek we własnych ulotkach [piszą], ile różnego
rodzaju alergenów znajduje się w szczepionce,
to nie można się temu w ogóle dziwić, że mamy
wysyp alergii. Co innego jest, jeśli jakiś alergen wejdzie do organizmu dziecka przez układ
pokarmowy, gdyż ma tam pewnego rodzaju bariery, ale jeśli się ten alergen wprowadzi do organizmu dziecka, omijając te bariery, bo wprowadza się go do krwiobiegu, to nie można się
dziwić, że ten alergen wywoła u dziecka reakcje
alergiczną. Mało tego. Alergolodzy wiedzą, że
czasami jedna molekuła wystarczy, żeby taką
alergię wywołać. Druga sprawa jest taka, że
wielokrotnie w ten sposób zaatakowany organizm dziecka alergenem, uczula to dziecko na
całe życie na ten alergen. Tego typu reakcje to
są reakcje chorobowe, a jednak ich się nigdzie
nie odnotowuje.

— Cukrzyca typu I oraz II u noworodków
Pokazywałem Państwu publikacje, które wskazują bezwzględnie na to, że występuje związek pomiędzy podaniem szczepień, pokazywałem które szczepionki, kiedy, jak, które wywołują cukrzycę typu I oraz typu II u noworodków. Jeżeli mnie pediatrzy pytają: „Jak to się
dzieje, że u dziecka 5, 6, 7 miesięcznego wykrywam cukrzycę typu II?”. Która przecież była
chorobą stwierdzaną kiedyś, kiedyś, u osób, co
najmniej po 50 roku życia. Przecież publikacje
wskazują jednoznacznie na to. Czy w takim razie gdziekolwiek jest to odnotowane jako niepożądany odczyn poszczepienny? Czy powstanie
cukrzycy typu II u noworodka jest odczynem
pożądanym?

— Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
To już jest naprawdę ogromny problem, dlatego że skąd dzieci, które mają 10, 11, 12 lat,
cierpią z powodu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów. To jest tylko przykład,
chciałem podkreślić jeszcze raz, to jest tylko
przykład wielu różnych chorób z tak zwanej
grupy autoimmunoagresji. Nagle organizm atakuje sam siebie. Nie atakuje sam siebie, bo mu
się tak chce, ale proszę sobie przypomnieć – jeżeli podajemy dziecku taką ogromną ilość stymulantów, czy to są wirusy, bakterie, atenuowane, osłabione i tak dalej, czy to są substancje, które zawarte są w szczepionce, o których
wielokrotnie producent nie ma pojęcia, że są,
to wszystko powoduje powstanie przeciwciał.

— Choroby jelit
Drodzy Państwo, znowu odnoszę się tutaj
do lekarzy, szczególnie gastrologów. W tej
chwili dzieci kilkunastoletnie, 10, 11, 12 letnie, cierpią z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, cierpią z powodu choroby
Leśniowskiego-Crohna, te dzieci okalecza się na
stałe niepotrzebnie, bo są inne metody, które
pozwalają to dziecko wyleczyć, ale takie są metody w tej chwili, że bardzo często temu dziecku
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usuwa się część na przykład jelita grubego,
wyłania się odbyt tego dziecka na brzuchu.
Dziecko się wypróżnia do woreczka na brzuchu. Dziecko, które ma dziesięć lat. Jak ono
może normalnie funkcjonować? Kiedy pójdzie
na basen? Kiedy skoczy z chłopcami do wody?
A przecież już w 1998 roku dr A. Wakefield
zbadał tego typu dzieci i pokazał, to była jego
ta słynna praca w „Lancecie”, że zauważono
u pewnych dzieci to, iż wirus na przykład odry,
który wtargnie do dziecka, może wywołać tego
typu objawy. Oczywiście to była sprawa związana z wirusem, który jest, jak to mówimy
w środowisku, ale również może to zrobić wirus ze szczepionki i problem polega na tym,
że jest niewielki procent [dzieci], które tak zareagują, kiedy dostanie się ten wirus. Kiedy
jednak zaszczepimy wszystkie dzieci, to wywołamy u wielu dzieci tego typu zjawisko. I lekarze zauważają, zresztą dr Wakefield opisał,
że uszkodzenia jelit nie są charakterystyczne
dla choroby Leśniowskiego-Crohna. Wyglądają
inaczej, a dziecko cierpi z bólów w taki sposób,
że wielokrotnie nie daje rady sobie z tym bólem,
a jeśli dziecko jest autystyczne, nie potrafi komunikować tego bólu swoim rodzicom, dochodzi do samookaleczeń i prób samobójczych. To
już mi też rodzice zgłaszali.

Rodzice mówią równie często, że kiedy dziecko
się śmieje, ma krzywy uśmiech. Ma krzywy
uśmiech wtedy, kiedy jeden z nerwów jest porażony. A więc to dziecko ma problem neurologiczny, nad którym nikt głębiej się nie zastanawia – „No, tak po prostu się dzieje”. A przecież to wskazuje na to, że dziecko ma bardzo poważne uszkodzenie. Uszkodzenie neurologiczne.
Wymieniłem tu tylko kilka rodzajów problemów zdrowotnych dzieci, ale rodzice zgłaszają
całą masę innych jeszcze. A więc jeżeli tak, jeżeli wszystko weźmiemy pod uwagę, to ile jest
takich dzieci z niezgłoszonymi NOP-ami. Oceniam, że ponad milion. W związku z tym, czy
ten pokazujący prostokącik – autyzm, paraliż
– odzwierciedla rzeczywistość? Oczywiście, że
nie.

— Demencja starcza

Może powinien być taki. A poza tym:
» Czy te dzieci są zdrowe, czy chore?
» Czy to są objawy pożądane, czy niepożądane?
» Kto prowadzi rejestr takich zaburzeń?
A przecież to są niepożądane odczyny poszczepienne.

I coś, co mnie zaszokowało. Psychiatrzy stwierdzają u 17, 18, 20 latków typowe objawy demencji starczej. Jakie społeczeństwo sobie szykujemy?
— Zez / powieki
Dr A. Moulden, pokazywaliśmy na wcześniejszych filmikach, wykazał, że każda szczepionka,
każda bez wyjątku wywołuje mikroudary w mózgu. Oczywiście zdecydowana większość przechodzi, ale niektóre nie. Co się dzieje? Rodzice zauważają po szczepieniu, że dziecko dostało zeza. Takiego czy innego, ale oczko lekko
poszło w lewo, w prawo. Wtedy rodzice zauważają, że dziecko mruga, ale nierówno. To
są typowe objawy uszkodzenia neurologicznego
w mózgu. Ale czy to jest gdziekolwiek zgłaszane?

„Lekkie odczyny poszczepienne”
Często nam się mówi, że są „lekkie odczyny poszczepienne”. A więc nie stwierdza się formalnie u dziecka autyzmu, tylko chorobę Aspergera. A kogo to obchodzi? To jest uszkodzenie dziecka. I nie można tego dziecka nazwać
zdrowym, bo to jest nienormalny stan. Jakkolwiek może być on lekki w swoich objawach,
niemniej jednak to nie jest w żadnym przypadku zdrowe dziecko. Kto z rodziców chciałby
przed szczepieniem zdecydować: „Okej, mogą
wystąpić u mojego dziecka lekkie odczyny po-

— Krzywy uśmiech
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szczepienne”. Żadne z rodziców. Bo jeśli nazwiemy lekkim odczynem poszczepiennym długie stany gorączkowe, alergie, dziecko się „zawiesza”, ma zaburzenia mowy, to żaden z rodziców nie chciałby mieć dziecka z nazwanym
ot tak sobie przez lekarzy „lekkim odczynem
poszczepiennym”. Do czego to prowadzi?

różnych religii w Polsce? Dlaczego Polacy, jak
widać tutaj, nie są informowani w pełni, bo naturalnie można pokazać, jakieś wyimaginowane
korzyści, ale to nigdy nie jest skojarzone z pokazaniem rzeczywistych problemów zdrowotnych
po szczepieniach.

Dlaczego nam się o tym nie mówi?
Czy słyszeliście kiedyś Państwo o tym, że w mediach głównego nurtu omawia się ryzyko wystąpienia tego typu problemów. Pokazuje się rodziców z dziećmi, u których tego typu problemy
zdrowotne wychodzą? Czy ktoś kiedyś widział,
żeby media głównego nurtu, które na ogół, jak
to mówimy, pieją z zachwytu na temat szczepionek, oczywiście mają za to potężne pieniądze,
czy zwracają uwagę na to, że tworzymy społeczeństwo chorych dzieci.?

A więc widzicie Państwo tutaj jakiego problemy zdrowotne występują u dzieci, mówiliśmy o tym, że wiele z tych chorób ze względu
na przykład na obecność retrowirusów czy innych substancji niezwykle toksycznych powoduje, że mamy do czynienia z uszkodzeniem
genetycznym dziecka. Przecież takie dziecko,
to uszkodzenie genetyczne będzie przekazywać
dalszym swoim pokoleniom. To jakie my na
przyszłość szykujemy sobie społeczeństwo? To
jest ogromny problem społeczny, nad którym
nie tylko trzeba się zastanowić, bo nie ma co
się zastanawiać, tylko trzeba zareagować. Bo
jeśli wiemy w tej chwili, to co wiemy, że dzieci
są w niezwykle poważny sposób uszkadzane
zdrowotnie, to jak długo można na to patrzeć
i można to tolerować? Pozostawiam ten aspekt
Państwu do rozwiązania.

Gdzie są media?
W ogóle gdzie są media? Rozumiem, że media
opłacane przez zarządy innych państw nie koniecznie muszą o tym mówić, ale w takim razie. . .
Gdzie są media NARODOWE?
Gdzie są media, które należą do nas? Do Polaków. Dlaczego nam się o tym nie mówi? Dlaczego media, które należą do nas, których obowiązkiem jest zawiadamianie opinii publicznej,
społeczeństwa o istotnych dla niego sprawach,
gdzie są te media, gdzie są te nagłaśniania? Nie
wspominam już o tym, gdzie są przedstawiciele

Koniec odcinka 30
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ODCINEK 31
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Nieprawdziwe dane, prawda o Polio, rzeczywiste dane statystyczne

Zapraszam Państwa do odcinka trzydziestego
pierwszego. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób dane są manipulowane i w jaki sposób doprowadzono do bardzo
poważnego niedoszacowania liczby występujących niepożądanych odczynów poszczepiennych. To widać bardzo wyraźnie. Zadawaliśmy
sobie pytania, kto za to jest odpowiedzialny?
Gdzie są media? Dlaczego przede wszystkim
nam się tego nie mówi?

Przecież wiadomo od niepamiętnych czasów,
że zachorowalność nie jest równa śmiertelności.
Wiemy z doświadczenia, że 50 lat temu zachorowalność na świnkę, odrę czy różyczkę w Polsce
była ogromna. Ogromna, ale ilość przypadków
śmiertelnych była niezwykle, niezwykle niska.
Dzisiaj nie operuje się śmiertelnością, tylko samym faktem, że na przykład dziecko zachorowało na odrę.

Szczepionki na ratunek światu
Zajmijmy się tematem skuteczności szczepionek
i tym, że szczepionki zostały wymyślone po to,
żeby uratować świat od zagłady. Bardzo często
słyszymy slogany mówiące, że:
» Szczepionki doprowadziły do wyeliminowania wielu chorób zakaźnych «

Następna sprawa. Proszę popatrzeć. Najczęściej pokazuje nam się tego typu jakiś tam wykres, który wskazuje na zachorowalność najczęściej, a nie śmiertelność, i wtedy pokazuje nam
się jakąś taką strzałeczkę, która wskazuje na
to, że wprowadzono szczepienia, i proszę popatrzeć, co się działo od momentu wprowadzenia
szczepień.

Również słyszymy tego typu opowieści, że:
» Szczepionki ochroniły Świat przed niewątpliwą zagładą «
Przyjrzymy się temu zjawisku dokładniej, wychodząc poza slogany. Zanim przejdziemy do
omawiania konkretów, pokażę Państwu schemat, jaki jest stosowany niemalże w każdym
przypadku, kiedy mówi się nam, że szczepionki
uchroniły nas przed katastrofą i niechybnie
ludzkość by zginęła oraz że powrót chorób tych,
które niby szczepionki usunęły, skończyłby się
światową katastrofą. Zwracam uwagę, że to, co
przedstawię Państwu, będzie tylko ilustracją samego zagadnienia, samego zjawiska, ale to będzie stosować się w wielu różnych przypadkach,
o których sobie za chwilkę powiemy.

Wskazuje nam się, ileż to było zachorowalności,
i wprowadzenie szczepień bardzo ładnie pokazuje, że na przykład w 1968 roku wprowadzono
te szczepienia i proszę bardzo w 1985 już mało,
a w 2015 roku w zasadzie już ta choroba nie

Zachorowalność, a nie śmiertelność
Najczęściej przedstawia nam się wykresy, gdzie
pokazuje się zachorowalność, a nie śmiertelność.
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czy zachorowalności rzeczywiście było bardzo,
bardzo dużo, ale czy wprowadzenie szczepionek
cokolwiek zrobiło odnośnie wyeliminowania danej choroby?

występuje. To jest podstawowy element manipulacji danymi. Dlatego bardzo proszę zwrócić
na to uwagę, ponieważ to będzie się powtarzać.
Tutaj ilustruję samo zjawisko, jak danymi się
manipuluje, przekazując nam jak najbardziej
nieprawidłowe dane.
Jak to się dzieje naprawdę? Przyjrzyjmy się teraz temu wykresowi. Na linii osi mamy zachorowalność.

Przecież jak widać, tendencja ta była widoczna
cały czas od samego początku, kiedy mamy
te dane historyczne, a niektóre sięgają nawet wcześniej niż rok 1900 tak, jak tutaj dla
przykładu to Państwu pokazałem. W związku
z tym, jeżeli widzimy tego typu manipulacje danymi, w jaki sposób można powiedzieć,
że szczepionki doprowadziły do eradykacji, do
usunięcia danej choroby? Proszę zapamiętać
sobie ten wykres i sposób, w jaki się manipuluje danymi, w jaki sposób przedstawia się tego
typu dane opinii publicznej.

I teraz proszę popatrzeć, na poprzednim wykresie widzieliśmy coś takiego, co wskazywało na
to, że wprowadzenie szczepień wyeliminowało
daną chorobę. Przenieśmy teraz sobie ten sam
wykres, ale na wykres o dłuższej osi czasu.

Kiedy mowa jest o tym niby dobroczynnym
wpływie szczepionek, zawsze jako przykład podaje się chorobę Polio. Przyjrzyjmy się bliżej,
jak to w przeszłości z tą chorobą było.
POLIO dawniej
»Polio to stan zapalny pnia mózgu czy też rdzenia kręgowego – poliomielitis – Polio (szara
masa), muelos (szpik kostny), itis (stan zapalny) «
Proszę bardzo, to jest ten sam wykres. Natomiast nie pokazuje się nigdy, jak wyglądała sytuacja wcześniej. Wybiera się tylko jeden z takich pików, jeden z elementów, powiększa się
go do granic już takich stwarzających ogromne
wrażenie niebezpieczeństwa, i efektem jest takie coś, że opinia publiczna włącznie z lekarzami jest przekonana, że to szczepionki doprowadziły do usunięcia danej choroby. Jak wygląda prawda?

» Definicja Polio obejmowała: Enterovisrus
Coxackie, syfilis wrodzony, zatrucie arszenikiem czy DDT (trzeba pamiętać, że w tamtych czasach DDT sypano na dzieci na basenach, w przedszkolach, na placach zabaw itd),
syndrom Guillan-Bare (czyli paraliż), zatrucie
ołowiem, inne schorzenia, gdzie ich cechą charakterystyczną są WIDOCZNE objawy neurologiczne w postaci paraliżu, zwiotczenia mięśni,
poprzeczne zapalenie rdzenia itd. «

Trzeba popatrzeć na to, co się działo przed
wprowadzeniem szczepionek. Analiza danych
historycznych wskazuje na to, że tych schorzeń,

Tak nazywano wtedy Polio. W związku z tym
wystarczyło, żeby taki symptom utrzymał się
przez dwadzieścia cztery godziny, co oznaczało
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bardzo dużo liczbę przypadków Polio. Dlatego
że te wszystkie schorzenia, które wymieniłem
wcześniej były wtedy zaliczane do choroby Polio.

A teraz taka ogólna uwaga. Mówimy o Polio
jako silnym stanie zapalnym, a stany zapalne =
wolne rodniki, a to z kolei = poważne uszkodzenie narządów z włóknami nerwowymi włącznie.

POLIO po wprowadzeniu szczepionki

! Praktyka dra Klennera wykazała NATYCHMIASTOWE działanie askorbinianu sodu
w takich przypadkach. Czyli usuwanie natychmiastowe stanów zapalnych.

Po wprowadzeniu pierwszej szczepionki w 1955
zmieniono definicję na „utrzymujący się paraliż
w czasie 60 dni”. Jeśli paraliż zniknął w czasie 60 dni – nie było to Polio! Proszę zwrócić
uwagę, że to wprowadzono razem z wprowadzeniem szczepionki. Co to oznaczało?

! Kto stosuje w takich przypadkach askorbinian sodu w polskich szpitalach?
! Dlaczego nie ma tego w procedurach?
Przecież w ten sposób leczy się stany zapalne
w sposób najbardziej efektywny. Ale idźmy dalej. Popatrzmy, jak wygląda prawda.

» Liczba przypadków Polio spadła DRAMATYCZNIE! «
I wtedy mówiono, że to właśnie szczepionka doprowadziła do usunięcia Polio.

» 95% osób, które były zainfekowane wirusem
Polio – nie miały symptomów (nabyły odporność na całe życie) «

» Wniosek: szczepionki wyeliminowały Polio «
» Analiza laboratoryjna tzw. przypadków Polio stwierdziła obecność tego wirusa tylko u 50%
osób! «

» Z osób, które zachorowały: U 4 do 8% wystąpiły symptomy takie, jak gorączka, nudności,
zmęczenie, ból w kończynach górnych i dolnych,
ból głowy (czasami było sztywnienie karku). . .
przemijały całkowicie «

A więc, gdzie było to Polio? Jaki wpływ szczepionki miały na to Polio? Zaraz Państwo zobaczycie.

» Poniżej 1% – stały paraliż «

POLIO współcześnie

» Z powyższego jednego procenta, 5-10%
zmarło (1/10 z 1%), kiedy paraliż spowodował
problemy z płucami «

» Znane dzisiaj poprzeczne zapalenie rdzenia
kręgowego = kiedyś Polio – dzisiaj nie Polio «

To nie są moje dane. Proszę bardzo, macie Państwo, wiarygodne, sprawdzone, rządowe źródło
informacji [podany odnośnik jest nieprawidłowy]

W USA jest 30.000 osób chorych z poprzecznym zapaleniem rdzenia, a co roku diagnozuje
się ponad 1.400 takich przypadków (ale to już
nie jest Polio?)

Jak to więc było z tym Polio?

» Choroba Guillan-Barre = kiedyś Polio – dzisiaj nie Polio «

» W latach 50 dr Jonas Salk stworzył szczepionkę przeciwko Polio «

» Zwiotczenie mięśni = kiedyś Polio – dzisiaj
to nie Polio «

» W kwietniu 1955 podano ją 400.000 dzieciom
w wieku szkolnym «

» 46% najcięższych przypadków Polio było
po. . . usunięciu dzieciom migdałków «

» Po podaniu szczepionki zanotowano 40.000
przypadków Polio (nie wcześniej) «

Również stwierdzono korelacje, nie chcę teraz
tego wskazywać, bardzo silną korelację, bardzo
silny związek pomiędzy stosowaniem różnego
rodzaju chemikaliów w postaci DDT i występującego Polio.

» W tym czasie tj. 1957 do 1958 roku wzrosła
ilość przypadków Polio o 50% «
A więc te przypadki Polio, które wystąpiły,
były zintensyfikowane i zwiększono ich występowanie o 50% zaraz po podaniu szczepionek,
ale proszę zauważyć, to jest rok 1957 do 1958,
a co się działo dalej?

» Występowanie przypadków Polio było 16 razy
większe u dzieci z usuniętymi migdałkami «
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Zdjęcie zostało wykonane w 1995 roku po przeprowadzeniu szczepień. Z tego, co doczytałem
się, zdjęcie to pochodzi z jednego ze szpitali,
do którego z całego stanu, czy z całych Stanów
Zjednoczonych przywożono dzieci, które dostały Polio po szczepieniach. Ale robi się jeszcze ciekawiej.

» W latach 1958-1959 wzrost nastąpił o 80% «
To co powodowało taki wzrost wystąpienia Polio?
» Więcej osób zachorowało po szczepieniu, niż
zachorowałoby z powodu normalnie występującego w naturze wirusa «

W tym czasie dr Robert Klenner u 60 dzieci
z Polio zastosował wlewy z witaminy „C”. Zwykłej witaminy „C”. Podawanej oczywiście w postaci askorbinianu sodu. I co się stało?

Czy nie mówi nam to coś? Przecież to jest tragedia, dlatego że widać w sposób zdecydowany
i definitywny, że podanie szczepionki przeciw
Polio spowodowało powstanie znacznie większej
ilości skutków ubocznych poszczepiennych, niż
gdyby nic nie podawano.

60/60 całkowicie wyleczonych bez skutków ubocznych

» Kongresmen Priest przeprowadził śledztwo
dotyczące tego zagadnienia i w wyniku tego
śledztwa w raporcie napisano tak:

60 dzieci z 60 całkowicie wyleczył bez żadnych skutków ubocznych. O! To dlaczego tego
się nie stosowało dalej? Nie stosowało się, bo
w tym czasie przemysł farmaceutyczny uparł
się, żeby zrobić na tym pieniądze i cała uwaga
przeniesiona była na zastosowanie szczepionek.
A przecież jeśli ktoś zna dokładnie historię doktora Roberta Klennera, opisałem to w pierwszej
części „Ukrytych terapii”, to dr Klenner wyleczył te 60 dzieci na 60 całkowicie, nawet w przypadkach takich, gdzie mówiono, że tego się po
prostu nie da. Dlatego że uznawano, że jeżeli
u dziecka wystąpił już paraliż, to tego dziecka
w żaden sposób nie da się wyleczyć. Nic nie pomoże. Żadna szczepionka, żadne lekarstwo, nic.
To ciekawe było, dlatego że dr Klenner odwrócił
całkowicie paraliż u dzieci z Polio, kiedy ten paraliż u tych dzieci trwał już cztery czy pięć dni.
A więc zrobił coś niemożliwego. Coś, czego nie
da się zrobić. Gdzie dziecko w takim stanie
już jest skazane przez medycynę na katastrofę
trwającą całe życie tego dziecka, a dr Klenner
podał witaminę „C” i nawet w takich przypadkach można było to odwrócić.

„Jeśli chociaż jedno słowo przedostałoby się do
społeczeństwa, że służba zdrowia doprowadziła
do uszkodzenia zdrowia Amerykanów, konsekwencje tego byłyby straszne” «
Czy ktoś się temu dziwi?
Źródło: Chaitow L. Vaccination and Immunisation: Dangers, Delusions and Alternatives, 1998

» Powyższe informacje pozostawały ukryte
przez prawie 50 lat «
» Zanieczyszczeniem wirusem SV40 stwierdzono po latach szczepień, stwierdza się go
w mózgach dzieci chorujących na nowotwór mózgu «

Jak leczono POLIO
Popatrzymy teraz, jak wyglądało leczenie Polio.
» Podstawową techniką było podcinanie
dzieciom ścięgien, żeby usunąć różnego rodzaju przykurcze czy tzw. paraliże «

Kto z państwa być może pamięta takie zdjęcie?
To zdjęcie fruwa sobie po internecie. Właśnie
tak wyglądały czasy, kiedy było Polio, kiedy
była ta choroba Heinego-Medina w Stanach
Zjednoczonych. Popatrzcie. To zdjęcie obiega
internet, jaka to się działa wtedy tragedia.
A jaka jest prawda?

» Chirurgiczne „prostowanie kończyn”, na siłę.
Wiele miesięcy dziecko było usztywnione w różnego rodzaju urządzeniach, w gipsie leżało czasami nawet przez dwa lata, zawsze w ogromnym
bólu «
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» Stosowano również elektryczne terapie szokowe. Potem przestano, ale wielokrotnie to
właśnie stosowano u malutkich dzieci «

A tutaj proszę popatrzeć, jak wyglądają oficjalne dane, gdzie widzicie Państwo bardzo wyraźnie, że ta tendencja spadkowa zanikania Polio występowała już dawno, dawno temu, znacznie wcześniej niż wprowadzono szczepionki.
Proszę popatrzeć na oficjalne dane amerykańskiego CDC. 87% wszystkich przypadków Polio
były spowodowane przez szczepionkę przeciwko
Polio. Oficjalne dane.

» Wtedy pielęgniarka, Elizabeth Kenny, powiedziała: „że te metody „leczenia” są złe, są niewłaściwe” «
Ona robiła coś innego, stosowała zupełnie
inną terapię z fenomenalnymi skutkami. Miała
ogromne ilości wyleczeń takich dzieci, które
niby były sparaliżowane na całe życie. To właśnie to niewłaściwe leczenie tej choroby spowodowało ogromną ilość cierpienia, kalectwa
wśród dzieci, bez względu na to, czy schorzenie
to było spowodowane wirusem, czy nie.

Tutaj mamy oficjalne dane historyczne dotyczące kokluszu, czyli krztuśca. Proszę popatrzeć, jak zachowywała się zachorowalność,
a właściwie w tym przypadku jest pokazana
śmiertelność. Proszę popatrzeć, jak zachowywała się ta śmiertelność, która rzeczywiście
była ogromna i kiedy, w którym momencie
wprowadzono szczepionki. Więc jaki wpływ na
to, że śmiertelność spadała przez całe lata
do wartości bardzo małej, miało wprowadzenie szczepionki? Ale przecież cały czas nam się
mówi zupełnie coś innego. Że to szczepionki
spowodowały, że krztuśca nie ma. Albo że występuje w bardzo niewielkich liczbach.

Proszę popatrzeć. To jest efekt terapii tej pielęgniarki. Po wyleczeniu przez siostrę Kenny
ta wcześniej sparaliżowana dziewczynka po
raz pierwszy stoi na własnych nogach. Siostra
Keny robiła wszystko, żeby przekonać do jej terapii środowisko medyczne, ale środowisko medyczne zwróciło uwagę na jej terapie dopiero
po. . . 30 latach [!]. Dlaczego dopiero wtedy?
Bo to „tylko” pielęgniarka! Nie jest lekarzem,
więc co taka osoba może wiedzieć na temat leczenia czegokolwiek. Mnie to osobiście coś bardzo przypomina.
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wprowadzona szczepionka. Gwałtowny spadek
nie nastąpił. On nastąpił naturalnie. Ale jaki
wpływ miała szczepionka przeciw odrze na zanik odry?

A tutaj mamy bardzo ciekawy wykres, który
wskazuje na przypadki śmiertelne, na 100 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych. Proszę
się przyjrzeć temu wykresowi bardzo uważnie,
proszę popatrzeć, przeanalizować choroby takie, chociażby jak pierwsza z nich zaznaczona
na zielono. To jest właśnie odra. Proszę zobaczyć, że śmiertelność spowodowana przez odrę
znacznie, znacznie malała przez całe lata, dochodząc niemalże w 1963 roku do zera. I tutaj wprowadzono szczepionkę. Więc jaki wpływ
na śmiertelność i ilość śmiertelnych przypadków
odry, miało podawanie szczepionki. Ten wykres
pokazuje również szkarlatynę. Gdzie występowanie śmiertelnych przypadków szkarlatyny zanikało. To samo dotyczy tyfusu. To samo dyfterii. To jest niezwykle ważne. Dlatego że proszę popatrzeć.
Szczepionka wprowadzona w 1920 roku. Po
wprowadzeniu tej szczepionki nastąpił pik,
zwiększenie ilości dyfterii, ale jeśli popatrzycie
Państwo na to dyfterię, czyli ten niebieski wykres, zauważycie tendencje, która występowała
już od wielu, wielu lat wcześniej. Tendencję zanikową. Rezultatem wprowadzenia szczepionki
był nagły wzrost [śmiertelności], potem to nagle spadało, ale tendencja zanikowa istniała już
od 1900 roku. A więc jaki wpływ miała szczepionka na zanik lub zmniejszenie przypadków
śmiertelnych dyfterii?

To są prawdziwe dane wskazujące na tendencje
dotyczącą występowania śmiertelnych przypadków odry w Anglii i Walii. Proszę popatrzeć,
kiedy wprowadzono szczepionkę przeciw odrze.

Na tym wykresie, który jest z Anglii, to są przypadki w Anglii, występuje równolegle śmiertelność wynikająca z przypadków odry i na tym
samym wykresie pokazany jest szkorbut. Ponownie proszę popatrzeć, kiedy została wprowadzona szczepionka w tym rejonie przeciwko
odrze. Jaki w takim razie miała wpływ ta
szczepionka na to, że tak gwałtownie znikały
przypadki śmiertelne? One znikały całe lata

Tutaj macie Państwo podobną sytuacje, tylko
ten wykres pokazuje dane z Kanady, dotyczące
odry. Proszę popatrzeć, w jaki gwałtowny sposób przypadki odry spadały i kiedy została
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zmianę? Nawet spowolniła ten spadek, jak widać.

wcześniej, zanim została wprowadzona szczepionka. Zatem jaki wpływ na to miała ta szczepionka?

A teraz przyjrzyjmy się, jaki wpływ szczepionki miały na wyeliminowanie szkarlatyny.
Proszę bardzo. To są dane oficjalne ze Stanów
Zjednoczonych dotyczące śmiertelności spowodowanych szkarlatyną przez bardzo długi okres
i co widzimy. Szkarlatyna zanikła niemalże do
zera, a szczepionki nie stosowano żadnej. Czy
to coś nam mówi? Czy szczepionka tutaj usunęła przypadki szkarlatyny i zbawiła miliony
dzieci przed nieuchronną śmiercią?

Tutaj mamy wykres wskazujący przypadki
śmiertelne tym razem w Kanadzie w latach 1880-1960, ale śmiertelności spowodowanej
gruźlicą. Proszę znowu popatrzeć, kiedy wprowadzono szczepionkę. Czy rzeczywiście szczepionka doprowadziła do zaniku gruźlicy w Kanadzie? Ten zanik gruźlicy występował dużo,
dużo wcześniej. Wiemy doskonale, dlaczego tak
się działo. Ale czy to szczepionka wyeliminowała gruźlicę?

Tutaj mamy ponownie dane z Anglii i Walii
dotyczące śmiertelności spowodowanych krztuścem. Gdzie i kiedy wprowadzono szczepionkę
przeciw krztuścowi w Anglii i Walii? Wyniki
mówią same za siebie. Ale to są prawdziwe
dane.

Następny przykład dotyczący tego samego zagadnienia, ale tym razem z Nowej Zelandii.
Proszę popatrzeć, jak znowu zanikały przypadki śmiertelne gruźlicy, a kiedy wprowadzono
szczepionkę przeciw gruźlicy, jaką spowodowała
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szczepionki przeciw gruźlicy. Zero. Wiele krajów nie stosuje szczepionek przeciw gruźlicy,
dlatego że skuteczność mają znikomą, a zagrożeń jest cała masa, jak pokazywaliśmy wcześniej.

To są dane z USA dotyczące śmiertelności wywołanej grypą. Proszę popatrzeć na ten wykres. I proszę popatrzeć, gdzie i kiedy dopiero
wprowadzono szczepionkę przeciw grypie. Czy
w takim razie szczepionki przeciw grypie wyeliminowały grypę?

Przyjrzyjmy się teraz bardzo ważnemu wykresowi, który mówi o tym, że nastąpiła epidemia w stanie Iowa w 2006 roku, epidemia odry.
Proszę popatrzeć – 92% osób, które zachorowały na odrę, to były osoby wcześniej zaszczepione przeciw odrze. Więc, jaką skuteczność
ma szczepionka przeciw odrze? Jest w 92% nieskuteczna. O zagrożeniach, szczególnie dotyczących tej szczepionki, mówiliśmy sobie wcześniej.

A tutaj drodzy Państwo mamy troszeczkę inny
rodzaj danych. Otóż to są dane dotyczące efektywności szczepionki w grupie osób starszych.
Bardzo, bardzo wiarygodne dane. Jaka była
efektywność? Zero.
Proszę popatrzeć na te dane z kolei. Znowu.
Następna epidemia w 2001 roku w stanie Oregon. Wybuch epidemii ospy. 86% osób, które
zachorowały na ospę, było szczepionych. Szczepionka okazała się nieskuteczna w 86%. Zwracam uwagę na te 14%, dlatego że te 14% osób,
które zachorowały, a nie były szczepione, też
nie udowodniono, że nie zachorowałoby, gdyby
były szczepione, bo jak widać te, co były szczepione, w zdecydowanej większości zachorowały.
Zachorowały na chorobę, przeciwko której zostały zaszczepione.

Teraz mamy znowu pokazany wykres, również
oficjalna publikacja wskazująca na efektywność
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rytowi i jak wyglądało to w czasie. Przecież
były szczepionki, dzieci już szczepiono. To co
się działo, że wystąpił taki ogromny wzrost zachorowań?

Następne dane i jak widać jak najbardziej
oficjalne. Stan Ohio 1993. Tutaj koklusz. 90%
osób zaszczepionych przeciw kokluszowi zachorowało. I ponownie szczepionka nieskuteczna
w 90%.

Republika Dominikany. Dane dotyczące występowania przypadków odry. Proszę popatrzeć,
kiedy wprowadzono szczepionkę przeciw odrze.

A tutaj mamy słynną epidemię w Texasie
w 1985 roku. Wtedy była tam straszliwa panika, co to się dzieje. I proszę popatrzeć.
Dzieci, które były zaszczepione w 99% zachorowały na odrę. Szczepionka nieskuteczna
w 99%.

A tutaj bardzo istotny slajd, który pokazuje różnego rodzaju kraje. Ile szczepionek
w każdym z tych krajów stosuje się obowiązkowo u dzieci poniżej piątego roku życia
i śmiertelność tych dzieci. Proszę popatrzeć,
przeanalizować sobie. Szwecja na samym początku. Najniższa ilość przypadków i oczywiście Stany Zjednoczone z 36 szczepionkami podanymi dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia. W tej chwili jest tych szczepionek więcej.

Dyfteryt. Dane z Nigerii. Bardzo ciekawy wykres. Proszę popatrzeć, jak to wszystko wyglądało, zanim nam się powiedziało, że szczepionki
uratowały świat i tak dalej. Proszę popatrzeć,
kiedy wprowadzono szczepionkę przeciw dyfte-

I następny istotny bardzo slajd [na następnej
stronie]. Dane oficjalne, proszę Państwa, proszę popatrzeć, jak wygląda liczba przypadków śmiertelnych spowodowanych grypą przed
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i po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień.
To się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W drugiej połowie 2002 roku CDC wprowadziło obowiązek szczepień przeciwko grypie u dzieci.
I tak wygląda śmiertelność (poniżej).

A tutaj oficjalne dane wskazujące na prawdziwą katastrofę zdrowotną. Przypominacie sobie Państwo, ile mówiłem na ten temat, że w tej
chwili jest u dzieci lawina chorób jelit. Czy to
jest wrzodziejące zapalenie jelit, czy to jest choroba Leśniowskiego-Crohna, nie ma znaczenia.
To są stany zapalne jelit. Niezwykle groźne.
Bardzo, bardzo poważne. Wielokrotnie kończy
się to okaleczeniem dziecka na stałe. Proszę popatrzeć, co się dzieje. Te turkusowe prostokąciki to u nieszczepionych dzieci, a te wysokie
słupki to jest u dzieci szczepionych. Dane opublikowane w najbardziej prestiżowym piśmie –
The Lancet. Mówiłem o tym, jaki wpływ, właściwie jakie znaczenie miało odkrycie to, które
opisał doktor A. Wakefield ze swoim zespołem,
za co został ukarany na całe życie. Właśnie on
to zauważył.

I znowu bardzo istotne formalne publikacje.
Dzieci w pełni zaszczepione to są te czerwone
słupki. Dzieci niezaszczepione są to zielone.
A więc od samego początku dotyczy to infekcji
uszu. Jak często w tej chwili dzieci zapadają na
infekcję uszu. Zapalenie gardła. Agresywne zachowania, wspomniałem o tym wcześniej. Proszę popatrzeć, jaki to jest ogromny wzrost tego
typu przypadków. Konwulsje u dzieci. A na
dole zastosowanie antybiotyków.

Niewiele zwraca się uwagi na to, ale tutaj macie drodzy Państwo, pokazany wzrost wystąpienia śmierci łóżeczkowej ze szczepionkami. Na
tym wykresie podano występowanie przypadków śmiertelnych i dni po podaniu szczepionki.
Jeśli dziecko zmarło w 21 dniu, śmierć była spowodowana śmiercią łóżeczkową, kto wtedy odnotuje to jako NOP? A to są oficjalne dane.
Wskazują one na coś strasznego.
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przerażają. W tej króciutkiej prezentacji nie
miałem oczywiście czasu na to, żeby te wszystkie fakty opisać, czy je omówić. Tutaj dałem
Państwu tylko wskazówkę na to, gdzie szukać dalszych informacji. Tak samo, jak mówiliśmy o źródłach, o badaniach niebezpieczeństwa
szczepień, tych badań jest ponad tysiąc, ale ich
się nie ujawnia. W tym przypadku pani dr Suzanne Humphries fantastycznie tę książkę udokumentowała. Macie tam Państwo setki odniesień do prac naukowych, publikacji i tak dalej,
natomiast ogromną wartością tej książki jest
to, że są przeanalizowane różnego rodzaju choroby zakaźne w odniesieniu do tego aspektu
historycznego. Jest też fantastyczna książka,
która jest w języku polskim, zachęcam bardzo.
Korzystałem również z informacji zawartej na
tej stronie internetowej – www.whale.to. Tam
są właśnie te wszystkie oficjalne dane podane.
Dlatego bardzo zachęcam do tego, żeby się zapoznać z wiedzą i żeby mieć rzeczywistą wiedzę na temat, jak to wyglądało w przeszłości.
I oczywiście jaki efekt to ma na teraźniejszość.

Następne dane. To samo. Proszę przeanalizować przypadki egzemy, astmy, reakcji alergicznych i tak dalej. Pamiętacie Państwo, mówiłem o tym, jak strasznym problemem jest zaburzenie snu dziecka? Proszę popatrzeć. To już
są oficjalne dane. Dzieci zaszczepionych i dzieci
nieszczepionych.

I następna tragedia, bo mówiliśmy sobie w poprzednich filmikach wielokrotnie o tym, jaki
wpływ mają szczepienia na wystąpienie cukrzycy typu I i typu II. Proszę popatrzeć, po
podaniu szczepionki przeciw gruźlicy, wskazywałem na konkretne publikacje dotyczące tego
zjawiska, w różnych państwach. Te czerwone
to są dzieci zaszczepione szczepionką przeciw
gruźlicy. A przecież tego typu przypadków jest
dużo więcej. Wyjaśnialiśmy sobie nawet mechanizm, który może powodować tego typu rzeczy.

Analiza
Na koniec należałoby dokonać jakiejś analizy
tego materiału, który Państwu przedstawiłem,
ale najlepiej by było, gdybyście sami sobie odpowiedzieli na pytanie w kontekście tego, co
Państwu przedstawiłem na podstawie danych,
faktów, danych historycznych pochodzących ze
źródeł niezwykle wiarygodnych, w kontekście
tego, co nam się mówi, a więc:

?

Czy szczepionki miały wpływ na wyeliminowanie chorób?
Wielokrotnie dane wskazują na to, że szczepionki nie miały żadnego wpływu. Wręcz przeciwnie w niektórych przypadkach doprowadziły
do pogorszenia. W najlepszym przypadku nie
spowodowały niczego istotnego, jeżeli chodzi
o ograniczenie wystąpienia tych chorób, co
wskazują na to twarde dane.

I na koniec drodzy Państwo pytanie, skąd ja to
wszystko wiem? Jakie są moje źródła? Oczywiście korzystałem z wielu źródeł, ale podstawowym takim źródłem była książka pani
dr Suzanne Humphries – „Dissolving Illusions”.
Bardzo, bardzo zachęcam, tych, którzy władają językiem angielskim do przeczytania tej
książki i zobaczycie Państwo tam znacznie, ale
to znacznie więcej informacji i faktów, które

?

Czy dzięki szczepionkom ocalono świat od
zagłady spowodowanej wieloma groźnymi chorobami?
Hiszpanka = MIT. Przykładem jest grypa
hiszpanka, którą nas się straszy, a przecież
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wiadomo, nie poruszałem tego tematu, bo nie
chciałem rozszerzać tej dyskusji i przeciągać
czasu, że ta grypa hiszpanka jest jednym wielkim mitem. Ona była wywołana właśnie poprzez szczepienia w armii amerykańskiej. Już
pomijając ten fakt, czy w takim razie po przeanalizowaniu tego, co Państwu powiedziałem,
można powiedzieć, że szczepionki ocaliły świat?

to było na początku XX wieku, a więc sprawy
dotyczące świadomości, higieny, suplementacji,
minerałów, w tej chwili dużo więcej wiemy na
ten temat, niż działo się to w latach 1920,
30 czy 40. Wiemy teraz, że tego typu spadki
wystąpiły z powodów innych niż szczepionki.
Szczepionki nie miały, jak widzicie Państwo na
podstawie dowodów naukowych, nie miały nic
z tym wspólnego. Czy w takim razie sensowne
jest szczepienie?

?

Czy zaprzestanie szczepień doprowadziłoby
do wybuchu epidemii gorszych niż te, które wystąpiły w przeszłości, a zanikały bez żadnych
szczepionek?

?

Dlaczego stosować szczepienia, które przed
niczym nie chronią w stosunku do bardzo realnych skutków ubocznych występujących u milionów ofiar szczepień?

Nad tym trzeba się głęboko zastanowić, dlatego
że dane historyczne wskazują na to, że rzeczywiście niemalże 100 lat temu wiele z tych chorób stanowiło ogromne zagrożenie społeczne,
ale proszę popatrzeć i pomyśleć, i zapamiętać,
i pamiętać o tym, że były inne czynniki, które
spowodowały gwałtowny czasem spadek występowania tych chorób, gdzie szczepionek przeciw tych chorobom nie było w ogóle. A szczepionki wprowadzono wtedy, kiedy jak widać
na podstawie analizy danych, kiedy te choroby już samoistnie znikały. Nie wchodzimy tu
w przyczyny, higiena i tak dalej, kanalizacja,
większa świadomość higieny wśród ludzi, bo
to były podstawowe elementy. Natomiast mówimy o tym, że żyjemy w innym czasie, niż

To, co pokazałem Państwu wcześniej, przy
tych niepożądanych odczynach poszczepiennych, które nigdzie nie są odnotowywane, o których nam się nie mówi, a występują w ilościach
naprawdę zatrważających, jaki netto rezultat
i zysk mamy z zastosowania szczepień, które jak
widać, niewiele dadzą pozytywnego, natomiast
realne dane, realna rzeczywistość wskazuje na
to, że prowadzą do prawdziwej katastrofy. Zostawiam to Państwu do przemyślenia, do analizy. Każdy z Państwa niech wyciągnie własne
wnioski. Ja swoje już dawno temu wyciągnąłem.

Koniec odcinka 31
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ODCINEK 32
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Skuteczność szczepionek nie równa się bezpieczeństwu

Tutaj również bardzo króciutko dla przypomnienia inny sposób przedstawienia tego zagadnienia. Proszę popatrzyć w prawym dolnym
rogu, kiedy wprowadzono na przykład szczepionkę przeciw odrze. I proszę popatrzeć także
na choroby, które są tu przedstawione łącznie
z datami wprowadzenia szczepionek przeciwko
tym chorobom [pełny wykres w odcinku 31]. Jak widać, szczepionki nie miały absolutnie żadnego
wpływu na eradykację tej choroby. Co jednak
nam, opinii publicznej przedstawia się w zupełnie innym świetle.

W poprzednim odcinku. . .
Witam Państwa w odcinku 32. W poprzednim
odcinku mówiliśmy sobie o tym, w jaki sposób dane historyczne są ukrywane przed nami,
w jaki sposób manipuluje się tymi danymi, żeby
wskazać na to, jaki wpływ dobroczynny miały
szczepionki na usunięcie różnego rodzaju chorób zakaźnych, co nie jest prawdą. Pokazaliśmy
sobie to na podstawie danych historycznych,
sięgając dużo, dużo wcześniej niż lata sześćdziesiąte. Na tym wykresie macie Państwo typowy taki przykład. Postanowiłem ten wykres
teraz umieścić, dlatego że w poprzednim odcinku, jeśli dobrze pamiętam, przejęzyczyłem
się i zamiast szkorbut powiedziałem, że jest to
krzywica7 . Oczywiście jest to szkorbut, ale ilustruje ten wykres perfekcyjnie, to o czym mówiliśmy, że choroby znikały z różnych powodów do liczb naprawdę bardzo, bardzo niewielkich, i wtedy wprowadzano szczepionki, i dlatego uznano, że to właśnie szczepionki spowodowały tak gwałtowny spadek. Tymczasem widzieliśmy, że w wielu przypadkach szczepionki
spowodowały nawet wzrost zachorowań, natomiast nie miały one żadnego wpływu na to,
żeby świat uchronić przed zagładą spowodowaną chorobami wywołanymi różnego rodzaju
wirusami, ale nie tylko.

Skuteczność i bezpieczeństwo
Teraz chciałbym przejść do zagadnienia, które
chciałbym z Państwem omówić. Otóż najczęściej słyszymy bardzo wiele w mediach głównego nurtu na temat skuteczności szczepień.
Jakie szczepionki są skuteczne, ile dobra powodują i tak dalej. Natomiast ja chciałem się
zająć takim elementem jak skuteczność i bezpieczeństwo, bo:
Skuteczność 6= bezpieczeństwo
Skuteczność nie równa się bezpieczeństwo. Co
z tego, że będziemy mieli na przykład lek, który
będzie dobrze działał na serce, a po roku czy
dwóch okaże się, że zniszczył całkowicie wątrobę, zniszczył inne organy, nerki i tym podobne. A więc w sumie jest niebezpieczny. Taki
produkt nigdy nie będzie dopuszczony do obrotu, dlatego, że kiedy lek czy substancja, którą
się bada w badaniach klinicznych, podlega prawidłowo przeprowadzanym badaniom klinicznym, długoterminowym, czasami wieloletnim,
kiedy w tych badaniach wykaże się toksyczność,
i rezultat netto jest taki, że bezpieczeństwo nie
jest wykazane, lecz wręcz pokazane jest niebez-

7

Poprawiliśmy to w poprzednim odcinku, toteż nie zamieszczaliśmy powtórnie tego wykresu, żeby nie powiększać
objętości pliku PDF.
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W poprzednich filmikach pokazałem Państwu,
że skuteczność jest oceniana nawet po 4 dniach,
3 miesiącach, czy 3 latach, gdy. . . Jak określić skuteczność szczepionki przeciw grypie, zanim taką szczepionkę się poda? Nie ma takiej
możliwości. A więc nie można ocenić skuteczności szczepionki przeciw grypie, zanim miliony ludzi nie zostaną zaszczepione. W tej
chwili, mamy rok 2018, najnowsze doniesienia dotyczące sezonu 2017-2018 wskazują na
to, że szczepionka przeciw grypie z tego sezonu (2017-2018), w 90% była nieskuteczna.
Ale to nie tylko to. Dlatego że w tej chwili oficjalnie urzędnicy amerykańscy występują publicznie, mówiąc, że już na etapie produkcji tej
szczepionki, wirus szczepionki, którą nam podawano, ja oczywiście nie brałem tego [my również], już się zmutował. A więc dlatego ta szczepionka nie tylko była niebezpieczna, ale powodowała masowy rozsiew grypy właśnie z tego
powodu. To są dane oficjalne. Zatem określenie skuteczności szczepionki przeciw grypie jest
absolutnie bezsensowna.

pieczeństwo tej substancji, to nawet jeśli ona
jest skuteczna, nie będzie wprowadzona do obrotu. Dzisiaj zajmiemy się oceną skuteczności
w stosunku do bezpieczeństwa.
SKUTECZNOŚĆ

⇓
?

Powstawanie przeciwciał?

W związku z tym proszę popatrzeć. Najczęściej, przede wszystkim lekarze słyszą o tym,
że po zastosowaniu szczepionki stwierdzono jej
skuteczność na podstawie tego, że po podaniu szczepionki w organizmie dziecka czy osoby
dorosłej powstały przeciwciała. A przecież powstanie przeciwciał wskazuje tylko na kontakt
z danym patogenem, ale w żadnym przypadku
nie dowodzi skuteczności. W żadnym wypadku
to jeszcze nie stanowi o ochronie organizmu.
A więc informacja, że powstały przeciwciała
jest w zasadzie bez znaczenia, a jeśli już, ma
znaczenie niewielkie.
SKUTECZNOŚĆ

A w jaki sposób można i po jakim czasie [da się]
określić skuteczność szczepionki przeciw wirusowi HPV? Przecież ryzyko wystąpienia raka
szyjki macicy u dziewczynek, które będą zaszczepione, czy też nie, następuje dopiero za
30, 40 lat. A więc jeśli zaszczepione dziewczynki obserwuje się przez trzy lata i mówi się
na tej podstawie, że jest to szczepionka bezpieczna, a przede wszystkim, że jest skuteczna
– to jest zwykłe oszustwo. Dlatego że u dziewczynek, które mają trzynaście, piętnaście lat,
nie występują nowotwory szyjki macicy. To wystąpi za 30, 40 lat, jeśli w ogóle. Druga sprawa
jest taka, że szczepionkę tę podaje się w okresie największej wrażliwości hormonalnej organizmu. A skuteczność? Nikt takiej skuteczności
nie udowodnił i nie udowodni.

⇓
!

Dzieci BEZ przeciwciał – odra!

Jak to się dzieje, że naukowcy ciągle nie mogą
wytłumaczyć tego zagadnienia, że są dzieci,
które z powodów genetycznych nie mogą wyprodukować przeciwciał przeciw wirusowi odry.
A więc te dzieci pozostają całkowicie bezbronne, gdyby zostały zakażone odrą. Tak
mówi teoria, bo nie mają przeciwciał, nie mają
się jak bronić. Tak jak powiedziałem wcześniej,
ten warunek, że powstanie przeciwciał stanowi
o ochronie organizmu jest zupełnie obalony,
dlatego że te dzieci, które nie produkują przeciwciał przeciw odrze, a zachorują na odrę,
one przechodzą tę odrę, tak jak wszystkie inne
dzieci, które przeciwciała mają. A zatem nieprawdą jest to, że powstanie przeciwciał gwarantuje odporność, bo dzieci, które nie mają
przeciwciał, przechodzą odrę, i to jak najbardziej normalnie, zupełnie, bez żadnych powikłań.

SKUTECZNOŚĆ

⇓
?

Są takie badania. One są zrobione w sposób
urągający wiedzy, urągający zasadom prowadzenia badań klinicznych, ale takie badania są.
To są badania bardzo wątpliwej jakości, co pokazaliśmy sobie w poprzednich filmikach, ale

SKUTECZNOŚĆ

⇓
?

Czy są badania skuteczności?

Po jakim czasie określa się skuteczność?
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rzeczywiście – istnieją SETKI, a może tysiące
takich badań. Tylko tak jak powiedziałem. To
są badania, które są wykonane niezgodnie ze
sztuką. Wielokrotnie pokazywaliśmy sobie, że
to są badania, których wartość jest taka, że
w zasadzie powinny być wyrzucone do śmietnika. Bo gdyby jakakolwiek inna substancja
była badana w ten sposób, nigdy nie byłaby dopuszczona do obrotu. Ale rzeczywiście są setki,
a może tysiące takich badań. Lekarze są zarzuceni tego typu materiałem, tego typu propagandą. Bardzo często lekarze czytają tylko
konkluzję, nawet wielokrotnie nie czytają abstraktu. Ale czy tego typu badania stanowią
o skuteczności? Tak, jak powiedzieliśmy sobie,
skuteczność nie jest równa bezpieczeństwu, bo
przecież słynny Vioxx, którego badania były
przeprowadzone prawidłowo, chociaż dochodzą
informacje takie, że już na etapie badań klinicznych były problemy, a mimo to uzyskali
zezwolenie. 100 tysięcy osób zmarło i Vioxx
wycofano z rynku. Okazał się niezwykle niebezpieczny, a w badaniach wyszło im, że bezpieczny był i te badania były robione zgodnie
ze sztuką. A więc widać tutaj pole manewru,
jakie mają naukowcy do oszustwa. Przyjrzyjmy
się w takim razie badaniom dotyczącym bezpieczeństwa szczepionek w kontekście badań karykaturalnych, ale jakiś tam, odnośnie skuteczności, których jest być może tysiące.

dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Od lat
odmawia się tego. Od lat FDA i CDC odmawia
przeprowadzenia takich badań. Prawdopodobnie wiedzą, co by w nich wyszło.
BEZPIECZEŃSTWO

⇓
?

Ile wykonano badań INTERAKCJI
pomiędzy szczepionkami czy ich składnikami
lub też pomiędzy składnikami i lekami?
Przecież małe dziecko wielokrotnie dostaje
wiele różnych leków zupełnie niezwiązanych ze
szczepionką, ale w jaki sposób i czy substancje zawarte w szczepionce wchodzą w jakąkolwiek interakcje z lekami podawanymi dziecku?
Gdzie takie badania zostały przeprowadzone?
Wiemy z kolei, że osoby starsze łykają różnego rodzaju leki garściami i te osoby też się
szczepi. Różni ludzie, urzędnicy namawiają te
osoby, żeby się szczepiły. Ale gdzie są jakiekolwiek badania wskazujące na bezpieczeństwo
podania szczepień przy tak dużej konsumpcji
różnego rodzaju innych leków, które są substancjami wielokrotnie toksycznymi, jak również obcymi dla organizmu człowieka. Należałoby przeprowadzić badania kliniczne interakcji pomiędzy szczepionkami i wszystkimi substancjami zawartymi w szczepionkach i lekami,
które osoby starsze biorą. Należałoby również
wykazać brak jakiejkolwiek interakcji pomiędzy
szczepionką jedną, drugą, trzecią, czwartą i następną. Jeśli podajemy tyle szczepionek to czy
czasami nie wchodzą one w konflikt same ze
sobą. A co z substancjami, które znajdują się
w szczepionkach innymi oprócz antygenu? Ile
wykonano takich badań? Przecież logika nakazuje, że to jest pierwsza sprawa, która powinna
być wykonana, żeby stwierdzić bezpieczeństwo,
chociażby w tym aspekcie. Ile takich badań wykonano?

BEZPIECZEŃSTWO

⇓
!

WARUNKIEM KONIECZNYM „Złotego
Standardu” badań klinicznych i otrzymania
ZEZWOLENIA na produkcję i sprzedaż jest
wykazanie BEZPIECZEŃSTWA KAŻDEGO
LEKU! Szczepionka jest LEKIEM!
BEZPIECZEŃSTWO

⇓

ZERO!

?

Ile wykonano badań bezpieczeństwa,
chociażby JEDNEJ SZCZEPIONKI?

Nie ma takich badań. W związku z tym powstaje następne pytanie:

ZERO!

BEZPIECZEŃSTWO

⇓

Społeczeństwo amerykańskie domaga się tego,
żeby FDA czy CDC amerykańskie przeprowadziło prawidłowe badania, zgodne ze sztuką,

?

Ile wykonano badań bezpieczeństwa
podania szczepionek maleńkim dzieciom
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przeprowadzone na zwierzętach, zaprojektował je doktor A. Wakefield, były opublikowane
w czasopiśmie „Neuro Toxicology”, a potem zostały usunięte. Ale efekty tych badań kalendarza szczepień na zwierzętach były przerażające.
Nikt nie chciałby mieć takiego dziecka, które
wykazywały tego typu problemy zdrowotne, jak
wyszło to w badaniach na zwierzętach. Na dzieciach nikt nie udowodnił bezpieczeństwa kalendarza szczepień.

zgodnie z zalecanym KALENDARZEM
SZCZEPIEŃ?
Uważam, że jest to najbardziej krytyczne pytanie, dlatego że jako odpowiedzialny rodzic,
mam prawo je zadać. Jeżeli mam do organizmu
mojego dziecka w ciągu pierwszych dwóch lat
jego życia wprowadzić 30 szczepionek z setkami
innych jeszcze substancji, to pytam się – czy
ktokolwiek robił badania dotyczącej akumulacji w tym czasie na przykład aluminium w organizmie dziecka? Kto przeprowadził badania
dotyczące bezpieczeństwa szczepionek podanych zgodnie z kalendarzem szczepień? Bo jeżeli urzędnik grozi mi karą za niestawienie się
na szczepienia ochronne obowiązkowe, a nie ma
badań wskazujących na to, że to, co mi nakazuje pod groźbą kary administracyjnej, jest
bezpieczne, to jest to bezprawie. Jest to nielegalne. Ponieważ nikt nie przeprowadził prawidłowych badań dotyczących bezpieczeństwa
tzw. kalendarza szczepień. Bo ja chcę wiedzieć,
czy moje dziecko pozostanie bezpieczne po tych
30 szczepionkach. Czy jemu się nic nie zdarzy. Urzędnicy nakazują, ale dowodu na bezpieczeństwo raczej nie mają, bo nigdy wtedy
takimi dowodami nie dysponują i nie przekazują rodzicom. A przecież to jest rzecz niezwykle istotna, bo jako odpowiedzialny rodzic, ja
biorę odpowiedzialność za moje dziecko. W tej
chwili mamy sytuację, gdzie urzędnik mówi, że
da mi karę, jeśli nie wprowadzę setek patogenów, toksycznych substancji, nawet substancji
wywołujące nowotwory, do organizmu mojego
dziecka, ale jeśli się coś stanie, to ten urzędnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Lekarz, który podał mojemu dziecku szczepionki,
nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Pozostaje
ja – rodzic – który ma sobie poradzić teraz
z uszkodzonym zdrowotnie dzieckiem na całe
życie. A zatem pytanie dotyczące bezpieczeństwa kalendarza szczepień jest jak najbardziej
zasadne, ale takich badań oczywiście nigdy nie
wykonano:

BEZPIECZEŃSTWO

⇓
?

Jaka jest liczba badań potwierdzających
BEZPIECZEŃSTWO szczepionek przeciw
grypie zalecanych nawet kobietom w ciąży?
Omówiliśmy sobie ten przykład, kiedy wskazałem na to i korzystając z wiedzy doktora
R. Blaylocka, że w takim przypadku wzrasta
siedem, czternaście razy ryzyko wystąpienia autyzmu i schizofrenii. Pokazano to tylko na zwierzętach. Oczywiście na kobietach w ciąży takich badań nie dokonywano, ale badania te
wskazują, jak to dr R. Blaylock powiedział, że
kobieta taka staje się fabryką autyzmu i schizofrenii. Ile takich badań bezpieczeństwa szczególnie u kobiet w ciąży wykazano? Ile takich
badań przeprowadzono?
ZERO!
Szczepionka przeciw grypie NIE
WYMAGA JAKICHKOLWIEK
BADAŃ!!!
Takich badań nikt nie zrobił, a jednak kobietom
w ciąży podaje się silną, toksyczną substancję bez żadnych badań, bo szczepionka przeciw
grypie nie wymaga żadnych badań. Żadnych.
Nawet najmniejszych. A jednak jest to polecane kobietom w ciąży.

ZERO!
Wobec tego, skąd jest przymus stosowania
szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień?
Natomiast wiadomo, że takie badanie było

Oczywiście mówiliśmy sobie o tej szczepionce
bardzo szczegółowo w innych filmikach, nato-
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Jak to teraz odnieść do tego, co powiedzieli
wcześniej. Ale proszę popatrzeć, co powiedzieli
dalej:

miast teraz proszę popatrzyć na to, jak teraz te
sprawy skuteczności i bezpieczeństwa mają się
same do siebie.

„Wzrost ryzyka wkrótce po podaniu szczepień
sugeruje, że szczepionki mogą przyśpieszyć rozwój choroby centralnego układu nerwowego ze
stanu utajonego do pełnego stanu choroby z objawami klinicznymi”.

A teraz jako przykład, jeden z tych właśnie
tysięcy, proszę popatrzeć na publikację, gdzie
autorzy tej publikacji zajęli się szczepionkami
i wystąpieniu ryzyka po szczepieniach w odniesieniu do stwardnienia rozsianego i innych chorób centralnego układu nerwowego. W szczególności do procesu demielinizacji, czyli uszkadzania osłonki nerwów, które powodują symptomy stwardnienia rozsianego lub innych tego
typu schorzeń.

Sami to stwierdzili. Ale popatrzmy na następne
zdanie:
„Nasze wyniki wskazują na to, że jest związek pomiędzy tym, to wspierają nasze badania,
występowanie jednak chorób centralnego układu
nerwowego krótko po podaniu szczepionki, ale
to nie oznacza, że musimy cokolwiek zmieniać
w systemie stosowania szczepień”.
A więc pomimo tego, że wykazali istniejące ryzyko wystąpienia tego typu chorób, mówią –
nic nie zmieniajmy. Ale to nie koniec, bo proszę popatrzeć jeszcze tutaj, gdzie wyraźnie sami
napisali:

Autorzy stwierdzają, że nie wystąpił żaden
związek między szczepieniem WZW B, HPV
i innymi szczepionkami na zwiększenie ryzyka
wystąpienia chorób centralnego układu nerwowego w okresie do trzech lat. A przecież doskonale wiemy, że skutki uboczne mogą wystąpić
po dziesięciu, piętnastu czy dwudziestu latach.
A tutaj wskazują, że obserwowali przez okres
trzech lat.
Wystąpił związek szczepień ze zwiększonym
ryzykiem, podkreślam, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób centralnego układu
nerwowego w ciągu pierwszych trzydziestu dni
po podaniu szczepionki, ale u osób młodszych,
tzn. poniżej 50 roku życia. Przecież stwardnienie rozsiane nie występuje u dziesięciolatków –
jeszcze. A więc wystarczy zauważyć to, że ci
sami autorzy pracy wskazują na występujący
rzeczywiście wzrost ryzyka. Ale idźmy dalej. . .

„Ponieważ szczepienia są bardzo powszechne,
nawet mały wzrost ryzyka wystąpienia stwardnienia rozsianego i innych chorób dotyczących
centralnego układu nerwowego demielinizacyjnych mógłby mieć znaczny wpływ na stan zdrowia publicznego”.
Widzicie Państwo? Sami mówią, jak to jest niezwykle ważne, jeśli wystąpi taki wzrost ryzyka.
Określili sami, że taki wzrost ryzyka występuje,
a jednocześnie mówią – nic nie zmieniajmy,
niech będzie, jak jest. I to są właśnie badania
dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Lekarz
przeczyta coś takiego i pomyśli sobie – jednak
te szczepionki są bezpieczne.
Bezpieczeństwo szczepionek
Zakończmy tę część na trochę lżejszą nutę. . .
Załóżmy, że chcemy zrobić nowy suplement
diety. Suplement, a więc coś, co będzie podawane doustnie.

Proszę popatrzeć na konkluzję, gdzie najczęściej czytają to lekarze. Autorzy piszą tak:
„Nie wykazaliśmy, nie znaleźliśmy żadnego
związku dłużej terminowego szczepienia z wystąpieniem stwardnienia rozsianego lub też innych chorób centralnego układu nerwowego, co
wskazuje na brak związku przyczynowego”.

Witamina D3
Załóżmy, że zrobimy sobie naszą, własną witaminę D3.
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A zatem do tego roztworu tłuszczu dodamy. . .
U

Co w związku z tym musimy teraz zrobić?
Żeby działać legalnie, musimy ten nasz produkt, który zrobiliśmy sobie ze wszystkimi tymi
dodatkami:

troszeczkę rtęci, ale. . . bardzo mało;

Ale naprawdę bardzo mało. Tak mało, jak to
jest w szczepionkach. Dodamy. . .
U

ZGŁOSIĆ do GIS-u w celu rejestracji

troszkę aluminium, ale. . . bardzo mało;

Inaczej nie wolno nam tego produktu sprzedawać. Trzeba to zgłosić.

Bardzo mało. No, tak mało, jak to jest w szczepionkach.
U

GIS, drodzy państwo, nam odpowiada:

troszkę formaldehydu, ale. . . bardzo mało;

Troszkę dodamy kancerogennego formaldehydu, ale również bardzo, bardzo mało. Tyle,
ile jest w szczepionkach, bo przecież nie będziemy tego podawać domięśniowo, nie będziemy tego podawać do krwiobiegu, tylko to
jest suplement diety. A więc to jest coś, co będzie podane doustnie.
U

troszkę kryształków toksyn o wymiarach
nano, ale. . . bardzo mało;

Wrzućmy tam troszkę kryształków, toksyn
o wymiarach nano, jak obecność tych toksyn
stwierdzili naukowcy włoscy w każdej szczepionce, ale również podrzućmy sobie tego tam,
ale tak bardzo, bardzo mało.
U

Salwa śmiechu. . . Ha, ha, ha. . .

jakiś retrowirusik;

No, tak. . . To jest oczywiście żart, ale jeśli się
nad tym zastanowimy, to przestaje to żartem być. Dlatego, że jeśli w suplemencie diety
znalazłyby się te substancje, które znajdują
się w każdej szczepionce, a więc różnego rodzaju toksyny, wtedy nastąpiłaby natychmiastowa akcja wycofania tego produktu z rynku,
mimo że byłby podawany tylko doustnie.

Dodajmy do tego sobie jakiś retrowirusik może
do smaku albo jakąś chlamydię, mykoplazmę
jakąś. I podkreślam – to jest suplement diety.
Tego nie wolno podawać do krwiobiegu. To jest
suplement diety, a więc zastosowanie naszego
nowego suplementu będzie DOUSTNE!!!
Produkt tylko dla dorosłych, dla dzieci
na wszelki wypadek – NIE!

Ale jeśli to samo w znacznie gorszej formie podamy dziecku do jego krwiobiegu, nikt z tym nie
ma problemu. Jest to zarejestrowane nie tylko
jako suplement diety, jest to zarejestrowane,
jako lek. Brzmi to paradoksalnie, ja wiem. Ale
w takim świecie przyszło nam żyć. Myślałem
tę część prezentacji zakończę czymś, co Państwa rozweseli, ale nie wiem, czy to Was akurat
rozweseliło. Bo jak widać, jest to absolut sięgający zenitu, a jednak w takim świecie żyjemy,
narzucanym nam przez polityków i urzędników.

Produkt tylko dla dorosłych, dla dzieci na
wszelki wypadek – NIE!, bo wiemy, że w wielu
suplementach, czyli produktach zawierających
część tego, co jest w naszej żywności, a więc
zawierających jedzenie, wielokrotnie GIS wymaga, żeby napisać, że na wszelki wypadek nie
jest to produkt dla dzieci, ani dla kobiet w ciąży.
Przecież podajemy to doustnie, a nie w odróżnieniu od szczepionek do krwiobiegu.

Koniec odcinka 32
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ODCINEK 33
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
NIE-bezpieczeństwo szczepionek

Witam Państwa w odcinku 33. W poprzednim
odcinku mówiliśmy o tym, że skuteczność nie
jest równa bezpieczeństwu. Mówiliśmy o tym,
że badań dotyczących skuteczności jakkolwiek
niespełniających warunków badań klinicznych
są setki, a może tysiące, natomiast jeśli chodzi
o ten element bardziej istotny, a więc o bezpieczeństwo szczepionek – takich badań nie ma.
Pomimo tego, że społeczeństwo amerykańskie
domaga się od FDA i CDC przeprowadzenia badań dotyczących skuteczności, a przede wszystkim bezpieczeństwa szczepionek. Te instytucje
uparcie odmawiają przeprowadzenia takich badań. W Polsce również takich badań nikt nigdy
nie wykonał, nikt nigdy nie pokazał, że szczepionki są bezpieczne. Oczywiście tak jak powiedziałem, stosując wszystkie zasady badań klinicznych. W poprzednich odcinkach omawialiśmy sobie dane statystyczne, dane oficjalne
ze Stanów Zjednoczonych wskazujące na gwałtowny wzrost autyzmu wśród amerykańskich
dzieci.

W tym samym roku zanotowano
1.082.353 przypadki autyzmu!
W tym samym roku zanotowano 1.082.353
przypadków autyzmu. Niemniej jednak w tym
przypadku nie ogłoszono żadnej epidemii. Nikt
z tego powodu nie bije na alarm. Wręcz przeciwnie usiłuje się wszystkim tłumaczyć, że po
prostu nie ma autyzmu.
W USA podaje się dzieciom do 6 roku życia 14 szczepionek w 49 dawkach. Łącznie dzieciom i młodzieży do 18 roku życia
podaje się 16 szczepionek w 72 dawkach!
Czyli dziecko do 18 roku jest kłute, że tak
powiem, 72 razy. Najnowsze doniesienia, jakie
w tej chwili mam mówią już o 80 szczepionkach
w kategorii dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Pozytywny związek pomiędzy występowaniem autyzmu i ilością szczepień
w USA to jest co najmniej w tej chwili
142 tego typu publikacje.

W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych:
1 dziecko na 45 cierpi z powodu autyzmu.
W tej chwili nowe dane wskazują na to, że
w 2017 roku już 1 dziecko 36 jest dzieckiem autystycznym.

„Model” amerykański adaptowany
w Polsce
Mówię Państwu o tym dlatego, że jest to „model” amerykański adaptowany w Polsce. Chodzi o to, że stopniowo w Polsce wprowadza się
coraz więcej szczepionek, tak jak to się dzieje
w Stanach Zjednoczonych, ale. . .

W 2025 roku w Stanach Zjednoczonych:
1 dziecko na 2 BĘDZIE autystyczne
Doktor Stefanie Deneff przeprowadziła serię
analiz, z których wynikało, że około roku 2025,
jedno dziecko na dwoje będzie autystyczne.

* Ponad 50% dzieci w USA cierpi z powodu
chorób chronicznych.

W roku 2014 w 27 stanach USA zanotowano 644 przypadki odry

Chorób przewlekłych. To jest właśnie stan
zdrowia amerykańskiej młodzieży teraz.
* 21% dzieci jest opóźnionych w rozwoju
(uszkodzenie mózgu)

Zwracam Państwu uwagę na to, że w roku 2014
w 27 stanach w USA zanotowano 644 przypadki
odry.

* Największa śmiertelność okołoporodowa
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Nie mówi się nam o tym, ale w Stanach Zjednoczonych występuje największa śmiertelność
okołoporodowa. My również jak widać, zmierzamy w tym samym kierunku i nikt w tym
zakresie niczego nie chce zrobić.

chetniające. Nikt nie mówi o tym otwarcie, nikt
nie informuje, nawet lekarzy, o wpływie tych
dodatków na funkcjonowanie komórek mikroglejowych (mikrogleju). A przecież pokazano
mechanizm tego, co się dzieje w mózgu małego
dziecka, pod wpływem tego typu stymulantów.

NIE-bezpieczeństwo szczepionek

3 Wielokrotna stymulacja układu odporno-

A przecież należy informować o niebezpieczeństwie szczepionek. Na czym to polega? Tak,
jak pokazałem Państwu:

ściowego niemowlęcia, stymulacja długotrwała!

Wielokrotna stymulacja układu odpornościowego niemowlęcia stanowi tę katastrofę. Dlatego że jak mówiliśmy oraz publikacje tego dowodzą, prowadzi to do długotrwałej stymulacji, gdzie katastrofalne skutki tej stymulacji dla
dziecka, widoczne są za dwa, cztery, pięć, dziesięć, piętnaście czy dwadzieścia lat. Te mechanizmy są opisane i są publikacje.

3 Brak długoterminowych badań szczepionek
podawanych w tak dużej ilości czasami w czasie
jednej wizyty (kalendarz szczepień)
Mówiliśmy o tym, że nikt nie zbadał efektu
stosowania tych szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień, a więc szczepionki są podawane w ciemno, nie mając żadnych dowodów
naukowych, żadnych dowodów na bezpieczeństwo tych szczepień.

3 IMMUNOEXCITOTOXICOLOGY – ktoś
słyszał?

Doktor Blaylock stworzył określenie „immunoexcitotoxicology”. Czy ktoś o tym kiedykolwiek słyszał? To jest termin określający całe te
procesy toksyczne, które występują w mózgu
dziecka, gdzie układ odpornościowy dziecka zaczyna sam wytwarzać niezwykle silne toksyny.
Dzieje się to pod wpływem różnego rodzaju
stymulantów, gdzie największym, najgorszym,
najbardziej aktywnym stymulantem są szczepionki.

3 Badania kliniczne leku – NIEZGODNE

z tzw. Złotym Standardem, jaki obowiązuje
w przypadku KAŻDEGO leku, ale. . . Nie
wtedy, kiedy jest to szczepionka
Zatem można powiedzieć i należy to mówić, że
w związku z tym żadna szczepionka nie przeszła przez żadne badania zgodne z tym tzw.
Złotym Standardem, który obowiązuje w przypadku każdego leku.

3 Instytucja, taka jak na przykład CDC, jest

3 Mechanizm występowania skutków ubocz-

To powinno również ludzi zastanawiać, że instytucja żywo zainteresowana zrobieniem pieniędzy na szczepionkach, jest tą samą instytucją,
która narzuca cały program szczepień.

Mechanizm występowania skutków ubocznych
dłuższym niż te trzydzieści dni jest ignorowany.
Nie jest nauczany na żadnej uczelni. Studenci,
młodzi lekarze nie mają najmniejszego pojęcia
o istnieniu tego mechanizmu, który został poznany, opisany. Oczywiście jest, ale nikt o tym
nie mówi, nikt o tym nie wspomina, dlatego że
tego się na uczelniach nie naucza.

nych w dalszym czasie od podania szczepionek
jest całkowicie ignorowany, nienauczany

właścicielem ponad 100 patentów na produkcję
szczepionek

3 Polskie instytucje są zainteresowane tylko
„wyszczepialnością”

Dlatego że nie widzimy rzetelnych badań
przeprowadzonych w Polsce dotyczących bezpieczeństwa szczepień. Wszystko, co nam się
mówi, w każdym przypadku, polega się na karykaturalnych wręcz badaniach amerykańskich.
Ale w Polsce nikt takich badań nie przeprowadzał.

3 Mechanizm mimikry molekularnej jest całkowicie ignorowany, nie nauczany.

A jest to mechanizm podstawowy. Tłumaczący
wystąpienie całego spektrum chorób przewlekłych po szczepionkach.

3 Wpływ dodatków „uszlachetniających” na

m Dziecko ma już przeciwciała na przykład od

Dalsze niebezpieczeństwo szczepionek leży
w tym, że zawierają one tzw. dodatki uszla-

Dziecko ma już przeciwciała na przykład od
mamy, bo wielokrotnie tak jest, a więc szcze-

mamy. . . Szczepić?

komórki mikroglejowe
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pić to dziecko? Czy nie szczepić? Dziecko się
dopiero urodziło, jeszcze o nim nic nie wiemy,
lekarze nie są w stanie wykazać niczego odnośnie stanu zdrowotnego, stanu układu odpornościowego tego dziecka, nie wiadomo, czy ma
przeciwciała. . . Szczepić czy nie szczepić?

jest za mało. A przecież lekarz w warunkach
ambulatoryjnych nie ma najmniejszych szans,
żeby to określić. A co dopiero:

m PIELĘGNIARKA!
Oczywiście nie chodzi o żadną degradacje zawodu pielęgniarskiego – nie – tylko chodzi o to,
że lekarz nie ma najmniejszych możliwości, żeby
dokonać rzetelnie takiej kwalifikacji, a my mówimy teraz, że będą to robiły pielęgniarki.
Z całym szacunkiem, ale to są zagadnienia niezwykle skomplikowane dla lekarza.

m Kiedy dziecko ma już przeciwciała na przy-

kład przeciw ospie, podanie dziecku szczepionki
„na ospę” może się dla tego dziecka skończyć
tragicznie. Nadmierna stymulacja. | dr. Blaylock

m Logika i wiedza nakazywałaby sprawdzić,

m Ospa wietrzna: dr Goldman wykazał, że

czy dziecko takie ma już przeciwciała, zanim
poda mu się którąkolwiek szczepionkę.

szczepionka = znacznie bardziej niebezpieczny
półpasiec w wieku 20-60 lat. Chciał to opisać
– nie pozwolili. Inni naukowcy też to potwierdzili.

m Wiemy doskonale, że tak się przecież nie
robi! Dlaczego? Brak logiki czy brak wiedzy?
Brak profesjonalizmu?

m Sytuacja dzisiaj: Znacznie więcej umiera

m Dzieciom podaje się szczepionki w ciemno,

osób z powodu półpaśca, niż kiedykolwiek
umarło dzieci z powodu ospy wietrznej. Epidemia.

nie mając najmniejszego pojęcia, jakie przeciwciała u danego dziecka mogą już występować

m Z tego między innymi powodu, podając

Na to nikt nie zwraca uwagi. O tym nam nikt
nie mówi. A to zjawisko istnieje. Są oczywiście jeszcze inne zagadnienia, które w tym kontekście należałoby jeszcze uwzględnić. Na przykład:

dziecku jakąkolwiek szczepionkę, jak to praktykowane jest to w tej chwili, gramy w rosyjską
ruletkę.
Żeby określić czy dziecku można, czy nie można
podać szczepionkę, nie można polegać tylko na
tzw. zakwalifikowaniu dziecka, bo pan doktor
osłuchał dziecko, zajrzał do gardełka, zajrzał
do uszka i tak dalej, i w ten sposób przeprowadził swoją klasyfikację i kwalifikację dziecka
do szczepienia. A przecież nauka mówi wyraźnie, że to czy dziecko źle zareaguje na szczepionkę, czy nie, zależy od wielu, wielu jeszcze
innych aspektów takich jak na przykład konstrukcja genetyczna dziecka. Jego układ odpornościowy. Jego układ odpornościowy odgrywa
tutaj kluczową rolę, ale to jest nie do sprawdzenia w takiej wizycie u lekarza, w której osłucha tylko dziecko i kwalifikuje dziecko do podania szczepionki. Żeby cokolwiek dowiedzieć się
o tym dziecku, zanim mu się poda szczepionkę,
należałoby wykonać serię naprawdę skomplikowanych czasami badań, łącznie z badaniami genetycznymi. Inaczej nie można zakwalifikować
takiego dziecka do podania szczepionki, dlatego że nie wiadomo nic o tym dziecku, jak ono
zareaguje. Nawet gdyby wykonać serię bardzo
skomplikowanych badań układu odpornościowego czy też genetyki tego dziecka, to ciągle

m Jak szczepionka na ROTAwirus znalazła się
na rynku?

Czyli szczepionka przeciw rotawirusom. Podkreślam, że jest to rotawirus, a nie retrowirus. A więc rotawirus, który charakteryzuje się
przejściowym stanem chorobowym dziecka, biegunka, wymioty. Bardzo ważne jest zadbanie
o nawodnienie dziecka i na ogół jest to niezbyt
szkodliwa choroba.

m Dr Paul Offit, DORADCA komitetu wpro-

wadzającego szczepionki, doradzał wprowadzić
szczepionkę przeciw ROTAwirusom. Dlaczego?
Ù Był właścicielem patentu na tę właśnie
szczepionkę! Tego typu rzeczy również należy
wziąć pod uwagę, oceniając całość tego zagadnienia.
Ù Sam głosował za wprowadzeniem swojej
szczepionki, kiedy był częścią komitetu doradczego.
Ù Zyskał na tej szczepionce 29 milionów dolarów. Jest multimilionerem, ale jakoś o to nikt
się go nie czepia.
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Ù Mało tego. Całkowitej kompromitacji dokonał wtedy, kiedy powiedział, jaka jest jego
wiedza na temat wpływu neurologicznego jego
szczepionki. Zapytano się go – czy wie, co powoduje jego szczepionka w mózgu dziecka? Odpowiedział, że: „Nie mam pojęcia, bo nie jestem neurologiem”. Jest to wszędzie opisywane.

Czy w takim razie szczepionki przeciw stosunkowo niegroźnemu procesowi chorobowemu, jakim jest zakażenie rotawirusem, jest skuteczne?
Ù Efektywność – TAK, ale. . . ten wirus
(a właściwie jego brak w systemie) spowodował,
uwidocznienie się innego znacznie groźniejszego
wirusa – Norowiursa.

Ù A co na to media?

A więc zaburzenie całego ekosystemu bakteryjnego, wirusowego w naszym środowisku, prowadzi do tego, zresztą nie pierwszy raz to stwierdzono, że wcześniej czy później organizm będzie
zaatakowany podobnym wirusem lub bakterią,
o jeszcze większej możliwości rażenia. I to się
dzieje. Dlatego że szczepionkami usuwamy jeden wirus, a drugi, następny, wchodzi na to
miejsce, ale o jeszcze większej sile rażenia. Jeszcze większym zagrożeniu.

Proszę popatrzeć, kiedy dr Wakefield dokonał
naprawdę przełomowego odkrycia, które w tej
chwili jest w ten sposób odbierane, media ogłaszały to wszędzie, że Wakefield podobno powiedział, że szczepionki powodują autyzm, co jest
absolutną bzdurą. A w tym przypadku, kiedy
dochodzi wręcz do karykatury wprowadzania
szczepionek – nikt o tym nie mówi.
Ù Co się dzieje z dziećmi zaszczepionymi
przeciw ROTAwirusom?

PARADOKS za paradoksem

To jest niezwykle ciekawe, dlatego że w tej
chwili lekarze wiedzą, że powoduje to:

Oceniając całość tego zagadnienia, nie można
pominąć pewnych niesamowitych paradoksów.

Ù Cięższe wymioty i biegunki oraz stany zapalne jelit.

* Przemysł farmaceutyczny był wielokrotnie

Niezwykle ciężkie. To już nie jest taka łatwa
do przebycia choroba, kiedy dziecko tego wirusa
dostanie ze środowiska.

* Ilość wyroków kryminalnych w żadnym

oskarżany i skazywany z prawa KRYMINALNEGO (inny przemysł już by nie istniał)
przypadku nie zmusza tego przemysłu do NICZEGO!

Ù Zero przypadków śmiertelnych (jeden P.
Offit).

Mogą robić, co tylko im się podoba. Tutaj
chciałbym przekazać Państwu kilka informacji
dotyczących tego systemu:

Ile było przypadków śmiertelnych spowodowanych rotawirusami? Sam P. Offit powiedział,
że zna tylko jeden taki przypadek. A więc
sam stwierdził, że wystąpienie rotawirusów jest
stosunkowo bardzo, bardzo łagodnym schorzeniem, które dzieci przechodzą bez żadnego problemu. Ale stworzył na to coś, co praktycznie
nie stwarzało żadnego zagrożenia, szczepionkę
i zarobił prawie 30 milionów dolarów. Ale co
jest jeszcze gorsze?

* Od 1986 roku, kiedy kongres amerykań-

ski wprowadził prawo stanowiące o tym, że
przemysł farmaceutyczny NIE MOŻE BYĆ
OSKARŻANY o wywołanie szczepionką choroby u dziecka, zaczęła się katastrofa. Dlaczego? Wyjaśnię Państwu, dlaczego tak się
stało.
Do 1986 roku jeden z prawników amerykańskich wygrał ponad 300 spraw dotyczących
uszkodzenia zdrowia dzieci i w każdej wygranej sprawie przyznawano wielomilionowe odszkodowania tym dzieciom. Było ich powyżej
300. Wtedy nastąpiły dwie rzeczy. Po pierwsze prawnik ten zaproponował, żeby w takich
przypadkach nie związywać tego wszystkiego
z systemem sądowym, bo nie zachodzi taka potrzeba, tylko żeby utworzyć urząd, który rozpatrywałby tego typu zgłoszenia, i poza systemem
sądowym przyznawał odszkodowania tym dzie-

Ù CDC potwierdziło, że w szczepionkach
na rotawirusy, znaleziono wirusy pochodzenia
świńskiego, gdzie szczególnie jeden z nich powoduje śmierć u świń.
To znajduje się w tych szczepionkach i CDC oficjalnie to potwierdziło. Szczepić czy nie szczepić? Co gorzej. . .
Ù W szczepionkach przeciw rotawirusom
znaleziono niesamowicie niebezpieczne RETROwirusy!
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ciom. Prawnik ten chciał spowodować, żeby
ten system był szybszy i łatwiejszy. Po stworzeniu jednak takiego urzędu, nazywanego sądem szczepionkowym, niestety tak się nie stało.
W tej chwili jest tak, że tzw. sąd szczepionkowy, który w ogóle nie składa się z przedstawicieli prawa, to są po prostu urzędnicy decydujący o tym, powoduje tak wielkie utrudnienia w dawaniu odszkodowań amerykańskim
dzieciom, że w tej chwili graniczy to absolutnie z cudem, żeby takie odszkodowanie otrzymać. To są tysiące, tysiące zgłoszeń, a odszkodowania otrzymuje niewielka część dzieci, czy
rodzice tych dzieci, bo te dzieci są najczęściej
sparaliżowane, nie żyją albo w jakikolwiek sposób są poszkodowane.

Do śmierci tego dziecka. A więc firma farmaceutyczna powinna być skazana ustawowo na
wzięcie na siebie wszystkich kosztów do końca
życia dla takiego dziecka. Dlaczego za to mają
płacić do końca życia swojego dziecka rodzice?
W ten sposób byłoby to rzeczywiście w pewnym sensie sprawiedliwe, bo oczywiście są ludzie, którzy podnoszą kwestię odpowiedzialności urzędnika i lekarza za to, że na przykład
namawiali wręcz rodziców do zastosowania danej szczepionki, która zniszczyła im dziecko.
Mało tego. Są też głosy, żeby natychmiast ukarać tego kogoś, kto zmusił rodziców karą administracyjną, żeby dziecko zaszczepili. Bo wtedy
kiedy dziecko jest zaszczepione, ci urzędnicy
lub lekarze, wszyscy uciekają. Lekarze chronią
się procedurami, urzędnicy chronią się czymś
tam innym, nikt za to nie bierze odpowiedzialności. I rzeczywiście być może istnieje jakiś sens w tym, żeby ten, kto zmusza, poniósł
też odpowiedzialność. Jeżeli jednak w Polsce
będzie system, który pozwoli mieć wolny wybór, wtedy, jeśli rodzić świadomie wybrał, że
zaszczepi dziecko, i coś się dziecku stało – to
trudno. Wtedy jest rzeczywiście jego sprawa.
Natomiast samo uszkodzenie dziecka w takim
przypadku ciągle nie rozgrzesza firmy, która tę
toksyczną szczepionkę wyprodukowała, a która
spowodowała tego typu katastrofę zdrowotną
u dziecka.

Następna sprawa jest taka, że kiedy zabrakło
pieniędzy w funduszu, żeby wypłacać te odszkodowania, ograniczono kwotę odszkodowania do
250 tysięcy dolarów. W systemie amerykańskim, jeśli ktoś to zna i wie, kwota 250 tysięcy
dolarów na utrzymanie dziecka niepełnosprawnego, to jest kwota, która zniknie w ciągu roku,
może półtora roku. Takie są ogromne koszty
medyczne w Stanach Zjednoczonych. W Polsce szykowana jest ustawa, która będzie rodzicom dawała możliwość wypłacenia 60 tysięcy
złotych. A więc tu w Polsce, wiemy o tym,
że 60 tysięcy złotych, to jest coś, co zniknie
natychmiast. Bo rzeczywiście, utrzymanie takiego dziecka, cała opieka, materiały, terapie
i tak dalej, to jest nic. Tak samo jest w tej
chwili stosunkowo źle w Stanach Zjednoczonych. Dlatego nie można w Polsce dopuścić
do wprowadzenia tej ustawy, którą się w tej
chwili proponuje, z powodu takiego, że raz
wypłacone odszkodowanie całkowicie rozgrzesza przemysł farmaceutyczny. Bo – odszkodowanie macie, proszę bardzo, macie zapłacone.
Dlatego uważam, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest to, żeby w Polsce rodzice dzieci
tak strasznie poszkodowanych na całe życie,
miały wypłacane przez firmę farmaceutyczną,
nie instytucje rządowe, nie z naszych podatków,
ale żeby były wypłacane pieniądze z funduszu,
na który składa się przemysł farmaceutyczny.
Rodzice takiego polskiego dziecka przekazywaliby koszty, tak jak przy rozliczeniu podatkowym, koszty, jakie ponieśli, i teraz byłyby te
koszty zwracane im w całości. Każdego roku.

W tej chwili Amerykanie chcą pięcioletniego moratorium na szczepionkę. Zatrzymać
wszystko. Nie szczepić przez pięć lat, zobaczyć
co się będzie działo, przyjrzeć się temu dokładniej. Druga sprawa niezwykle istotna w Stanach Zjednoczonych to jest to, do czego ja bym
nigdy nie chciał dopuścić, żeby w Polsce to się
działo, to skąd się bierze budżet? Budżet amerykański na wypłacanie tych wielomilionowych,
do tej pory tak było, odszkodowań, bierze się
to stąd, że na ten budżet składają się rodzice
kupujący szczepionki [!], bo od każdej szczepionki 75 centów przeznacza się na ten budżet.
W tej chwili pieniędzy już zabrakło i Kongres
Amerykański musiał wesprzeć to dodatkowymi
funduszami, ale proszę zauważyć, nawet jednej
złotówki nie wpłacił na to przemysł farmaceutyczny.

* Od roku 1986 w USA nie można oskarżyć producentów szczepionek. Dlaczego? Po-
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wiedzieli, że za dużo spraw było wytoczonych
przeciwko nim! Zagrozili, że nie będą produkować szczepionek, ale gdy tylko zdjęto z nich
obowiązek wypłacania odszkodowań, natychmiast ilość szczepionek z 10 wzrosła do 69.

daje się formaldehyd. Oczywiście są dyskusje dotyczące tego, że nasz organizm produkuje
formaldehyd. Tak to jest prawda, ale mówiliśmy o tym wcześniej, że jest to produkcja ściśle kontrolowana, podczas gdy formaldehyd
podany zewnętrznie dziecku, to nie jest ilość
precyzyjnie kontrolowana. A zatem, jak można
dopuszczać do tego, kiedy producent sam informuje, że jego szczepionka zawiera kancerogen, a jednak podać do krwiobiegu dziecka substancję znaną jako substancja powodująca nowotwory. Fragmenty obcego materiału genetycznego, nie tylko ludzkiego – producent również bardzo często w swoich ulotkach
nas, rodziców, lekarzy, otwarcie informuje. Że
jest obcy materiał genetyczny. Mało tego.
Przecież producent także pisze, oczywiście jest
to zakamuflowane skomplikowanym językiem
biochemicznym, że jego szczepionka zawiera
obce dla organizmu człowieka tłuszcze i cukry. I oczywiście producent w swoich ulotkach
wielokrotnie mówi, że zawiera różnego rodzaju
alergeny.

* A jeśli już. . . „sąd” szczepionkowy to: nie
ma ławników, to są urzędnicy, nie ma sędziego

Tak jak powiedziałem wcześniej sąd szczepionkowy – tam nie ma ławników, tam nie
ma sędziego. Tam jest urzędnik. A jeśli jest
już przyznane odszkodowanie za UDOWODNIONĄ szkodę spowodowaną szczepionką, to
kto płaci odszkodowanie?

* Rodzice, którzy kupili szczepionkę, ale nie
producent szczepionki!

No właśnie nie płaci tego producent, płacą za
to rodzice.

* Firma farmaceutyczna może być oskarżona

o uszkodzenie organizmu człowieka JAKIMKOLWIEK INNYM LEKIEM, ale nie szczepionką.
W związku z tym:

Zanieczyszczenia szczepionek
NIEZGŁASZANE PRZEZ
PRODUCENTA!

* Firma farmaceutyczna NIE MUSI SIĘ

STARAĆ o produkowanie bezpieczniejszych
szczepionek

Ale istniejące w tych szczepionkach. Wystarczy przecież przeczytać tylko to, co producent
formalnie, oficjalnie zgłasza, żeby być przerażonym, jeśli się rozumie te wszystkie mechanizmy,
o których mówiliśmy sobie do tej pory. Czyli te
wszystkie substancje toksyczne, wszystkie substancje działające jako stymulanty, gdzie producent otwarcie mówi: „W mojej szczepionce to
wszystko jest”. Teraz popatrzmy na zanieczyszczenia szczepionek, których producent nie zgłasza. I nikt o tym nie wie. Nikt nie informuje ani
lekarza, ani rodziców, że w wielu szczepionkach
stwierdzono poza wszelką wątpliwość istnienie
retrowirusów. Tego rodzaju wirusy używane
są w produkcji broni biologicznej. Wielokrotnie
powtarzałem to, mówię to jeszcze raz teraz, że
gdyby Warszawę pospreyować jakimś roztworem zawierającym retrowirusy, wtedy natychmiast ogłoszono by atak bronią biologiczną na
Polskę. A tego rodzaju wirusy wstrzykuje się
polskim dzieciom. Mało tego, przecież stwierdzono obecność różnego rodzaju wirusów bydlęcych, które pokazano poza wszelką wątpliwością, wywołują poronienia u zwierząt. Tego

Po co? Dlaczego? Nie muszą.
Substancje toksyczne zgłaszane
przez producenta
Drodzy Państwo, substancje toksyczne, jakie
zawarte są w szczepionkach, wielokrotnie są
otwarcie zgłaszane przez producenta szczepionek. Producent w szczepionkach, które zawierają rtęć, wyraźnie o tym mówi, że szczepionka ta zawiera rtęć. Również producenci piszą w ulotkach, a więc w formalnym dokumencie, w składzie szczepionki, że jest tam aluminium (glin). Oczywiście mowa jest o semantyce tutaj, że być może prawidłowo trzeba byłoby mówić „glin”, ale wiemy, o co chodzi. Producent również informuje, że szczepionka zawiera obce dla organizmu człowieka białka.
Bardzo często również producent zawiadamia
nas, że w jego szczepionce jest polisorbat 80 –
niezwykle toksyczna substancja. Również producent otwarcie mówi, że w jego szczepionce
znajduje się formaldehyd. A przecież formaldehyd jest znanym kancerogenem. A więc
na jakich podstawach naukowych dziecku po-
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typu wirusy również znaleziono w szczepionkach. Znalazły się Mykoplazmy, chlamydie,
tego typu patogeny, które są patogenami wewnątrzkomórkowymi i które nigdy tam nie powinny się znaleźć. Mało tego. Naukowcy włoscy niedawno pokazali, że każda szczepionka
bez wyjątku, która jest stosowana na rynku europejskim, a więc każda w Polsce, zawiera nanokryształy różnego rodzaju toksyn, które
jak naukowcy powiedzieli, mogą genetycznie
modyfikować organizm dziecka tak samo jak
retrowirusy, które również mogą zmieniać gospodarkę genetyczną dziecka. To samo robią
nanokryształy czy nanotoksyny. Naukowcy
powiedzieli w swoich konkluzjach, co Państwu
przekazywałem wcześniej, że tego typu toksyny występują, o takim charakterze, że ci toksykolodzy z 40 ponad letnim doświadczeniem
byli zdziwieni, iż takie coś znaleźli w szczepionkach. Pokazali, że ich działanie toksyczne
jest wzmocnione jeszcze całą biologiczną, molekularną konstrukcją tych nanokryształów.
W zakończeniu tej pracy, w konkluzji powiedzieli, że te substancje nigdy nie powinny się
znaleźć w organizmie dziecka. Glifosat – pokazałem Państwu, że substancja czynna Raundapu, którym sprejuje się pola, znajduje się
również w szczepionkach. Mało tego, pokazaliśmy sobie prace, że policzono, ile dokładnie tego
glifosatu jest. A glifosat wprowadzony, szczególnie omijając wszelkiego rodzaju naturalne
bariery, tak jak na przykład układ pokarmowy,
robi niesamowite spustoszenia. Są również tzw.
wirusy stealth, których układ odpornościowy
nie potrafi wykryć, ale efekty, skutki tych wirusów występują nawet po 30 latach od podania
szczepionki.

Teraz posłużę się jednym przykładem. Co
prawda parę słów na ten temat powiedziałem,
ale drodzy Państwo zwróćmy uwagę, dlatego że
o tym się w ogóle nam nie mówi.
Co to za substancja ZAWARTA W WIELU
SZCZEPIONKACH, która:

ã Jest patogennym mikroorganizmem, szcze-

gólnie takim, który jest zdolny do replikacji
w organizmie nosiciela z negatywnymi dla niego
skutkami fizycznymi lub osobowościowymi?
Coś, co jest przekazywane następnym generacjom dzieci. Co to za substancja?

ã Nazywa się to: RETROWIRUS
BROŃ BIOLOGICZNA!!!

RETROWIRUS
Jest to wspomniany przed chwilą retrowirus.
Tak jak mówiłem, jest to broń biologiczna. Ale
na co chciałem zwrócić uwagę Państwu? Na to,
że:
Pod przykrywką nazwy szczepionka ochronna
bez względu na to, co rodzice myślą, broń biologiczna musi być wprowadzona do organizmu
dziecka, bo inaczej:

ã Za brak zgody rodzica na wprowadzenie

tego typu toksyn do organizmu dziecka można
rodzicom odebrać lub ograniczyć prawa rodzicielskie.

Dlatego jest to dla mnie tak niezwykle ważne,
że nawet producent szczepionki otwarcie mówi,
jak straszne toksyny w swojej szczepionce ma,
a nie mówi, jakie jeszcze bardziej toksyczne substancje w jego szczepionce się znajdują. To nie
jest zgłaszane. Tego się nie mówi nigdzie. Niezależne laboratoria stwierdzają obecność tych
retrowirusów, mykoplazmy, i tak dalej, natomiast laboratoria, które niby sprawdzają jakość
tych szczepionek – nigdy tego nie wykryły. Bardzo dziwne. A powiem Państwu, że były badania porobione, rzeczywiście to znajduje się
w polskich szczepionkach.

ã Za brak zgody rodziców na wprowadzenie
tego typu toksyn do organizmu dziecka będzie
nałożona na nich kara finansowa przez urzędnika polskiego.
Co dalej?

m W przygotowaniu w tej chwili jest ponad
330 szczepionek;

m W roku 2013 było już 250 szczepionek oczekujących tylko na zielone światło FDA;
To jeśli tak:
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To przeciwko czemu planowane są następne
szczepionki?

Oraz na. . .
Na co jeszcze? Jest ich naprawdę tych szczepionek bardzo dużo, ale już do drzwi puka szczepionka na:

Na:

=
=
=
=
=

Otyłość;
CHOLESTEROL

Skutki uboczne szczepionek [!];
Autyzm;

Teraz pozostawię Państwa z tym do oceny własnej, całej tej sytuacji, bo chyba nikomu w tej
chwili do śmiechu nie jest.

Palenie papierosów;
Astmę;

Koniec odcinka 33

Jeśli się nie zbuntujemy i nie zatrzymamy tego szaleństwa, pewnego dnia obudzimy się i będziemy przyjmować szczepionki na śniadanie, na obiad, a kończąc dzień – na kolację. I nikt nie będzie w stanie odmówić.
Nikt nie będzie na tyle silny, a przede wszystkim wystarczająco zdrowy, żeby się temu sprzeciwić. . . | RdmG.
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ODCINEK 34
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Odra, świnka, różyczka, witamina C, askorbinian sodu, sepsa

jest właśnie klucz tego wszystkiego, dlatego że
witamina C, szczególnie w proszku, ona się bardzo słabo wchłania. Można podawać witaminę
liposomalną tak samo, natomiast bardzo dobre efekty, praktyka wskazuje na to – zwykła
witamina C, bez względu na to, jaka jest jej
forma. Ważne jest, żeby organizm dziecka wysycić tą witaminą C. Dlaczego tak jest? Opisałem szczególnie w drugiej części „Ukrytych
terapii”, nie będziemy teraz o tym mówić.

Witam Państwa w odcinku trzydziestym czwartym moich prezentacji. W ostatnim odcinku
mówiliśmy sobie o aspektach dotyczących
szczepionek, ale to było, jak Państwo widzieliście podsumowanie raczej, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Jest to wszystko oparte na
dowodach naukowych, na publikacjach, na informacjach, ze źródeł bardzo, bardzo wiarygodnych.
Co zrobić, kiedy dziecko jednak zachoruje
na odrę, świnkę, różyczkę lub ospę? Nie
jest to porada medyczna, a tylko moja
OPINIA WŁASNA

R Podać witaminy A, D, E, K, magnez, cynk, B6, silimarin
Druga ważna rzecz jest taka, że już w tej chwili
wiemy, jak bardzo istotne jest podanie dziecku
witaminy A, D, E, K, magnezu, cynku, witaminy B6, silimariny. To są naturalne substancje, ale bardzo mocno wpływające na wzmocnienie układu odpornościowego. Trzeba pamiętać o tym również, że różnego rodzaju witaminy, minerały są bardzo szybko zużywane
przez układ odpornościowy w czasie infekcji.
Dlatego podawanie, chociażby tych witamin,
jest niezwykle wskazane u takiego dziecka.

Pytanie, które zadaje mi wielu, wielu rodziców dotyczy tego, co zrobić, kiedy dziecko już
jest chore na odrę, świnkę, różyczkę, ospę i tak
dalej. Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Bo
dziecko już jest chore. Nie ma znaczenia czy
ono było wcześniej szczepione, czy nie, chodzi
o to, że dziecko już zachorowało. To oczywiście
nie jest porada medyczna. To jest tylko moja
opinia własna, podkreślam bardzo mocno.

R Podawać witaminę C. Niewiele, ale
CZĘSTO

R Podawać dużo płynów

Drodzy Państwo trzeba zawsze zacząć od podawania temu dziecku witaminę C. Tak, jak to
opisywałem wcześniej, w obu moich książkach.
Nie chodzi o to, żeby wysycić organizm dziecka
bardzo szybko, bardzo dużą ilością witaminy C.
Podawać niewiele, ale często. Oczywiście w zależności od wagi dziecka, bo dziecko, które ma
4 czy 5 latek, będzie wymagało tej witaminy
mniej, niż osoba dorosła. Mówimy tutaj o chorobach odra, świnka i różyczka, więc mamy na
myśli przede wszystkim dzieci. A zatem podawać 1⁄3, 1⁄4 witaminy C naturalnej, czy też nawet
kwasu askorbinowego. Rozpuścić gdzieś w jakimś soczku i bardzo ważna rzecz – podawać
co godzinę, co półtorej, niedużo, ale często. To

Podawać naturalnie bardzo dużo płynów. Czy
to herbatki napotne, które pozwalają dziecku
poprzez pocenie się usuwać różnego rodzaju
toksyny z organizmu. Dobrze byłoby podać
troszeczkę soli Kłodawskiej, polecam Kłodawską sól, naszą, Polską, żeby to nawodnienie
organizmu tym bardziej było efektywne, bo
dziecko będzie się pocić bardzo często, a przez
to tracić płyny. A przez uzupełnianie płynów,
w szczególności przez podawanie wody, odrobinka soli pozwoli ten organizm dziecka bardzo
dobrze nawodnić.

R Zapewnić spokój
Następna sprawa. Trzeba temu dziecku na-
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prawdę zapewnić spokój. Położyć go do innego
pokoju.

niamy temu dziecku naprawdę najlepszą możliwą ochronę całej gospodarki biologicznej, bakteryjnej w jego jelitach. Bo to jelita są odpowiedzialne za prawidłowe działanie układu odpornościowego.

R NIE obniżać temperatury poniżej
około 39,5◦ C.
I jedna z najważniejszych rzeczy. Nie obniżać temperatury poniżej około 39,5◦ C. Drodzy
Państwo nie mówi nam się tego, ale z komplikacjami po różnego rodzaju zakażeniach, czy
to bakteryjnych, czy to wirusowych – nie ma
znaczenia – trafiają do szpitala dzieci, którym
rodzice, bardzo często właśnie, obniżyli czymś
temperaturę. Tego się oczywiście nie zgłasza,
lekarz nie pyta, bo jest zajęty ostrym stanem
dziecka, ale kiedy się rozmawia z rodzicami tych
dzieci, to rzeczywiście bardzo, bardzo często podano dziecku jakieś środki na obniżenie temperatury, bo mama już zaczynała wpadać w panikę, że dziecko ma 39,5◦ C, nie wiedząc o tym,
że ta wysoka temperatura, którą organizm generuje, to jest podstawowy, jak gdyby antybiotyk, to jest podstawowy element terapii, to jest
dochodzenie dziecka do zdrowia. To jego organizm uruchamia tego typu samoobronę i nie
wolno mu w tym przeszkadzać. A więc nawet
jeśli ta temperatura wzrośnie powyżej 39,5◦ C,
to również nie obniżać środkami farmakologicznymi.

R Co 5 do 6 godzin podawać łyżeczkę lud dwie węgla drzewnego (najlepiej w proszku) rozpuszczonego w wodzy
lub w soku)
I oczywiście, wiedząc o tym, że organizm będzie wydalał różnego rodzaju toksyny, a więc co
5 do 6 godzin trzeba podać dziecku łyżeczkę lub
dwie węgla drzewnego, aktywowanego, najlepiej
w proszku, nie w tabletce. Można to rozpuścić
w wodzie, w soczku. Niektórzy nawet dzieciom
podają węgiel przez smoczek. To jest zupełnie
inna sprawa, natomiast mówimy tutaj o tym,
co zrobić, kiedy dziecko już na taką chorobę zachoruje. Tego typu podejście, które w tej chwili
jest znane w sensie takim, że wiemy, jak działają te wszystkie substancje, o których powiedziałem, kiedyś, 50 lat temu nasze mamy tego
nie wiedziały, a jednak odra nie była chorobą
śmiertelną. My wiemy dużo więcej. A więc jeżeli zabezpieczymy dziecko w ten sposób, to nie
wyobrażam sobie, żeby wystąpiły jakiekolwiek
powikłania. Ale. . .

Najpierw obłożyć głównie ręce i nogi dziecka
zmoczonymi w wodzie i wyżętymi ręcznikami.
To nie musi być lodowata woda. I proszę kontrolować tę temperaturę u dziecka, po to, żeby
nie zeszła ona za nisko, dlatego że dokonamy
tego, co robią nieświadomie rodzice, obniżając
temperaturę i powodując bardzo potężne problemy zdrowotne dla tego dziecka. Ta temperatura jest tak niesamowicie ważna. Dlatego –
nie obniżać tej temperatury. Powiedziałem, co
zrobić, kiedy będzie bardzo wysoko, ale wtedy
ostrożnie i monitorować cały czas temperaturę.

POWIKŁANIA
Co zrobić, kiedy takie powikłania wystąpią?
Bardzo często straszy się rodziców, to jest właśnie ten handel strachem, jakież to są powikłania, kiedy dziecko zachoruje na odrę. Jeżeli z nim postępujemy właściwie – powikłań
nie będzie albo ryzyko występowania tych powikłań zredukujemy naprawdę do minimum.
Natomiast, kiedy wystąpi powikłanie, dziecko
znajdzie się w szpitalu i o tym nas media zawiadamiają, że wystąpiło powikłanie i dziecko
znalazło się w szpitalu, i dzieją się tragiczne
rzeczy. A ja się pytam:

R Podawać PROBIOTYKI! (kapusta
kiszona, burak, zsiadłe mleko, jogurty
z PRAWDZIWEGO mleka)

3 Jak jest dziecko leczone?

I oczywiście bardzo ważna sprawa. Trzeba
temu dziecka podawać różnego rodzaju probiotyki. A więc kapusta kiszona. Przecież są
preparaty liofilizowanego soku z kiszonej kapusty, z buraka. Zsiadłe mleko, jogurty, ale to
musi być z prawdziwego mleka. Wtedy zapew-

Jak dziecko jest leczone w tym szpitalu?
Wtedy, kiedy trafiło z jakimś tam powikłaniem.
Nie wystarczy powiedzieć, że dziecko ma powikłania i tyle, i tyle dzieci trafiło do szpitala.
Ważnym pytaniem jest – jak to dziecko było
leczone w szpitalu?
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3 Czy oznaczono 25(OH)?

stanawiał nad diagnozą, otwarcie o tym pisał i mówił, najpierw takiemu dziecku podawał witaminę C, z taką prędkością, z jaką tylko
mógł. A więc, czy podano dzieciom, które trafiły do polskich szpitali z powikłaniami, jakimikolwiek? Dlaczego askorbinian sodu? Wytłumaczyłem to bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie, szczególnie w drugiej części „Ukrytych terapii”. Teraz tylko podsumuję to bardzo, bardzo szybko, bo mówimy teraz na przykład o szczepieniach przeciwko pneumokokom.
Pneumokoki to bakterie. A wiadomo, że witamina C podawana dożylnie w szczególności, najszybciej działa na bakterie. Zatem tego
typu zakażenia dr Klenner leczył błyskawicznie. Poprawa zdrowia to była chwila. To było
kilka godzin i dziecko miało poprawę zdrowia.
Po dosłownie trzech, czterech dniach nawet bardzo skomplikowanych przypadków, bardzo ciężkich, dzieci opuszczały jego klinikę zupełnie wyleczone.

Na przykład czy oznaczono poziom 25(OH),
a więc metabolitów witaminy D3. Z tego, co
wiem, nie oznacza się tego. A dzieci, które trafiają z powikłaniami, kiedy im się zbada poziom
metabolitów witaminy D3 25(OH), okazuje się,
że jest na katastrofalnie niskim poziomie. Wiedząc o tym również, o czym wspominałem wielokrotnie na moich wykładach, filmach i tak
dalej, że witamina D3 w odpowiednio wysokim stężeniu powoduje powstanie w organizmie
człowieka białek, które są bardzo silnie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Wykazano, że te
przeciwbakteryjne białka mają taką naturę, iż
żadna bakteria nie jest w stanie uodpornić się
na tego typu substancję. To samo jest z wirusami, choć w tym przypadku nie mówimy o odporności wirusa na coś. Natomiast jeśli chodzi
o bakterię, to jak najbardziej – tak. Pytanie
zachodzi: Czy w takim razie leczonemu w szpitalu dziecku natychmiast podano witaminę D3
lub witaminę D2 w zastrzyku? Jest wielu lekarzy, szczególnie po południowej stronie naszego kraju, którzy w takich przypadkach natychmiast podają, jeśli chodzi o osobę dorosłą
to około 300 tysięcy jednostek witaminy D2 domięśniowo. Po to, żeby natychmiast spowodować bardzo wysoki poziom 25(OH). Bo 25(OH)
jest właściwie takim magazynem. 25(OH) nie
jest formą czynną, ale organizm mając odpowiednie ilości, szczególnie w tego typu stanie
zapalnym, będzie bardzo jej potrzebował i bardzo szybko zużywał. A więc pytanie istotne jest
– Jak dziecko jest leczone?

To dlaczego tego się nie podaje? Drodzy Państwo, jeżeli mamy bakterię – bakteria nie zabija. Mówimy o tym bardzo często, że jest bakteria, która powoduje sepsę, ale sepsa to nie
bakteria. Wielokrotnie o tym mówię, dlatego
że otrzymuję dziesiątki, setki pytań o sepsę,
ponieważ często w takich przypadkach powikłaniem jest sepsa. Ale jeszcze raz powtarzam
– bakteria nie zabija. Bakteria jest żyjątkiem,
organizmem żywym i ona wydziela toksyny. Te
toksyny są bardzo silnie trujące, niezwykle silnie trujące. Ale toksyna – nie zabija. Toksyna
nie niszczy organów, tylko toksyna ta, będąc
utleniaczem, powoduje powstanie lawinowej jak
w reaktorze atomowym, wolnych rodników. I to
wolne rodniki zabiją nam dziecko, a nawet człowieka dorosłego. Wtedy, kiedy wystąpi sepsa,
a więc uogólniony stan, zakażenie całego organizmu. Dlatego wtedy mówimy o wielonarządowej zapaści. Ale co to oznacza dla zwykłego człowieka? Lekarz tak powie i przeciętnemu człowiekowi szczęka opadnie do ziemi,
bo nie rozumie, o co chodzi. A chodzi o to,
że te wolne rodniki, będąc wszędzie w całym
organizmie, właśnie te wolne rodniki doprowadzają do zniszczenia organów jednocześnie niemalże. I jak to mówimy – siada wątroba, jelita, układ pokarmowy, nerki, serce – wszystko
zaczyna być niszczone w tym samym czasie.

3 Czy podano Askorbinian Sodu? Dr Klenner
I następna sprawa, która uważam, jest kluczową – Czy takiemu dziecku podano Askorbinian Sodu? Bo mówimy tutaj o powikłaniach,
mówimy o powikłaniach takich, jak na przykład zapalenie opon mózgowych dziecka, że
dziecko czasami jest w agonii. A przecież 50 czy
60 lat temu dr Klenner, opisałem to do bólu
w obu częściach „Ukrytych terapii”, podawał
takim dzieciom domięśniowo witaminę C i te
dzieci odzyskiwały zdrowie w ciągu dosłownie
kilku godzin. Ich stan polepszał się w ciągu
kilku godzin. Nigdy dr Klenner nie miał żadnych komplikacji, nawet kiedy przywieziono mu
dziecko w stanie agonalnym. On się nie za-
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Ale tego nie robi bakteria. To robią wolne rodniki i jedyną substancją, która błyskawicznie,
w ciągu godziny poradzi sobie z tymi wolnymi
rodnikami, jest askorbinian sodu, szczególnie
kiedy jest podany dożylnie. Dlaczego się tego
nie robi? A to już nie jest pytanie do mnie. I jeżeli mówimy o powikłaniach, jeżeli mówimy, że
ileś tam dzieci trafiło do szpitala ze względu
na to, że niby nie było szczepione, a przecież wiele dzieci szczepionych trafia do szpitali.
Chorych na chorobę, przeciwko której dostały
szczepionkę. To pytanie jest bardzo ważne – jak
się postępuje z tymi dziećmi? Nie będę tego
dłużej komentował, dlatego że nie to jest celem
tego filmiku, ale poddaję to pod rozwagę.

to, że podano tym pacjentom zaledwie 1 gram
kwasu askorbinowego, a w tej chwili już po
milionach pacjentów, którym podano askorbinian sodu, wiemy, że skuteczność leczenia zależy w znacznym stopniu od ilości podawanego
askorbinianu sodu. W niektórych przypadkach
podawano askorbinianu sodu nawet do 250 gramów na dobę. Ćwierć kilo. A więc zachodzi pytanie – co byłoby, gdyby w tych przypadkach,
w przypadkach tężca, pacjentom podano znacznie, ale to znacznie więcej witaminy C, co praktyka pokazuje, jest właściwym postępowaniem.
Tak, jak powiedziałem, to nie są precyzyjnie
przeprowadzone badania, czy nie były wtedy,
zgodne z tym „Złotym Standardem” i tak dalej. Więc można powiedzieć w takim razie, że
zasługuje na to, żeby wrzucić je do śmietnika,
jednak do śmietnika nie wyrzuca się tych badań
dotyczących szczepionek, które są przeprowadzane w taki sam sposób. Natomiast zwracam
uwagę na zjawisko. Zjawisko, które jest niezwykle ważne i nawet 40 lat temu opisano to. Tych
prac dotyczących witaminy C jest ponad 60 tysięcy w tej chwili, ale jeżeli mamy tego typu
prace, czy nie powinny zwrócić uwagi tych, którzy są lub powinni być tym tematem zainteresowani. Przecież jeżeli mamy tego typu publikację, to można powiedzieć, że:

Jak istotną rolę odgrywa to, co się już z pacjentem robi, w jaki sposób się go leczy, chciałem Państwu pokazać na tym przykładzie takiego prostego eksperymentu, który zrobiono.
A mianowicie – badano efekt kwasu askorbinowego, a więc zwykłej witaminy C na leczenie osób z tężcem. Proszę popatrzeć: Podawano witaminę C w ilości 1000 mg kwasu askorbinowego pacjentom od jednego do trzydziestego roku życia. W grupie od 1 do 12 roku życia, 31 pacjentom podawano witaminę C w dodatku do standardowej terapii, jaką wtedy stosowano. Co się okazało? Okazało się, że w tej
grupie nikt nie zmarł. W grupie, w której podawano witaminę C – nikt nie zmarł. Z drugiej
jednak strony 74% pacjentów z tężcem, którym nie podawano witaminy C, choroba zaatakowała ich bardzo mocno. A proszę popatrzeć na śmiertelność. Autorzy tej pracy mówią, że w całości tego testu, śmiertelność w grupie, która brała witaminę C, wynosiła zaledwie
37% w porównaniu z prawie 67% śmiertelnością w grupie, która witaminy C nie dostawała.
Czy nie jest to bardzo znaczące? Zwracam Państwa uwagę na to, że ta publikacja jest z 1984
roku. A więc niedługo będzie 40 lat. Dlaczego
nikt się tym nie zainteresował? Druga sprawa,
na którą chciałem zwrócić Państwu uwagę, jest

â Czekamy na kontynuowanie tego tematu
przez polskie uniwersytety medyczne

Bo kto, jak kto, ale to są instytucje, które powinny się tym tematem zająć. Tego typu prace
naukowe, bo to jest tylko jedna, a jest ich naprawdę bardzo wiele, wskazują na to, że bardzo łatwo można sobie poradzić z powikłaniami
tego typu, o których tutaj mówimy, poprzez
zastosowanie takiego właśnie środka, taniego,
jakim jest witamina C. A przecież:
â Polskie uniwersytety medyczne utrzymywane są z pieniędzy polskich podatników,
więc tego typu badania są ich OBOWIĄZKIEM, i to się Polakom należy

â Na podstawie tysięcy publikacji i PRAKTYKI lekarskiej (miliony osób chorych),
z dużym stopniem prawdopodobieństwa
można powiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków „powikłań” niepotrzebne
są antybiotyki
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Nie twierdzę, że tak jest, natomiast wskazuję
na to zjawisko, gdzie udowodniono to na milionach ludzi od tamtego czasu. Pionierem tego
był oczywiście pan dr Frederick R. Klenner,
którego osiągnięcia, badania, opisałem w pierwszej i drugiej części „Ukrytych terapii”. To są
osiągnięcia, które ratują milionom ludzi życie,
czy mogłyby ratować. Dlatego należałoby oczekiwać, że polskie uniwersytety medyczne przeprowadzą jakieś badania na ten temat. Czego
się mają bać? Czy tego, że może się okazać,
że w takich przypadkach nie potrzebna jest
interwencja antybiotykoterapią? A na to doświadczenie lekarzy wskazuje. Więc jeśli mówimy o powikłaniach po chorobach i straszy się
nas tymi powikłaniami, to istotnym pytaniem
jest – jak w takim razie te powikłania są leczone? Bo być może, a na to wskazuje wiele
rzeczy, że są źle leczone.

Drodzy Państwo, mamy jakiś tam patogen
w postaci bakterii. Mogą to być na przykład
pneumokoki.

Chciałem się zająć tematem dotyczących dalej
szczepień, dlatego że:

ù Nie uszkadza organów. Bakteria sama w so-

„Szczepionki zabezpieczają
przed sepsą”

Produkt metabolizmu
(odchody)

To usłyszeliśmy czy przeczytaliśmy nie tak
dawno w mediach. Jakie było źródło takiego stwierdzenia, że szczepionki zabezpieczają przed tą tragiczną, nieuleczalną w wielu
przypadkach sepsą, tysiące ludzi umiera z tego
powodu. Co było źródłem tej rewelacji?

ù Bakteria jest żywą istotą, a więc ona ma

Organy człowieka
(wątroba, nerki, serce itd.)

ù Mamy organy człowieka – wątroba, nerki,
serce itd. Czy w takim razie ta bakteria uszkadza nam organy?
BAKTERIA

⇓
Organy człowieka
(wątroba, nerki, serce itd.)
Brak uszkodzenia organów

bie – nie uszkadza organów.

swoje produkty metabolizmu, czyli inaczej mówiąc odchody. To są toksyny. Czy te toksyny
uszkadzają organy człowieka?
Produkt metabolizmu
(odchody)

Źródłem tego była polska lekarka w jej publicznej wypowiedzi. Przyjrzyjmy się w takim razie temu troszeczkę bliżej. Zobaczmy, jak
to naprawdę z tą sepsą jest.

⇓
Organy człowieka
(wątroba, nerki, serce itd.)

SEPSA

Brak uszkodzenia organów

Odnieśmy się do tej rewelacyjnej informacji,
że szczepionki zabezpieczają przed sepsą. Najpierw wyjaśnijmy sobie sprawę, o co z tą sepsą
chodzi, bo jest bardzo dużo pytań, czy jest to
coś zakaźne, co to za bakteria i tak dalej. Otóż
ten slajd nam się za chwilkę skomplikuje, ale
zrobię to powoli, żebyśmy sobie wszyscy po kolei to przeanalizowali.

ù Nie, one nie uszkadzają organów człowieka.
Toksyny same w sobie – nie powodują uszkodzenia organów. Ale te toksyny są silnymi utleniaczami. Pod wpływem ich działania tak, jak
każdej innej toksyny, powstają wolne rodniki.

÷
Wolne Rodniki
(lawinowa produkcja)

BAKTERIA
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jowego zatrucia i dochodzi do wieloorganowej
zapaści. I do śmierci.

Mało tego. W takich przypadkach wolne rodniki są produkowane lawinowo jak w reaktorze
atomowym. A wolne rodniki – tak, będą działać na wszystkie tkanki. Białka zniszczą, tłuszcze, wszystko. One niszczą wszystko po kolei.
Ale wolne rodniki. Nie bakteria.

BAKTERIA

⇓

÷

Podanie więcej niż 10
antybiotyków

Wolne Rodniki
(lawinowa produkcja)

⇓

⇓

Brak reakcji!!
Organy człowieka
(wątroba, nerki, serce itd.)

⇓

Intensywne uszkadzanie organów

Zniszczenie flory bakteryjnej

⇓
SEPSA

ù Przyjrzyjmy się jeszcze tej bakterii. Proszę

Państwa, bardzo często w takich przypadkach
podaje się więcej nawet niż 10 antybiotyków,
ale jest brak reakcji, bo dana bakteria nie reaguje na przykład na zastosowane antybiotyki.
Ona się uodporniła. Podajemy jej bardzo dużo,
a więc dochodzi do zniszczenia flory bakteryjnej. A więc zniszczenie flory bakteryjnej samo
w sobie prowadzi do pogorszenia stanu, dlatego
że odporność naszego organizmu w 70% zależy
od sprawnie funkcjonującej flory bakteryjnej.

ù I rzeczywiście wtedy pod wpływem tych

wolnych rodników następuje intensywne uszkadzanie organów w całym organizmie. Co to
oznacza? To oznacza, że wystąpiła – sepsa.
W takim razie prawdziwą przyczyną wystąpienia sepsy – są wolne rodniki. W związku
z tym, kiedy wystąpi sepsa i nic nie zrobimy,
dochodzi do ciężkiego, czasami trwałego uszkodzenia wielu organów.

÷

⇓

SEPSA

Gwałtowne pogorszenie stanu
pacjenta

⇓
CIĘŻKIE, TRWAŁE
uszkodzenie wielu organów

ù A zatem następuje wtedy, po takiej du-

żej ilości podania antybiotyków, gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta. To bardzo często występuje. A jeżeli dochodzi do zaburzenia flory
bakteryjnej w jelitach i dochodzi do wyniszczenia tych dobrych dla nas bakterii, to zawsze te
bakterie, które są złe, one są w naszych jelitach, i czasami dochodzi do ich przerostu. Jeżeli dojdzie do przerostu takiej bakterii, która
nazywa się Clostridium Difficile, ona bardzo
często przestaje reagować na jakiekolwiek antybiotyki.

⇓
Brak opanowania lawinowo
powstających wolnych rodników

⇓
ŚMIERĆ

⇓

ù Brak opanowania lawinowo powstających
wolnych rodników doprowadza do ogólnoustro-

Co wtedy? Podać więcej antybiotyków?
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Więcej, kiedy i tak nie działają. A przecież
wiemy, że przyczyną tego stanu, tej sepsy są
wolne rodniki.

Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że jeszcze
bardziej uruchamiają się te wszystkie mechanizmy prowadzące do sepsy i pogłębia się ten
stan.

⇓

Polska lekarka w jej publicznej wypowiedzi:
„Szczepionki zabezpieczają przed sepsą”

ANTYBIOTYKI NIE USUWAJĄ
WOLNYCH RODNIKÓW!!!

A teraz wrócę do tego pierwszego tematu,
gdzie polska lekarka w publicznej wypowiedzi
powiedziała: „Szczepionki zabezpieczają przed
sepsą”. A ja się pytam – w jaki sposób? Bo to
jest:

ù To podajmy więcej antybiotyków, z tym

że antybiotyki nie usuwają wolnych rodników.
A więc jaki to ma sens? Mamy kogoś w stanie agonalnym spowodowanym wolnymi rodnikami, co robić? Czy jest rozwiązanie?

÷

PODANIE

Wytwór fantazji pani doktor, ale czy to jest
rzetelna wiedza przekazywana
społeczeństwu?

⇓
Witamina C

+

4 Usuwa natychmiast Wolne Rodniki
4 Uwrażliwia bakterie

Autorytet medyczny, MEDIA,
bo. . . lekarz?

ù Oczywiście, że jest. Podanie natychmia-

ù Przecież ta pani występowała w różnych

stowe witaminy C powoduje, że witamina
C błyskawicznie usuwa wolne rodniki. Ona je
redukuje bardzo szybko. Mało tego. Jak wykazano, niektóre bakterie, które są oporne, przestały reagować na antybiotyki, zaczynają się
uwrażliwiać. Nikt nie wie dlaczego? Ale tak
jest. Zatem logika nakazywałaby w takim przypadku, kiedy mamy dziecko z powikłaniem,
pneumokoki i tak dalej te wszystkie bakteryjne. . . Należałoby natychmiast podać askorbinian sodu, czyli formę witaminy C, ale. . .

mediach, jako autorytet się wypowiadała. Jako
autorytet medyczny. Media się zachłystywały
tym na lewo i prawo. Dlaczego jest uważana
za autorytet medyczny? Tylko dlatego, że jest
lekarzem? I jako lekarz ma już licencje na
to, żeby publicznie występować i opowiadać
bzdury monumentalne, bo proszę Państwa, czy
ktoś z Państwa pokaże mi tutaj gdzieś miejsce, punkt, w którym znaczenie w przypadku
sepsy mają szczepionki? Widzicie Państwo, jak
to wszystko funkcjonuje, to ja mam teraz pytanie. Pytanie dotyczące sepsy. Tak bardzo się
jej wszyscy boją.

÷
Nie podaje się jej!

Dlaczego MY o tym już wiemy,
a ONI nie wiedzą?
Pozostawiam Państwa z tym pytaniem. Kto
ma na to odpowiedź? Dlaczego tak się dzieje,
że wiedza tych, którzy powinni znać to na
pamięć, jest praktycznie, rzecz biorąc – ZEROWA? Dlaczego Państwo, ja, o tym wiemy,
a oni o tym nie wiedzą?

Koniec odcinka 34
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ODCINEK 35
SZCZEPIONKI – MAŁO ZNANE FAKTY: Jerzy Zięba
Media, „eksperci”, dr Elżbieta Dąbrowska, podsumowanie prezentacji

że to działa. Dlatego nielegalnie lekarze ratują
ludziom życie, podając askorbinian sodu. Wyjaśniłem, jakie jest działanie tego wszystkiego.
My to już wiemy teraz. Stąd powstaje właśnie
to pytanie – Dlaczego MY o tym już wiemy,
a ONI nie wiedzą?

W poprzednim odcinku
Witam wszystkich Państwa w odcinku trzydziestym piątym. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o sepsie. Oczywiście moja wypowiedź była w odniesieniu do wypowiedzi polskiej lekarki, która stwierdziła publicznie, że
„szczepionki zabezpieczają przed sepsą”. Chciałem Państwu wytłumaczyć i pokazać, że jest
to tylko wytwór nieokiełznanej fantazji tej pani
doktor. Ale dla mnie ta sprawa sepsy jest
ważna nie tylko w tym kontekście, o którym
mówiliśmy poprzednio, ale również w tym, że
w Polsce oceniam, że około 30 tysięcy ludzi dorosłych i dzieci umiera w polskich szpitalach, ze
względu na wytworzone zjawisko sepsy, natomiast pokazałem Państwu, jak łatwo można się
z tym problemem rozprawić. Jak łatwo można
uratować tysiące, tysiące ludzkich istnień. Jak
łatwo można doprowadzić, żeby Polacy nie
umierali tak, jak w tej chwili umierają. Dotyczy to osób dorosłych i dzieci z powodu sepsy.
Wyjaśniłem Państwu ten mechanizm i jak to
działa. Wyjaśniłem też, co można zrobić, żeby
temu zapobiec. Korzystam z tej okazji i powiem Państwu, ci, którzy nie wiedzą o tym,
otóż w polskich szpitalach są lekarze, którzy
stosują askorbinian sodu i ratują życie ludzkie
niemalże codziennie. Ale robią to nielegalnie,
dlatego że tego nie ma w procedurach. Dlatego
jest to dla mnie tak niezwykle ważne, żebyśmy
rozumieli, że to zjawisko sepsy nie dotyczy tylko
malutkich dzieci. To dotyczy każdego z nas, bo
nie wiadomo, co będzie jutro. I jeśli nie trafimy
na takiego lekarza, który odważy się nielegalnie nam uratować życie, to czeka nas śmierć.
I to jest o czym chciałem Państwu powiedzieć,
na co chciałem Państwu zwrócić uwagę, że rozwiązanie jest banalnie proste i tanie. Być może
nie będzie to działać w stu procentach. Zgadzam się z tym, ale praktyka lekarska wskazuje,

Medialni „eksperci”
Chciałem teraz pokazać Państwu następujący
aspekt całości tego zagadnienia. Początkowo
brzmi to śmiesznie, ale śmieszne to wcale nie
jest.
Uwaga!
Nadchodzą media z ekspertami!!!
Jak to wygląda w mediach i kim są ci „eksperci”? Pokażę Państwu fragmenty rzeczywistego, autentycznego wywiadu, jaki miał miejsce pomiędzy panią redaktor z Newsweeka, i panią, która uchodzi za eksperta. Pani redaktor
zadaje pytanie:

3 „Czy nie jest to prawda, że po szczepieniu
układ odpornościowy pracuje gorzej, czy pracuje
lepiej?”.
Pani „ekspert” odpowiada:

3 „To jest tak: jeżeli podamy dziecku szczepionkę, to rzeczywiście w ciągu tego dnia,
w ciągu najbliższych kilku dni, układ odpornościowy no. . . jest osłabiony [. . . ] Ale po kilku
dniach ten poziom działania układu odpornościowego wraca do normy i w dłuższej perspektywie wszystko jest już w porządku”.
I teraz, nie wiadomo – śmiać się czy płakać?
Wiedząc to, co teraz już wiemy, co Państwu
przekazałem na temat niezwykle skomplikowanej natury zjawisk, jakie dzieją się szczególnie w mózgu dziecka, gdzie te procesy niezwykle toksyczne trwają latami całymi, mamy na
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to dowody, mamy na to w końcu praktykę lekarską, mamy publikacje, które stwierdzają, że
mózg dziecka nie tak łatwo dochodzi do punktu
początkowego. Czasami zajmuje mu to wiele,
wiele lat, a na końcu kończy się to jakąś bardzo nieprzyjemną chorobą, ale pani „ekspert”
mówi, że po kilku dniach już wszystko jest okej.
Skąd taką wiedzę czerpie? Nie wiem.

3 „Będziemy mogli ją przesunąć i podać
w 2 lub w 3 miesiącu życia”.

3 „Jerzy Zięba mówi, że szczepionki są toksyczne i tak naprawdę to trucizna, którą podajemy dzieciom”.
Pani „ekspert” odpowiada:

3 „To nie prawda. Szczepionki są jednymi

To jest mój komentarz. Państwo sami sobie
to skomentujcie. Jaką wiedzą dysponuje pani
„ekspert”?

z najbardziej przebadanych preparatów. Jeżeli
mamy lek i on trafia do sprzedaży, musi przejść
badania kliniczne, czyli badania z udziałem ludzi”.

Kim jest ten ekspert?

Komentarz pozostawiam Państwu do tej wypowiedzi. Ja nie odważę się wypowiedzieć słów,
których chyba użyć powinienem. Pani „ekspert” mówi dalej:

Ale kim jest pani „ekspert”? Pani „ekspert”
sama o sobie mówi, że:

3 „Jest dziennikarką i od 10 lat zajmuje się
medycyną, pisze na temat zdrowia”

3 „Badania przeprowadzają firmy farmaceutyczne, jakby one to organizują na swoją odpowiedzialność, że się tak wyrażę”.

⇓

Pomijam już cały sposób wyrażania się, ale
wiemy o tym, to jest trzydziesty piąty odcinek, jakie znaczenie mają te badania „kliniczne”, które przeprowadzają firmy farmaceutyczne. Nikt ich nie nadzoruje. Robią sobie
pod własną kontrolą. Nie ma żadnych badań
zewnętrznych i tak dalej, i tak dalej. Chodzi
mi o to, żeby pokazać Państwu, że publicznie
wypowiada się ktoś, kto jest uznawany za eksperta. Następne wypowiedzi „eksperta”:

EKSPERT!
No, i to już jej daje statut EKSPERTA.

3 „Pracując nad książką, udzielając wywiadów
i chodząc na różne spotkania. . . ”
Pani „ekspert” napisała książkę. Tylko że w tej
książce nie przekazała Państwu nawet jednego
procenta tego typu informacji, które poznaliście Państwu w ciągu ostatnich 34 moich filmików. O co mi chodzi? O to, że ta pani bardzo
często jest w mediach. W mediach głównego
nurtu, uchodząc za eksperta. Kiedyś zarzucała
mi, że mnie nie wolno się wypowiadać na tematy medyczne, bo nie jestem lekarzem. Natomiast ta pani napisała książkę wychwalającą
szczepionki pod niebiosa, a sama lekarzem również nie jest. Ja to zagadnienie studiowałem co
najmniej dwa lata, a medycyną alternatywną,
komplementarną raczej, medycyną naturalną,
zajmuję się z górą ponad dwadzieścia lat.

3 „Szczepienia na WZW B i przeciw gruźlicy,
one myślę, że będą przesunięte”.
Mówiliśmy o tym, jak strasznie niebezpieczne
są te szczepionki, jakie dają powikłania i tak
dalej. One będą przesunięte. I dalej w tym samym wywiadzie pani „ekspert” mówi:

3 „Z czasem nie będzie konieczności, żeby już
tak wcześnie dziecku podawać tę szczepionkę”.
I teraz uwaga:

3 „Rodzicom jest nie łatwo uzyskać rzetelną,
wiarygodną wiedzę!”.
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Drodzy Państwo, dla mnie to zdanie jest absolutnym hitem. W kontekście tego, co właśnie omawialiśmy sobie teraz. „Rodzicom jest
niełatwo uzyskać rzetelną, wiarygodną wiedzę”
– tak jest – i ta wiedza pochodzić ma tylko
z ust pani „ekspert”. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby akurat tę panią ośmieszać, bo gdybym chciał, zrobiłbym to publicznie, natomiast wskazuję Państwu to zjawisko.
Tego typu osoby, o tego typu wiedzy dopuszczane są do mediów głównego nurtu, mówiąc
nam zupełne bzdury dotyczące szczepień. Tego
typu „ekspert”, występując w mediach publicznych, robi potężne, potężne zamieszanie. Mówię o tym też celowo, dlatego, że tak czy inaczej, media jednak mają ogromny wpływ na to,
co i jak myślimy. Więc jeśli tego typu manipulacje są dostępne takim ludziom, to nie ma
co się dziwić, że ogólna wiedza społeczeństwa
jest tylko taka, jak przekazują nam tego typu
„eksperci”. To jest bardzo poważne zagrożenie
dla nas wszystkich.

Oczywiście jest to zaczepne, dlatego że widzicie
Państwo, producent szczepionki nawet nie wie,
jaki jest skład jego szczepionki. To jest podstawowa rzecz. Nie mają pojęcia, i to wykazaliśmy.

E W świetle opublikowanych faktów nauko-

wych poprosić o przedstawienie dowodu, że
dana szczepionka, której chce użyć, nie zawiera na przykład retrowirusów czy mykoplazmy lub innej substancji, której toksyczność
jest znana, na przykład rtęć, aluminium lub formaldehyd itd. . . czy też innych substancji, jakie wykryli toksykolodzy we wszystkich szczepionkach stosowanych na rynku europejskim.
To jest moje dziecko i interesuje mnie skład tej
szczepionki, którą pan czy pani doktor trzyma
w ręku i chce podać mojemu dziecku. Nie swojemu, ale mojemu.

E W szczepionkach w Polsce: MMR – retrowirus! Inne: mykoplazma!

Szczególnie że w szczepionkach w Polsce wykryto obecność retrowirusów, które modyfikują
DNA, w szczepionkach przeciwko odrze, śwince
i różyczce. Mówiliśmy o innych jeszcze aspektach tej szczepionki. Wykryto inne również patogeny tak jak mykoplazma. I co w związku
z tym pan doktor na to? Ja pozwolę, żeby to
zrobił i pozwolę wszczepić to mojemu dziecku
pod warunkiem, że pan doktor udowodni, że
tego nie ma. A pokazaliśmy, że nawet jeśli chodzi o aluminium, to producent nie wie, ile aluminium znajduje się w konkretnej ampułce.
O tym mówiliśmy wcześniej. Jeżeli nie ma, to
szczepionka nie zadziała, ale może być tak, że
jest tego trzy czy cztery razy więcej, i to spowoduje na przykład natychmiastowy paraliż mojego dziecka. Więc chcę zaszczepić, jak najbardziej, tylko proszę mi udowodnić, że w tym, co
chcecie podać mojemu dziecku, tego nie ma.
Pytanie, jak najbardziej uzasadnione. Jestem
rodzicem tego dziecka. To dziecko jest moje,
a nie pana doktora lub urzędnika.

Co ma zrobić rodzic, który NIE chce swojego dziecka zaszczepić?
I pytanie, które bardzo często jest zadawane.
Co ma zrobić rodzic, który nie chce swojego dziecka zaszczepić? Oczywiście są różnego rodzaju metody prawne, możecie Państwo
to otrzymać w internecie. Organizacja STOP
NOP dysponuje pomocą prawną, natomiast
z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia
z tego, co Państwu pokazałem, nie odrzucając
absolutnie tych aspektów prawnych, uważam,
że należy jeszcze dodać coś innego:

E Jeśli dziecko jest zdrowe, nie mówić, że nie
chce się dziecka zaszczepić,

Tylko jako odpowiedzialny rodzic trzeba powiedzieć:

E Wyraźnie zaznaczyć, że chcę dziecko zaszczepić, ale. . .

E Lekarz musi powiedzieć, jaki jest skład

Co powinien zrobić rodzic, który jednak chce dziecko zaszczepić – takie MA
PRAWO!

konkretnej szczepionki, którą chce dziecku podać. Lekarz nie ma prawa podać dziecku substancji o nieznanym składzie. Jeżeli nie wie,
niech się dowie.
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podpisanie klauzuli sumienia, zresztą zgodną
z przysięgą Hipokratesa, z faktami i tak dalej.
Że nie godzą się podawać dziecku toksyn.

Co jednak powinien zrobić rodzic, który chce
swoje dziecko zaszczepić? Takie ma prawo
i tego prawa nie wolno mu zabrać. Tak samo,
jak nie wolno rodzicowi narzucać tego, czy ma
zaszczepić, czy nie.

A co z pediatrami podającymi silne neurotoksyny, substancje wywołujące nowotwory czy
inne substancje, które można uznać za broń biologiczną itd.?
l

ò Filmować dziecko, kiedy chodzi, biega, bawi

się, spożywa posiłek, reaguje na rzuconą mu zabawkę, jak reaguje na słowa rodziców, z jaką
prędkością mówi, czy i jak kojarzy itd.

Obrona życia poczętego, a co z już poczętym?
l

Mówiliśmy sobie o tym troszeczkę wcześniej.

Szczególnie w jego pierwszej dobie. Co my
z tym dzieckiem wyczyniamy? I bardzo ważne
pytanie, które często publicznie zadaję czy mówię:

ò Otrzymać opinię dwóch pediatrów, że
dziecko jest zdrowe.

Dwóch, koniecznie dwóch.

l

ò Otrzymać opinię dwóch neurologów dzie-

cięcych, że dziecko nie ma żadnych zaburzeń
neurologicznych.

Bo podejmujecie gigantyczną odpowiedzialność, bierzecie na siebie straszliwą odpowiedzialność za osobę, z którą nigdy żeście nie porozmawiali. Mnie się nigdy nie udało porozmawiać z noworodkiem i zapytać się – czy zgadza
się na to, żeby do jego krwiobiegu wprowadzić
silne toksyny w postaci rtęci lub aluminium,
czy w postaci innego rodzaju zakażeń mikrobiologicznych. Nie wytłumaczyłem nigdy takiemu
noworodkowi, że to się łączy z takim ryzykiem,
że może być sparaliżowany albo chorować za następne trzy, pięć, dziesięć lat. Ktoś rozmawiał
z noworodkiem? Pytaliście się, co to dziecko ma
do powiedzenia na ten temat? A jeżeli dziecko,
tak jak mówiliśmy wcześniej, płacze? Płacze
po szczepieniu, bo mu mózg pęka ze względu
na stan zapalny w mózgu. I krzyczy, płacze,
to jest ten tzw. nieutulony płacz, tygodniami.
Gdyby mogło mówić, co ono by Wam powiedziało, drodzy rodzice? Co powiedziałoby to
dziecko lekarzowi, który podał tę szczepionkę?
I powiedział: „A, to tylko taki syndrom nieutulonego płaczu”. Czy ktoś się kiedyś nad tym
zastanawiał, jaką odpowiedzialność bierzemy
za to, żeby dziecko zaszczepić? A potem być
może u tego dziecka wystąpią tego typu skutki
uboczne, które ocenialiśmy, czy ja oceniałem na
ponad milion.

ò Otrzymać opinię dwóch psychologów dzie-

cięcych, że dziecko rozwija się normalnie.
To jest niezwykle wszystko ważne.

ò Wykonać kilka fotografii twarzy dziecka
przed szczepionką.
ò Wtedy dopiero dziecko szczepić.
A co zrobić, jeśli tego nie wykonamy, dziecko
zostanie zaszczepione i. . . wystąpią NOP-y?
Do kogo złożyć zażalenie, gdzie je wysłać?
Na Berdyczów!!!

/ / /

To jest adres drodzy Państwo, na który urzędnicy Was odeślą. Powiedzą: „My nie jesteśmy
za to odpowiedzialni”.
Do przemyślenia – kilka istotnych faktów

Chciałbym jeszcze przekazać Państwu kilka
spraw do przemyślenia.
l

Kto ostatnio rozmawiał z noworodkiem?

Jeszcze jeden przykład, ale on jest bardzo
znaczny. Dlatego przytaczam go. Pan redaktor
Kuźniar. . .

A co z tzw. klauzulą sumienia?

Przecież lekarze podpisują klauzulę sumienia,
jeśli chodzi o aborcję. A tutaj? Jeśli chodzi
o wszczepienie dziecku toksyn? Może trzeba
takie coś wprowadzić? I umożliwić lekarzom

Był taki filmik w internecie, który robił na
żywo, jadąc w samochodzie, jeszcze tam z kimś.
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Rozmowa była na temat szczepionek i pan
redaktor Kuźniar powiedział: „Argumenty antyszczepionkowców oparte są na emocjach!”.
l

Oczywiście jest ponad 50 czynników ryzyka powstania kamieni nerkowych. Ponad 50! Skąd
wiadomo, że powoduje to witamina C? Ale lekarze już przestrzegają. Biją na alarm! Straszą, że może. . . Nikt tego nie wykazał! Praktyka nie wykazuje, wieloletnie badania mówią
wręcz coś innego. Straszenie środkiem spożywczym, jakim jest witamina C, jest pozbawione
jakichkolwiek podstaw merytorycznych.

Medyczne, opublikowane naukowe FAKTY!

Naprawdę? To, co ja przez ostatnie trzydzieści parę odcinków przedstawiam? Przecież to
są medyczne, opublikowane naukowe fakty.
Dowody, publikacje. A czym handlują media,
do których pan Kuźniar należy? Strachem!
Niczym nieudokumentowanym. Nie ma dokumentów na skuteczność lub bezpieczeństwo,
mówiliśmy to sobie. Warto się nad tym zastanowić.

W przypadku szczepionek, gdzie podawane
są znane nauce neurotoksyny i substancje
rakotwórcze, sam fakt wstrzykiwania dziecku
znanych neurotoksyn o wykazanej szkodliwości dla organizmu dziecka lekarzy jakoś nie
bulwersuje. W jakiś dziwny sposób dla lekarzy
nie stanowi to straszliwego zagrożenia, a witamina C – tak.
l

„Cherry picking”? Zdrowie człowieka – pokazywać badania, które mówią, że coś jest dla
człowieka dobre? Czy raczej te, które mówią,
że jest niebezpieczne?
l

Kto i kiedy przedstawił polskiemu społeczeństwu drugą stronę medalu dotyczącego szczepionek?
l

A tutaj chciałem pokazać Państwu naprawdę
szczyty hipokryzji, dlatego że jestem oskarżany
przez niektórych, że robię tak zwane Cherry
picking, czyli wybiórczo przedstawiam fakty.
A oni nie? Mają pretensje do mnie, że wybieram argumenty, wybieram publikacje, które
mi pasują. A przecież, jeśli chodzi o zdrowie
człowieka, bo tylko o tym tutaj mówimy, to
należy pokazywać tylko badania, które mówią, że coś jest dla człowieka dobre? Tylko
te badania mam pokazywać? Czy raczej te,
które mówią, że to coś jest niebezpieczne? Jeżeli mówimy o zdrowiu człowieka to, co dla nas
jest ważniejsze? Publikacja, która mówi, że to
coś nie sprawi nam problemów zdrowotnych?
Czy publikacja, która mówi, że – sprawi poważne problemy zdrowotne? Na co mamy zwracać uwagę? Tu o zdrowie chodzi. O zdrowie naszych dzieci. Druga sprawa. Najczęściej osoby,
które oskarżają mnie o wybiórczość w przekazywaniu informacji, to są osoby, które wspierają
media głównego nurtu, gdzie tam dopiero dochodzi do wybiórczości. Bo właśnie w mediach
głównego nurtu nie przekazuje się nam wyważonego zdania, tylko przekazuje nam się jedną
informacje – szczepionki są bezpieczne i skuteczne. I to nikomu już wtedy nie przeszkadza.
Przykład MEGA hipokryzji:

Trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego tak się
dzieje? Ale czy kiedy słyszymy godzinne wypowiedzi, debaty, dyskusje o dobroci szczepionek, czy kiedykolwiek ktoś przedstawił to, co
państwo usłyszeli w tych trzydziestu paru filmikach? Pytanie zachodzi – dlaczego tak się nie
dzieje? Następnych kilka faktów:
Który z neurologów potwierdzi, że wielokrotne podanie dziecku (mózg i układ nerwowy) znanych neurotoksyn, takich jak: rtęć
lub aluminium nawet w najmniejszej ilości jest
dla dziecka bezpieczne?
l

Który z neurologów wyjdzie i publicznie potwierdzi? Już nie mówię o toksykologach, którzy doskonale wiedzą, jaki to ma efekt. Ale neurolodzy dziecięcy powinni na ten temat wiedzieć wszystko, dosłownie wszystko. Bo twierdzą, że podanie dziecku szczepionek jest akurat
okej?
Kto z lekarzy powie, że podanie do organizmu dziecka mykoplazmy czy retrowirusów mogących dokonać uszkodzeń genetycznych doprowadzających do nieznanych ilości, ani intensywności nieuleczalnych chorób genetycznych
jest bezpieczne?
l

Nawet lekarze przestrzegają, że witamina
C „może” powodować powstanie kamieni nerkowych. . .
l

No, czekam ciągle. . . Widzicie Państwo? Nikt
nie wychodzi. A przecież wiemy o tym, że jed-
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nymi z największych uszkodzeń dziecka szczepionkami, są uszkodzenia neurodegeneracyjne.
Neurologiczne. Dlaczego towarzystwo lekarzy
neurologów dziecięcych cicho siedzi i na ten temat się w ogóle nie wypowiada? Ogon między
nogi i cichutko.

Nadmierna stymulacja stymulantami
(głównie zawartymi w szczepionkach patogenami (6w1) oraz zawartymi w nich
toksynami!)

Który normalnie myślący pediatra zgodnie
ze swoim sumieniem poda małemu dziecku
mieszankę tego, co powyżej?

ö To stanowi problem. A nie fakt, że jest to

l

szczepionka.

Szczepionki – inna perspektywa

Jeśli będzie to opisane jako szczepionka, to
prawie każdy poda bez mrugnięcia okiem.
l

Drodzy Państwo w całości tych prezentacji,
tych filmików, chodziło mi o to, żeby na szczepionki popatrzeć z innej perspektywy. Nie takiej, jak w tej chwili słyszymy i oglądamy w mediach głównego nurtu, czy też nawet spraw
przedstawianych przez prawników lub organizacji, takich jak na przykład STOP NOP, dotyczące wolności szczepień, prawa wyboru rodzica, co oczywiście jest istotne, ważne i całkowicie się z tym zgadzam. Chciałem Państwu
pokazać zupełnie inne spojrzenie, a mianowicie
chodziło mi o to, żebyśmy popatrzyli na to, że
w szczepionkach są:

Czy to jest jeszcze pediatra?
Załóżmy, że można wyprodukować szczepionkę, gdzie w każdej ampułce byłaby tylko
sól fizjologiczna i na przykład atenuowany wirus lub bakteria, który zakładamy, że nigdy
nie stanie się w organizmie dziecka aktywny.
Czy wtedy szczepionki podawane 45 razy
byłyby bezpieczne?
l

Mając na względzie omówione działanie mikrogleju w mózgu dziecka, odpowiedź jest –
NIE.
l

o Związki toksyczne (nie tylko rtęć lub alumi-

A w tej chwili wiemy, jak działa w takich przypadkach mikroglej i mając na względzie te omówione działania mikrogleju w mózgu dziecka
pod wpływem szczepionek, odpowiedź jest –
NIE. Nawet to nie byłoby bezpieczne.

nium), zadeklarowane i niezadeklarowane.

Nie chodzi mi tylko o rtęć czy aluminium.
Przecież są związki zadeklarowane przez producenta i niezadeklarowane. W wielu szczepionkach producent nie wie, co się znajduje.

Co więc stanowi problem?

o Inny rodzaj zagrożenia mikrobiologicznego.

Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że rtęć lub
aluminium, o których się tak wiele mówi, nie
stanowią jedynego zagrożenia, bo mamy tutaj
do czynienia z ogromnym, znacznie bardziej
chyba istotnym rodzajem zagrożenia – mikrobiologicznego – o czym w ogóle się nie mówi.

Nie to, że jest to szczepionka!
Nadmierna stymulacja układu odpornościowego częstotliwością podawanych
stymulantów (szczepionki – główny stymulant)

o Modyfikacja DNA.

Mamy do czynienia z modyfikacją DNA. Dzieci
polskie poprzez wprowadzenie do ich krwiobiegu różnego rodzaju toksyn, włącznie z tymi
toksynami mikrobiologicznymi, ulegają modyfikacji DNA. Tworzymy mutanty. Mówiliśmy
sobie o tym wcześniej. Dlatego chciałbym na
to popatrzeć, żebyście Państwo wiedzieli, że
nie tylko w szczepionkach chodzi o rtęć, której jest coraz mniej, bo zatruli już parę milio-

Mówiłem na samym początku, w pierwszych
filmikach. Chodzi o to, że mamy do czynienia z nadmierną stymulacją układu odpornościowego. Ze zbyt dużą częstotliwością podawanych stymulantów. Szczepionki są głównym
stymulantem, ale nie jedynym. To jest niezwykle ważne, bo powiedzieliśmy sobie wcześniej,
że tych stymulantów jest wiele, natomiast najgorszym są szczepionki.
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nów dzieci, wycofują się z tego gwałtownie, jest
oczywiście aluminium w niektórych szczepionkach, jest jeszcze i rtęć, i aluminium, natomiast
chodzi mi o to, żebyśmy spojrzeli na to szerzej
i z innego punktu, że nie tylko o rtęć chodzi.

To co my z tymi polskimi dziećmi w tej chwili
robimy, kiedy powodujemy tak potężne powstawanie chorób przewlekłych, które te dzieci będą
przekazywać następnym pokoleniom?

o Dziedziczenie chorób przewlekłych.

Mamy do czynienia z zupełnie inną kategorią zagrożeń. Mamy do czynienia z dziedziczeniem chorób przewlekłych, które są spowodowane modyfikacją DNA w naszych dzieciach.
o Mechanizm skutków ubocznych w czasie (30

dni?).

Mechanizm skutków ubocznych został już wyjaśniony. O tym się też nie mówi, bo cały czas
nam się powtarza o tych magicznych 30 dniach,
gdzie, jeżeli wystąpi powikłanie, to się akceptuje – no tak, jest to powikłanie poszczepienne.
A przecież wyjaśniono mechanizm, który zaprzecza temu zupełnie. I to jest ogromne zagrożenie. Dlatego że na to nikt nie zwraca uwagi,
nikt nie chce wziąć tego pod uwagę.

Przed objęciem urzędu, bo to jest zdjęcie z 10
maja, gdzie pan Andrzej Duda prosi o nasz
głos i mówi w swoim haśle: „Przyszłość ma na
imię Polska”, ale jaka? Chora? Polska to naród. Ale jaki ten naród będzie? Chory? To jest
ta przyszłość?

o Ilość NOP-ów (2600 czy 1.000.000?).

I oczywiście ilość NOP-ów na podstawie tych
magicznych 30 dni, to wcale nie jest 2600.
Tak jak Państwu pokazałem. To zdecydowanie
może być więcej niż milion powikłań poszczepiennych.
o Mechanizm tworzenia chorób przewlekłych.

A przecież drugim zagrożeniem, przeogromnym
zagrożeniem jest to, na co publikacje nam wskazują – mechanizm tworzenia chorób przewlekłych poprzez szczepionki. To dla mnie jest niezwykle ważna strona tego zagadnienia, dlatego
że to drodzy Państwo, prowadzi do tego, że
mamy:

Ci z Państwa, którzy oglądali moje pierwsze
odcinki, a w szczególności ten pierwszy, powiedziałem tam, że całość tej prezentacji poświęcam bohaterskiej lekarce, świętej pamięci pani
doktor Elżbiecie Dąbrowskiej. Pani doktor będąc jeszcze na emeryturze czy już na emeryturze, była pediatrą, lekarzem rodzinnym, leczyła nadal swoich pacjentów. To jest slajd,
który umieściłem w pierwszej części. Dlaczego?
Dlatego, że on ma ogromnie ważne znaczenie.
Duże znaczenie w całości. Ta bohaterska kobieta, naprawdę prawdziwy lekarz, ta pani doktor stwierdziła w jednej ze swoich publicznych
wypowiedzi, że:
„Odporność organizmu można budować inaczej niż za pomocą szczepionek, których podawanie może zrujnować zdrowie”.

o Chore polskie społeczeństwo i jego na-

stępne generacje.
O to mi chodzi. Dlatego że te choroby przewlekłe, wywołane przez modyfikacje genetyczne
u danego dziecka po szczepieniu są dziedziczone
przez dzieci tych dzieci. A to nie jest sprawa
byle jaka, dlatego że:
o Dzieci stanowią postawę istnienia na-

rodu.
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teriałów oraz utworzeniem tych filmów została
wykonana przeze mnie nieodpłatnie. Uważam
to za mój skromny wkład w rzetelne informowanie społeczeństwa Polskiego o zagadnieniu,
jakim są szczepionki.

Zapłaciła za to bardzo wielką, wielką karę. Jej
wypowiedź była skwitowana w taki sposób:
„To wypowiedzi niezgodne z aktualną wiedzą
medyczną” – twierdził [. . . ]8 prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

â Całość pracy wstępnej i seria filmów po-

Drodzy Państwo, widzicie teraz po moich filmach, że pani doktor Elżbieta Dąbrowska miała
rację. Ale dlaczego tak bardzo zależy mi na
tym, żebyśmy złożyli hołd tej nieżyjącej już lekarce. Dlatego, że:

wstała z mojej własnej inicjatywy jako obywatela Polski.
Nie byłem pod żadnym naciskiem kogokolwiek
czy jakiejkolwiek organizacji. Robiłem to ze
swojej własnej inicjatywy.

Kiedy ta bohaterska lekarka umierała
z powodu nowotworu, pani doktor wtedy
już ledwo wstawała z łóżka, prasa doniosła:

â Nie mam żadnych związków finansowych

z tzw. stroną PRO lub ANTY szczepionkową.

Pracuję na własną rękę i robię to wszystko we
własnym czasie. Nie pobieram żadnych opłat,
nie pobieram żadnych dywidend lub jakichkolwiek benefitów związanych z tą prezentacją.

„Wielkopolska Izba Lekarska chce odebrać prawo wykonywania zawodu niepokornej lekarce. Mimo że kobieta ciężko
chorowała, rzecznik odpowiedzialności
zawodowej nie odpuszcza i ciągle żąda
opinii psychiatrycznej”.

â Przepraszam za przejęzyczenia, jakieś moż-

liwe błędy w nazewnictwie czy emocje.

Bardzo, bardzo przepraszam za jakiekolwiek
przejęzyczenia. Drodzy Państwo, nie przygotowywałem nigdy żadnego skryptu, żadnego
opisu wcześniej. To, co miałem, przekazywałem. Starałem się mówić w taki sposób, jakbyśmy sobie siedzieli i sami o tym rozmawiali, bez
jakiegoś usztywnienia całości, bez silenia się na
wystąpienie bardzo, bardzo formalne. Bardzo
zależało mi na tym, żeby to przekazać w sposób prosty, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że
wiele, wiele rzeczy związanych z tym tematem
jest bardzo skomplikowanych, ale żeby każdy
mógł zrozumieć, trzeba to w pewnym sensie
wytłumaczyć i przetłumaczyć na język znacznie prostszy. Jak również powiedziałem – forma
tego przekazu jest taka, jaka jest. Po prostu
jest to pewnego rodzaju jednokierunkowa rozmowa, mój dialog właściwie, ale starałem się to
robić w normalny sposób, bez jakiegoś wielkiego
nadęcia. Przepraszam również za błędy w nazewnictwie, jeśli takie były. Nie jestem mikrobiologiem. To są bardzo zawiłe czasami sprawy
dotyczące mikrobiologii. W szczególności starałem się te zagadnienia mocno studiować, ale
nie jestem ekspertem w mikrobiologii, natomiast nie jest problemem dla kogoś, kto umie
czytać i logicznie myśleć, przeczytać pracę na-

„Ma ją wykonać biegły pracujący na oddziale, gdzie ordynatorem jest ten sam
rzecznik”.
Drodzy Państwo, jeśli to kogoś nie rusza, to już
nic nie ruszy.
} Łatwiej jest oszukać człowieka – niż
przekonać go, że został oszukany ~
Mark Twain
I na zakończenie tych moich filmików, tych informacji, bardzo proszę zastanowić się nad tym,
co powiedział Mark Twain.
UWAGI OGÓLNE
Na koniec tych naszych spotkań kilka uwag
ogólnych.
â Filmy te można dowolnie kopiować i przeka-

zywać dalej.

Nie są ograniczone jakimiś prawami autorskimi.
Niczym takim.
â Całość pracy, którą poświęciłem, a było to

niemalże dwa lata, związana ze zbieraniem ma8

Krzysztof Kordel – prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Artykuł na stronie: www.gloswielkopolski.pl
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ukową, mając jakieś tam podstawy, żeby ją jeszcze skomentować. Starałem się nie komentować
rzeczy, które są bardzo ściśle związane z głębokimi zagadnieniami mikrobiologicznymi, bo
nie mam takiej wiedzy. Starałem się przekazać
w pigułce koncept całości, czy też wnioski wynikające na przykład z jakiś bardzo skomplikowanych publikacji naukowych. Również chciałem Państwa przeprosić za coś, co obiecałem
sobie, że nie będę robił. Potem zorientowałem
się, że wykazywałem jakieś emocje. Nigdy po
nagraniu filmiku, tego filmiku już nie oglądałem w sensie takim, żeby cokolwiek poprawiać,
korygować i tak dalej. Zależało mi właściwie na
tym, żeby wyszło to ode mnie tak, jak wychodzi
prosto z umysłu czy z serca, i czasami te emocje
były, za które bardzo, bardzo mocno przepraszam. Państwa natomiast proszę o to, że jeśli
oglądacie te filmiki, usuńcie te emocje, gdzieś
tam z mojego głosu czy z moich wypowiedzi,
bo jak widzicie Państwo bardzo dużo, a właściwie zdecydowana większość to nie są moje interpretacje. To są prace naukowe. Tak że jeszcze raz bardzo serdecznie przepraszam. Myślę,
że te przejęzyczenia czy jakieś błędy w nazewnictwie, nie umniejszą wartości informacji, jaką
Państwu przekazałem.

rami tych prac. Wszędzie podałem dokładny
kontakt.
â Informacje, które Państwo tutaj usłyszeliście

czy usłyszycie, są tylko informacjami i w żadnym wypadku nie stanowią diagnozy czy jakiejkolwiek formy porady medycznej.
Mam nadzieję, że informacje te Państwu się
przydadzą. Przydadzą się do podjęcia tej dosyć istotnej, bardzo istotnej decyzji – szczepić,
nie szczepić. Otwarcie, ze względu na to, co
udało mi się znaleźć i Państwu zaprezentowałem, moje stanowisko jest takie, że:
Nie szczepić
Nie sczepić, dlatego że nie chodzi tylko o to, czy
zaszczepimy dziecko czy nie. Ale chodzi o bardzo, bardzo dalekie i głębokie konsekwencje dla
całego naszego narodu, dlatego otwarcie mówię – jestem zagorzałym antyszczepionkowcem
i wydaje mi się, że poprzez tych kilkanaście
godzin tych prezentacji udowodniłem Państwu
dlaczego. Argumenty, które przedstawiam, są
argumentami opartymi na wiedzy i logice. Na
rozumowaniu. Dlatego zachęcam Państwa również do tego typu podejścia, żeby nie kierować
się w żadnym przypadku emocjami, tylko kierować się nauką i logiką.

â Krytyka – autorzy prac.

I bardzo ważna rzecz, która wynika właściwie
z mojego doświadczenia po wyemitowaniu kilku
pierwszych filmików – drodzy Państwo, jeżeli
macie jakieś uwagi krytyczne, jeżeli macie coś
do powiedzenia, to bardzo proszę, kierujcie krytykę do autorów przedstawionych przeze mnie
publikacji. Nie jestem autorem tych publikacji.
Każda publikacja, każde badanie, macie Państwo pokazane źródło. A więc nie piszczcie do
mnie, że to i tamto jest nie tak, ktoś tam skłamał czy coś. Bardzo proszę, ja jestem tak, jak
bardzo często powtarzam – listonoszem, który
przyniósł Państwu list. Ale żebyście nie wiem,
jak mnie za to okrzyczeli, opluli, to treść tego
listu się nie zmieni. Nawet jeśli mnie tam wyklną, tak jak wielokrotnie gdzieś tam się to zdarza. Komentarze są. Nigdy nie spotkałem się
jeszcze z jakimś konstruktywnym, rozsądnym,
poważnym komentarzem lub krytyką tego, co
przedstawiłem przez kogokolwiek. A więc jeżeli macie Państwo zastrzeżenia do tych prac
naukowych – proszę kontaktować się z auto-

Jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękuję,
szczególnie tym osobom, które miały cierpliwość od początku do końca wysłuchania tych
prezentacji. Mam nadzieję, że komuś, gdzieś,
kiedyś się to przyda.
Dziękuję Państwu za uwagę.
www.jerzyzieba.pl
www.ukryteterapie.pl
Tych państwa, którzy chcą poznać więcej faktów, więcej informacji, których nie udało mi się
tutaj zamieścić, tematyka jest bardzo szeroka
i jest absolutną niemożliwością, żeby wyczerpać ten temat – niebezpieczeństwa szczepionek
– do końca, w tych kilkunastu czy dwudziestu paru godzinach, dlatego zapraszam na moją
stronę internetową. Strona www.jerzyzieba.pl
jest moją stroną prywatną. Tam znajdziecie
Państwo dużo więcej informacji, nie tylko dotyczących spraw związanych ze szczepionkami,
natomiast strona www.ukryteterapie.pl, tam,
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jeśli będziecie mieli Państwo taką chęć, możecie sobie zakupić tam książki przede wszystkim,
które mamy niezwykle ciekawe. Nie tylko dotyczące tego, co ja robię, bo wcześniej wspominane przeze mnie książki, które napisałem
„Ukryte terapie” na tym portalu również możecie Państwo nabyć, jak również unikatowe czy

wysokiej jakości suplementy. Zapraszam Państwa do odwiedzenia tych stron, szczególnie
polecam na mojej stronie prywatnej na przykład sprawy doktora Andrew Wakefielda, o którym tak dużo słyszymy kłamstwa. A tam macie
Państwo prawdę uzasadnioną, która jest oparta
na dokumentach, a nie na emocjach.

Jeszcze raz bardzo, bardzo Państwu dziękuję.
Do widzenia. Jerzy Zięba.

Koniec prezentacji
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A. WAKEFIELD ODPOWIADA NA ZARZUT O WŁASNEJ
SZCZEPIONCE
Opublikowany 6 paź 2015

The Stacy Francis Show

wirusem. Są poddane terapii immunosupresyjnej, leczeniu raka lub mają obniżoną odporność
z innych powodów, i taka szczepionka z żywym
wirusem, jak MMR, by ich zabiła.
— Skoro już o tym wspomniałeś, to jest
właśnie to, co nas przeraża tutaj w Kalifornii,
jeśli będzie nakaz szczepienia wszystkich tych
dzieci, z całego spektrum. Czyli każde dziecko
powinno. . . będzie to wbrew prawu, jeśli tego
nie zrobi. To jest trochę przerażające, kiedy
mówisz o takim dziecku. I zgadzam się z tobą,
jeśli chodzi o mleko matki, gdyż sama karmiłam
przez dwa lata i jestem pewna, że dzięki temu
moje dziecko nigdy nie chorowało, nie miało
żadnych kolek, nigdy nie miało gorączki. I on
nadal dobrze się rozwija, jako sześciolatek, właśnie dzięki temu.
— Tak.
— Więc naprawdę wierzę w karmienie piersią.
— Zgadza się, i tu była ta naturalna substancja, która mogłaby pomóc dzieciom pozbyć się infekcji. Ale my mieliśmy tę substancję przygotowaną dla tych dzieci, które nie mogły otrzymać szczepionki z żywym wirusem,
i nie jako środek zapobiegawczy przed zakażeniem, lecz pomocniczy, gdyby wybuchła epidemia. I w tych okolicznościach, dla ograniczonej
liczby ludzi, to mogłoby działać jako pewnego
rodzaju immunizacja. Ale te dzieci nie mogły
dostać szczepionek z żywymi wirusami, nie było
im wolno z powodu przeciwwskazań, więc to nie
była konkurencja dla MMR, tylko coś dla zupełnie innej grupy. Brain Deer o tym wiedział,
powiedziano mu o tym, lecz całkowicie to zignorował i kontynuował tę opowiastkę, że staraliśmy się pozbawić producentów biznesu dla
naszej korzyści. Lecz to nie było to, co my próbowaliśmy zrobić. I tego typu historie zostały
powstrzymane.

dr Wakefield odpowiada na zarzut o jego własnej
szczepionce

— Weźmy jeden konkretny zarzut. Brain
Deer twierdził, że próbowałem wprowadzić na
rynek własną, pojedynczą szczepionkę przeciwko odrze, jako konkurencję dla MMR,
i w tym samym czasie zniszczyć jej reputację
poprzez ten spór sądowy, dzięki czemu miałbym czysty rynek dla siebie. Jak jakiś „dr Zło”
ze swojej górskiej kryjówki, to niesamowite. . .
A to, co mieliśmy, to był środek leczniczy,
suplement odżywczy. To jest w mleku matki,
w siarze – pierwszym mleku, które pojawia się
u matki i nazywa się „transfer-factor”. Była na
ten temat literatura medyczna, która sugerowała, że to mogłoby pomóc ludziom oczyścić
się z infekcji, których system odpornościowy nie
był w stanie zwalczyć. A my wierzymy, że wiele
z tych autystycznych dzieci mogło mieć pozostałości infekcji wirusowej w jelitach, więc moglibyśmy im pomóc pozbyć się tej infekcji przy
użyciu naturalnego suplementu. Tak więc został złożony wniosek patentowy w imieniu Akademii Medycznej i mieliśmy zamiar przeprowadzić badania kliniczne, aby sprawdzić, czy
to jest możliwe. Była tam wzmianka na temat szczepionek. Wiadomo, że są takie dzieci,
które nie mogą przyjąć szczepionek z żywym
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DNA ABORTOWANYCH PŁODÓW
dr Theresa Deisher

Opublikowany 21 lis 2017

„Chcę pomóc tym ludziom i powstrzymać ich cierpienia. Wybrałem naukę, aby to
zrobić. Mimo że spędzam czas w laboratorium, to pacjenci naprawdę mnie motywują
i doprowadzają do tego, co próbuję osiągnąć”
Theresa Deisher

gany w zachodnim świecie. Zdecydowanie przewyższa ilość dobrowolnie ofiarowanych organów
każdego roku. Więc biedne kraje, imigranci czy
uchodźcy, często stają się ofiarami pobierania
narządów, i mimo że mogą otrzymać wysoką zapłatę za swoje organy, często nie otrzymują odpowiedniej opieki, jaką otrzymałby taki dawca
w krajach zachodnich, a w wielu przypadkach
dostają mniejsze odszkodowania, niż pierwotnie
przewidziano. . .
Oraz te straszne historie o uchodźcach, którym pobrano organy wbrew ich woli. A więc
aby powstrzymać te praktyki, chcemy rzucić
światło na to, co się dzieje, a także musimy
rozpoznać fakt, iż istnieje zapotrzebowanie na
przeszczepy narządów. Chcemy opracować alternatywy dla medycyny regeneracyjnej, aby
zmniejszyć popyt na organy i skupić się w tym
przypadku na dziedzinie komórek macierzystych.

dr Theresa Deisher - DNA abortowanych płodów,
retrowirusy i super adiuwanty

— Nazywam się Theresa Deisher i jestem naukowcem z tytułem doktorskim. Poświęciłam
karierę zawodową na pracę w dziedzinie komercyjnej biotechnologii i miałam szczęście pracować dla niektórych z największych i najlepszych firm biotech. Łącznie z Cellcyte Genetics, Amgen, Immunex, ZymoGenetics i Repligen. Podczas mojej kariery robiłam wszystko,
od bardzo podstawowych odkryć naukowych do
wytwarzania protein i produktów biologicznych
oraz rozwoju klinicznego. A później w roku
2008 opuściłam komercyjną biotechnologię, aby
stworzyć własne organizacje, których misją jest
zakończenie wyzyskiwania ludzi w badaniach
biotechnologicznych poprzez opracowanie alternatyw, które zastąpią leki oraz procesy wyzyskujące istoty ludzkie.

Abortowane płody
— Większość z nas, rodziców, jest przerażona tkankami abortowanych płodów. Nie mieliśmy pojęcia, że były w składzie szczepionek.
— Ja również nie wiedziałam, kiedy moje
dzieci były małe i szczepione, a sprawa abortowanych komórek płodowych do produkcji szczepionek jest drugim, głównym programem w moich organizacjach pracy. Zaangażowaliśmy się
w to z czysto etycznego i moralnego punktu
widzenia. A kiedy te organizacje zostały stworzone, skontaktowała się ze mną kobieta o imieniu Debbie Vinnedge, która pracowała od lat
w celu wprowadzenia alternatyw. Wielu rodziców rezygnuje ze szczepień z powodu używania

Wyzyskiwanie istot ludzkich
— Kiedy mówisz „wyzyskiwanie istot ludzkich”, co masz dokładnie na myśli?
— Cóż, obecnie mamy kilka takich bardzo
bezczelnych dziedzin. Na przykład popyt na or-
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tych komórek płodowych do produkcji. Z mojego doświadczenia w wytwarzaniu produktów
biologicznych, a wirus w szczepionce nim jest,
musiałam się martwić zakażeniami z linii komórkowej chomików, które używaliśmy, i ustalić, jakie były zanieczyszczenia w produkcie
końcowym oraz niebezpieczeństwa dla pacjenta.
Zanieczyszczenia od chomików nie są pochodzenia ludzkiego i nie stwarzają zagrożenia dla
ludzi. A w przypadku szczepionek produkowanych na podstawie komórki ludzkiej, zdałam
sobie sprawę, że mogą istnieć bardzo wysokie poziomy DNA z tego płodu, które byłoby
stworzone w naturalnym stanie. Jest to bardzo ważne do wyjaśnienia, gdyż są to naturalne
stany, nie tylko samo DNA, ale ma ono „dekoracje” i nazywamy tę dziedzinę „Epigenomiką”.
Te fragmenty DNA niosą ze sobą bardzo niepokojące ryzyko dla dzieci, którym są wstrzykiwane. Mogą wywołać choroby autoimmunologiczne oraz wpasowywać się w genom dziecka
i powodować mutacje. Te informacje pochodzą
z dziedziny autoimmunologii oraz terapii genowej. Istnieje ogromna baza literatury, która
przedstawia, jak niebezpieczne są te skażenia
w szczepionkach, które podajemy dzieciom.

— Zgadza się. To byłoby niebezpieczne, nawet gdyby one pochodziły z poronień, ale to
były płody z planowanych aborcji, specjalnie
wybrane do tego celu.
Zanieczyszczenia
— MMR II [przeciwko odrze, śwince i różyczce
która została wprowadzona
w USA w 1980 roku, a w Wielkiej Brytanii w 1988, jest zanieczyszczona fragmentami
płodów i retrowirusów na poziomie stu krotnie przewyższającym limity zalecane przez
WHO i FDA. Szczepionka przeciwko ospie
wietrznej, która została zatwierdzona w roku
1995, jest bardzo poważnie zanieczyszczona. Fragmenty tego dwuniciowego DNA,
ocenione zostały przez firmę Merc na dwukrotnie przekraczające poziom DNA ospy wietrznej
w tej szczepionce. Więc jest to zdumiewające,
że oni mogli pomyśleć, iż skoro aktywny składnik, czyli ten, który ma działać, jest podwójnie zdominowany przez zanieczyszczenia, że to
nie miałoby żadnego wpływu. Później wprowadzono szczepionkę przeciwko WZW A [przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A] w różnych stanach około roku 1995, a potem bardziej
uniwersalnie w zaleceniach w 2001. A wszystkie szczepionki przeciwko WZW A są produkowane z użyciem komórek płodowych i są zanieczyszczone DNA płodu. A to, co moim
zdaniem jest najciekawsze, jest to, że za każdym razem, kiedy jedna z tych szczepionek jest
wprowadzana, następuje bardzo ostry wzrost
zaburzeń autystycznych. Później, w roku 2008,
wprowadziliśmy szczepionkę przeciwko Polio,
PENTACEL, która jest podawana dzieciom
w wieku 2, 4 i 6 miesięcy. A kiedy posłuchasz
ekspertów od autyzmu, oni wszyscy opowiadają
w ciągu ostatnich sześciu, siedmiu lat o tym, jak
to stajemy się lepsi w diagnozowaniu. A diagnozę stawiano, czy początek objawów ustalono
na wiek około 18 miesięcy, prawda? Czyli zaraz po tym, jak otrzymali MMR i szczepionkę
przeciwko ospie. A teraz to się zmniejszyło do
wieku około ośmiu, dziewięciu miesięcy, a nawet wcześniej. I wszyscy eksperci twierdzą, że
cóż, po prostu jesteśmy lepsi w diagnozowaniu. Uważam, że podajemy to naszym dzieciom
w coraz to młodszym wieku poprzez wstrzykidrugiej generacji],

Retrowirusy
— Są również retrowirusy, które skażą niektóre szczepionki.
— Czy możesz wytłumaczyć, co to znaczy?
— Retrowirus, a właściwie jego fragment,
a my używamy fragmentów retrowirusów,
transportują inne DNA do genomu, gdzie zostaje ono wprowadzone i może „uprowadzić”
nasze geny, powodować mutacje. Więc, na
przykład HIV jest retrowirusem. I kiedy przeprowadzili badanie terapii genowej, eksperci się
zebrali i stwierdzili, że to może być niebezpieczne i może powodować wprowadzoną mutagenezę, ale myśleli, że ryzyko wynosi jeden
do tryliona. Cóż, prawdziwym wynikiem było
4 na 9 chłopców, u których rozwinął się rak.
Więc ci intelektualiści, te opnie ekspertów, nie
mają nic wspólnego z ryzykiem w prawdziwym
życiu, a mimo to nigdy nie przeprowadzili badań bezpieczeństwa.
— A o ilu szczepionkach jest tu mowa, które
zawierają te płodowe tkanki abortowanych płodów, nazwijmy to po imieniu.
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wanie im tych szczepionek produkowanych na
podstawie komórki płodowej.

i przyjęłabym odrę, świnkę, cokolwiek każdego
dnia, byle nie raka.
— Ile miał lat?
— Trzynaście, a zmarł, kiedy miał czternaście lat.
— Przykro mi. . .
— W porządku, przepraszam.
dr Deisher przeciera łzę w oku.
— A więc masz własne laboratorium? Niedaleko stąd?
— Bardzo blisko — odpowiada i przeciera kolejne łzy z twarzy.
— I jesteś osobą, która nim kieruje, zgadza
się?
— Tak
— Więc nie masz tam ludzi z przemysłu farmaceutycznego domagających się, abyś robiła
pewne rzeczy, gdyż Ty decydujesz.

Chłoniak, autyzm, toczeń, rak
— Mój syn był dzieckiem uszkodzonym
przez szczepienia i rozwinął się u niego chłoniak Burkitta9 , gdy miał 13 lat. Moje dzieci
otrzymały szczepionki zawierające fragmenty
tkanek płodowych, gdy były małe. Ryzyko dla
dzieci polega na tym, że komórki macierzyste
w naszych ciałach są tymi najbardziej wrażliwymi na przyjęcie zanieczyszczeń i rozwinięcie
mutacji, a komórki macierzyste mogą spoczywać w uśpieniu w ciele dziecka przez dekady,
aż do czasu, kiedy zostaną powołane do akcji. Więc możemy widzieć te przedziwne nowotwory u dużych grup dzieci w trakcie ich życia. Kiedy byliśmy na oddziale onkologicznym
w poczekalni, a chłoniak Burkitta podobnie jak
autyzm występuje częściej u chłopców i nie był
spotykany w USA aż do pojawienia się
szczepionek przeciwko ospie, mieliśmy tam
dwoje innych dzieci, które znaliśmy wcześniej
i które pojawiły się na tym oddziale z białaczką
i chłoniakiem. To ogromnie dużo przypadków,
a w ciągu ostatnich miesięcy, przyjaciel starszego syna otrzymał diagnozę chłoniaka Burkitta. Czyli ogromnie dużo w jednej społeczności. Jedna z naszych znajomych, która otrzymała diagnozę, miała również chorobę autoimmunologiczną – toczeń10 , wcześniej niespotykany u dzieci, a która rozwinęła się u niej
chyba w wieku 12 czy 11 lat. I kolejny chłopiec,
którego poznałam na oddziale, miał autyzm.
Czyli autyzm i raka jednocześnie. To niesamowity związek, z którym nikt nie chce nic zrobić.
— Chłoniak Burkita występuje obecnie
u od około 1 na 10.000 do 1 na 13.000, a nie był
spotykany w krajach rozwiniętych poza
populacjami z HIV, aż do czasu wprowadzenia szczepionki przeciwko ospie. Nie potrafię opisać cierpienia, które mój syn przeszedł

DNA z abortowanego płodu
— Ludzie z przemysłu nie wymagają niczego od nas, gdyż my nie bierzemy od nich żadnych pieniędzy. Powinnam coś wyjaśnić: nie
ma tkanek z abortowanych płodów w szczepionkach. Kiedy rząd i firmy farmaceutyczne
mówią: „Nie ma żadnych tkanek z abortowanych płodów w szczepionkach, jesteście niedorzeczni!”, to omijają sprawę, mówiąc taką
prawdę: „To nie są tkanki, to są pozostałości z linii komórkowej”, czyli resztki błon komórkowych oraz fragmenty DNA abortowanego
płodu, czyli DNA tego dziecka. A to DNA
wprowadzone do innego dziecka może wywołać
reakcję autoimmunologiczną, czyli to dziecko
może je rozpoznać jako obce, a ponieważ pochodzi od człowieka i jest prymitywne, to ta
reakcja może być skierowana przeciwko temu
dziecku. Jest kilka badań wykazujących, że
około 35, czy pomiędzy 30-40 procent dzieci
z autyzmem ma przeciwciała przeciwko ludzkiemu DNA, a normalnie rozwijające się dzieci
tego nie mają. Aby wytworzyć wirusa dla szczepionki, a wirusy to są po prostu długie sekwen-

9

Chłoniak Burkitta (ang. Burkitt lymphoma, Burkitt’s tumor, malignant lymphoma, Burkitt’s type, BL) –
nowotwór złośliwy należący do chłoniaków nieziarniczych (NHL), wywodzący się z komórek B centrum folikularnego
węzła chłonnego.
10
Toczeń rumieniowaty układowy (łac. lupus erythematosus systemicus, ang. systemic lupus erythematosus,
SLE), liszaj lub toczeń rumieniowaty trzewny – choroba autoimmunologiczna, należąca do grupy toczni rumieniowatych, rozwijająca się na tle złożonych i niejasnych zaburzeń układu odpornościowego, doprowadzająca do procesu
zapalnego wielu tkanek i narządów.
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cje RNA i DNA, ale są zbyt długie, aby móc
je oszczędnie wytworzyć w próbówce, więc oni
naśladują sposób natury na namnażanie wirusa
i infekują komórki. Wirus potem doprowadza
do rozpadu komórek (lizy) albo oni sami je
rozkładają, a potem próbują oczyścić ten wirus, ale każdy, kto brał lekcje z chemii i słucha
tego lub ktokolwiek zajmujący się ulepszeniem
tego procesu wie, że istnieje pewna zależność
(kompromis), pomiędzy czystością a uzyskiem.
Czyli nie mogą eliminować wszystkich zanieczyszczeń i uzyskać wystarczającą ilość wirusa,
żeby mogli na tym zarobić. Więc pozostawiają
tam zanieczyszczenia z konieczności.
— Więc to kwestia pieniędzy?
— Tak.
— Jak ze wszystkim.
— Zgadza się. A kiedy używamy komórki
kurcząt, aby wytworzyć wirusa, to są tam
zanieczyszczenia od kur w ostatecznym produkcie. Niektórzy mówią: „Cóż, ale nie staję
się kurczakiem, nie rosną mi skrzydła, więc
jak może DNA płodu być niebezpieczne?”. Tu
nie chodzi o samo DNA. Pamiętacie? Mówiłam wam. Ludzie wiedzą tyle, że uznają DNA
za „niebezpieczne”. Więc wiemy, że DNA kurczaka ATCG, to są typy DNA. I ludzkie DNA
to ATCG. A później ludzie mówią: „czyli jesteśmy tacy sami jak kurczaki”. Ale nie jesteśmy z wielu powodów. Po pierwsze te ATCG
są ustawione inaczej u kurczaków i ludzi, a jesteśmy podobni jedynie w około 20, 30 procentach. Czyli nie tak bardzo podobni. Ale co
najważniejsze. Nasze DNA w komórce w naturalnym stanie ma „dekoracje”, i to się nazywa dziedzina epigenomiki. A te dekoracje są
całkowicie specyficzne dla gatunku, czyli zanieczyszczenia od kurczaka nigdy nie zostaną
przyjęte i wpasowane do ludzkiej komórki, gdyż
są udekorowane jak kurczak. Podobnie z inną
linią komórkową. Ale te linie komórek płodowych są udekorowane jak człowiek, i to są
prymitywne dekoracje, czyli są bardzo ochoczo
przyjmowane. A znamy to z dziedziny terapii
genowej, gdzie jest pożądane, aby DNA było
przyjmowane, i odkryli, że niewielkie fragmenty
o podobnym rozmiarze do tych w szczepionkach, pochodzące z prymitywnego źródła są
bardzo szybko przyjmowane przez komórki macierzyste i wpasowywane do nich. Przeprowa-

dzono takie badanie o nazwie TEGenero Trial
[TGN1412, PMC2964774]. Ich celem było leczenie raka. Myśleli, że mogą wzmocnić system
odpornościowy pacjenta, aby zaatakował raka.
Więc opracowali coś, co nazwijmy „super adiuwantem”. Czyli naprawdę silny adiuwant. I podali go normalnym, zdrowym ochotnikom. Myśleli, że będzie bezpieczny. Więc podali to każdemu w odstępie 10 minut. To była katastrofa.
U wszystkich tych młodych mężczyzn rozwinęła
się niewydolność wielonarządowa. Ale przeżyli.
Więc w szczepionkach zawierających tiomersal czy aluminium, co jest adiuwantem, podajemy to naszym dzieciom, a one nie są w stanie nam powiedzieć: „Proszę, dokonaj na mnie
eutanazji, moje całe ciało boli”, co było wręcz
wypowiedziane przez jednego z tych ochotników, który błagał o eutanazję. Okropne. One
nie mogą mówić, ale krzyczą, krzyczą. . . i krzyczą. A my podajemy im adiuwanty, nad którymi nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa. Nigdy nie monitorowano burzy cytokin, którą mogą wywołać adiuwanty i która
powoduje niewydolność wielonarządową. Może
to jest tym, co powoduje SIDS. To jest zupełnie niewyobrażalne, że po tych badaniach TeGenero Trials, że organizacje zdrowia publicznego mające za zadanie nas chronić, nie zaczęły tego oceniać. Ale oni wiedzą. . . Wiedzą,
co zrobili. I wiedzą, że to nie jest bezpieczne.
I na to mogłaby być poświęcona osobna rozmowa o tym, co oni ukryli przed społeczeństwem i przed FDA. A to na przykład z tego
powodu, że szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest tak silnie skażona! Merc nawet przeprowadził jakiejś badania bezpieczeństwa, ale
nie zrobili tych właściwych badań.
— Szczepionka przeciw ospie?
— Tak. Bardzo silnie skażona płodowym DNA. Zrobili pewne badania, ale nie te
właściwe. Więc oni są głupi albo robią to celowo. Nie są głupi. . .
— To jest bardzo mroczne.
— Dr Suzanne [Humphries] ma do ciebie pytanie. Może usiądziecie obok siebie? — zapytała
prowadząca.
— Uwielbiam tę kobietę. Jestem taka
szczęśliwa, że zgodziła się z nami porozmawiać.
— powiedziała dr Suzanne.
— Ja również.
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Przekroczone bezpieczne dawki materiału genetycznego w szczepionkach

Odkrycie kardiologicznych komórek macierzystych przez dr Therese Deisher
— Tak się składa, że tak. Więc to było
podczas mojej pracy w firmie ZymoGenetics
w latach 1995-2000 i przeprowadziłam badania nad ludzkimi, zarodkowymi komórkami macierzystymi, gdy byłam znowu na wschodnim
wybrzeżu. Więc wiedziałam, jak wygląda komórka macierzysta. A natknęłam się na. . . one
pochodziły z serc dorosłych myszy, owiec i ludzi, ale zaczęliśmy od myszy. Ale one były
tak prymitywne, tak pluripotencjalne11 , że mogły różnicować się do każdego typu komórek w ciele, to było niesamowite. A odpowiednikiem macierzystych komórek zarodkowych są te, które nazywamy „przeprogramowanymi”, pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi u dorosłych, i one występują naturalnie w nas wszystkich. Inne instytucje akademickie po wielu latach powieliły to samo
odkrycie. Te komórki macierzyste, które wyizolowałam, były ekstremalnie kontrowersyjne,
gdyż moja firma chciała przeprowadzić projekt z użyciem macierzystych komórek zarodkowych, a ludzie na mnie krzyczeli, wrzeszczeli, ta
cała zemsta za to była bardzo intensywna, gdyż
„eksperci” naukowi, jak FDA, którzy twierdzą,
że szczepionki są bezpieczne – ci „eksperci” mówili, że: „Te komórki, które ona odkryła, nie
istnieją!”. Ale one istnieją. . . Więc z jakiegoś
powodu zdarza mi się pracować nad kontrowersyjnymi obszarami. Nie mogę się doczekać
przejścia na emeryturę.

— Powiedz mi, czy dobrze zrozumiałam twój
artykuł. W jednym z twoich artykułów jest napisane, że standardy wymagają, aby było mniej
niż 10 nanogramów tego genetycznego materiału na dawkę szczepionki, a ty odkryłaś 2.000
ng na dawkę. Czy dobrze to zrozumiałam? —
zapytała dr Suzanne.
— Zgadza się. A te 2.000 ng to nie było nasze odkrycie, tylko jest to wręcz pomiar Mercka
w szczepionce przeciwko ospie wietrznej. I to
opublikowano w raporcie dla FDA.
— OK. Słyszeliście to ludzie? — pyta dr Suzanne.
— Więc dramatycznie więcej, a to zalecenie
10 ng na dawkę, już było dwukrotnie zwiększone. Zaczęło się od 10 pikograma na szczepionkę, ale musieli to zwiększyć, gdyż nie byli
w stanie spełnić tego kryterium. Więc nie było
podniesione to z naukowego powodu, tylko producenci nie mogli się z tego wywiązać. A nawet
100 pg na fiolkę mogłoby być bardzo niebezpieczne.
— A to tylko zalecenie i oczywiście nie
muszą tego przestrzegać. Tylko chciałam się
upewnić, że to się zgadza. A czy miałaś coś do
czynienia z odkryciem kardiologicznych komórek macierzystych?

11

dr Deisher śmieje się.

— OK. Chcę tylko, aby ludzie wiedzieli, że
ta pani nie wyskoczyła z jakiejś ławki laboratoryjnej, gdzie patrzyła na wykresik wskazujący
punkt zmianowy, tylko ma obszerne doświadczenia – powiedziała dr Suzanne Humphries.

Zdolne do zróżnicowania się w dowolny typ komórek.
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Stanisław Kazimierz Wiąckowski – polski profesor nauk przyrodniczych, ekolog, poseł na
Sejm X kadencji.

żebym odwiedzał muzea w Wiedniu, w Berlinie, w Waszyngtonie, w Londynie i tak dalej, więc wybrałem zdrowie jako główny temat
mojej dalszej specjalizacji. Bo medycyna przecież od dawna środowiska w ogóle nie zauważa,
wielu rzeczy przyrodniczych nie dostrzega, chociaż sama powinna się czuć nauką przyrodniczą. Niestety wiele rzeczy, które się dzieją mnie
niepokoi. Może zacznę od tego, że w czasopiśmie „Polityka polska” pozwoliłem sobie na
opublikowanie dwóch artykułów. Jeden, który
zaczyna się od tytułu: co praktycznie znaczy
zmniejszanie ilości ludzi na świecie, którzy planują wielcy multimiliarderzy amerykańscy, którzy od lat sądzą, że oni już właściwie rządzą
światem.

Źródło:
Opresja szczepień – nieznany zapis wideo – prof.
Stansiław Wiąckowski

— Dzień dobry, Państwu. Nazywam się Stanisław Kazimierz Wiąckowski. Pochodzę z południowej Polski. Bliżej Lwowa. Z Przemyśla.
Od wielu lat zajmowałem się wieloma sprawami
przyrodniczymi. Studiowałem leśnictwo, a wykładałem przez wiele lat ekologię i ochronę środowiska człowieka, między innymi na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Najpierw stworzyłem tu zakład, potem katedrę. Rozpoczęliśmy wiele badań przede wszystkim w tym rejonie. Kierowałem wszystkimi akcjami, na przykład lotniczymi, których celem
było ochrona jodły. Mojego ulubionego drzewa.
Miałem duży zespół ludzi, którzy ze mną
współpracowali, zresztą oni przy okazji też porobili doktoraty. Natomiast od kilkunastu lat
jestem na emeryturze i zastanawiałem się, co
ja mam dalej ze sobą robić.

Jeden z nich, na przykład pan Bob Turner,
posiadacz wielu miliardów dolarów uznał, że
właściwie należałoby zmniejszyć ilość ludzi na
świecie o około dziewięćdziesiąt parę procent.
W tym momencie się zastanawiałem. Jeżeli zamordowanie jednego człowieka to 25 lat albo
dożywocie, to dlaczego mordowaniem takiej ilości ludzi prawo w ogóle się nie interesuje?
Więc napisałem artykuł, gdzie opisałem spotkanie „dobrego” klubu, gdzie Rockefeller, Bill
Gates, Bob Turner oraz inni przedstawiciele
międzynarodowych organizacji, które tworzyli
ludzie bogaci dla swoich, a nie naszych interesów i planowali, jak to zmniejszyć ilość ludzi na świecie. Turner się w końcu zgodził, że
wystarczy 70 procent. To jest bardzo bolesne,
natomiast dlaczego ja o tym mówię? Dlatego
że główną bronią służącą depopulacji ludzi na
świecie są szczepionki. Oni tego nie ukrywają.
Internet huczy po prostu na ten temat. Ja się
dziwię, jak to może nie dochodzić do władz,

Pociągała mnie specjalność taksonomiczna12 ,
rodziny pasożytniczych bąkówek, które są niezwykle ważne, jeżeli chce się mieć coś do powiedzenia w biologicznej ochronie roślin, ale wiedziałem, że przecież nie będę miał poparcia,
12

Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów,
nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych
(taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.
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kazać książki. Na przykład ta książka – Bezlitosna immunizacja. To jest książka wydana po
rosyjsku, ale ukazało się polskie wydanie, i to
kosztuje kilkadziesiąt złotych. Więc posłowie,
mając wspaniałe diety, czyli pobory miesięczne,
mogliby nie tylko sobie kupić taki podręcznik, ale kupić nakład i rozdać go, powiedzmy
swoim kolegom. Jest wiele innych książek, którymi w dalszym ciągu będę się posługiwał, jak
również notatkami.

które przecież, żeby rządzić, muszą mieć stale,
i to ważne informacje. Polska wyludnia się. Od
kilkunastu lat ubyło nas około 15 milionów.
I ubywa dalej przy bardzo dużej pomocy naszych sąsiadów, zwłaszcza mam na myśli Niemców i Rosję. Bo oba te kraje likwidowały polską
przede wszystkim inteligencję. Niemcy wyjątkowo w wyrafinowany sposób. Do dzisiaj przecież nie mamy odszkodowań wojennych. Nas
się wciąż poucza. Niemcy już uznali, że Polska
jest ich kolonią. Robi się w Polsce wiele zmian.
Zresztą także i polskimi rękoma. Głównie po
to, żeby Polska tylko dostarczała tanich robotników, bo poziom wiedzy, poziom życia w Polsce się absolutnie nie zmienia.

Dlaczego szczepienia są niewskazane?
Rozpoczynając już tekst konkretny, chcę przypomnieć, że pogląd na temat roli szczepień
kształtowały wypowiedzi lekarzy uważający, że
było to najbardziej efektywną akcją nowoczesnej medycyny w redukowaniu epidemii zachorowań i śmiertelności. Pogląd ten niestety
bardzo mija się z prawdą. W wielu publikacjach można znaleźć szczegółowe informacje, że
w przypadku gruźlicy, na przykład w Anglii,
Walii czy w Stanach Zjednoczonych; szkarlatyny, odry, kokluszu, ospy w Anglii i Walii; dyfterytu w Anglii, w Walii i USA, Szwecji i Danii, epidemie praktycznie się już skończyły, zanim zaczęto przeciwko nim szczepić. W Austrii
także stwierdzono, że epidemia cholery, odry,
dyfterytu, Polio, kokluszu i gruźlicy praktycznie się już skończyły, kiedy zaczęto wprowadzać
szczepionki.

To samo zresztą dzieje się z mniejszością polską
na przykład w Niemczech, gdzie dzieci są Polkom odbierane, czasami nawet na trzeci dzień
po porodzie, i oczywiście oddawane w ręce niemieckich rodzin, które je germanizują. Jestem
zdziwiony, dlaczego do tej pory nie było interwencji w tej sprawie. W ostatniej sytuacji,
kiedy to na trzeci dzień po porodzie dziecko
odebrano, matka się jakoś zdecydowała na wystąpienie do sądu, i sąd kazał jej dziecko zwrócić, ale ten proceder trwa od lat.
Proszę Państwa, jeżeli szczepionki są główną
bronią na tę populację świata, to należy to
w końcu dostrzec i przede wszystkim zahamować ludobójstwo niemowląt. Bo to dużo
więcej znaczy niż te 500 złotych, które się
obiecuje matkom na dzieci. To jest piękny
gest. Okazało się zresztą, że dość trudny. Ale
sejm przegłosował obowiązek szczepień zupełnie bezprawnie. A sejm jest przecież organizacją, która powinna świetnie znać prawo. Jest
tam zresztą niemało prawników.

Dane graficzne pokazują,
że nie miały one żadnego
wpływu na spadek występowania różnych chorób zakaźnych. Świetnie ilustruje
to książka Iwana Sinclaira – Szczepienia – niebezpieczne, ukrywane fakty.
Plejada znanych lekarzy, dodatek tutaj mówi,
opowiada się przeciwko szczepieniom.

I nie może łamać prawa.
Nawet konstytucja została
złamana tym głosowaniem,
które kazało te niemowlęta szczepić. Jest to bardzo brzydki gest, dlatego że
przede wszystkim było zebranie w sejmie, które było
kompromitacją posłów, bo tylko jeden miał odwagę coś tam powiedzieć, co miało sens. Natomiast większość się nie odzywała. Więc, jak
mogli uchwalać coś, czego nie wiedzą. Chcę po-

W Polsce szczyt zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B przypadł na lata 92-93,
a szczepionkę wprowadzono dopiero w 1997
roku. Wprowadzenie kartek na środki czystości
w stanie wojennym, olbrzymia inflacja i coraz
większe trudności w zaopatrzenie w żywność,
doprowadziły do pewnego wzrostu zachorowań
na wirusowe zapalenie wątroby. Poprawa stanu
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higieny po zmianach w 1990 roku spowodowały kolejny spadek zachorowań. Jak z tego
wynika wprowadzenie szczepień, nie miało żadnego wpływu na zmniejszenie liczby zachorowań. Wręcz przeciwnie. W innych podręcznikach, na przykład tej najbardziej znanej i najlepszej aktualnie książki dotyczących szczepień,
728 stron, pisana przez lekarza rosyjskiego, ale
chciał on być niewątpliwie obiektywnym, czyli
nie szowinistycznie w jakąś stronę, ale zdecydowanie wynika, że ludzie zaszczepieni chorowali najczęściej na choroby, przeciwko którym
te szczepionki miały ich zabezpieczać.

a często do sądu, w stosunku do rodziców, którzy nie chcą szczepić. Natomiast niestety tajemnicą powszechną jest fakt, że 90 procentowe
wyszczepienie oznacza, że na przykład w Anglii
tacy panowie, którzy temu sprzyjają, dostają
8 tysięcy funtów. Jeżeli wyszczepienie osiąga
tylko 80 procent, to 2.5 tysiąca funtów, a jak
wyszczepialność jest mniejsza niż 70 procent, to
w ogóle nie otrzymują niczego. Czyli ten bezprawny obowiązek, który sejm przegłosował
w niezrozumiały zupełnie sposób, bo powinien
prawa pilnować, doprowadził do tego, że panowie z sanepidu, czy być może z instytutu higieny, są wynagradzani za ludobójstwo naszych niemowląt. Uważam, że nie tylko nie
należy im się nagroda, ale powinni dostać zakaz wykonywania zawodu, dlatego że zawiedli
całkowicie nasze zaufanie, bo zagrażają naszym
niemowlakom i dzieciom. Proszę pamiętać, że
tam jest ogromna ilość szczepień, a niemowlęta
nie mają rozwiniętego układu odpornościowego.
A więc jest to okres wyjątkowo niesprzyjający.
W Niemczech w 1940 roku wprowadzono
obowiązkowe szczepienia przeciwko błonicy.
W ciągu pięciu lat liczba zachorowań zwiększyła się z 40 tysięcy rocznie do 250 tysięcy
rocznie. Po zaszczepieniu 96 procent populacji
przeciwko ospie wystąpiła epidemia, która zabrała 125 tysięcy ofiar. W latach 1970 w Indiach zaszczepiono przeciwko gruźlicy 260 tysięcy ludzi. Okazało się jednak, że najczęściej chorowały osoby zaszczepione. Między innymi odwołuję się tutaj, bo cytuję trzydzieści
parę pozycji, które wspierają moje wystąpienie
na temat szczepionek – czasopismo medyczne
„The Lancet”, 12/1/80, strona 73. W Polsce
1973 roku w Wielkopolsce wybuchła epidemia
właśnie u dzieci zaszczepionych.

Pierwsza Wojna Światowa była początkiem
przymusowych szczepień w wojsku. Tak zwana
hiszpańska grypa z 1918 roku, która zabiła od
20 do 40 milionów ludzi, rozpoczęła się po masowych szczepieniach w wojsku. Po szczepieniach przeciwko żółtej gorączce w armii Stanów Zjednoczonych w ciągu 6 miesięcy najpierw
zmarło 63 żołnierzy, a 28.585 zachorowało na
zapalenie wątroby. W krajach, w których nie
szczepiły się, jak USA w przypadku gruźlicy,
Walia i Anglia w przypadku szkarlatyny, notowano taki sam spadek zachorowań, jak w krajach, w których masowo szczepili. Natomiast
w przypadku Anglii oraz błonicy we Francji
czy Danii, po szczepieniach zaobserwowano wyraźny wzrost zachorowań. Mam przed sobą tabelkę, ale jest tu dwadzieścia parę krajów europejskich, u których szczepienia wykonuje się
tylko wtedy, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę.
Tylko w krajach demokracji ludowych, jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Grecja i Słowacja, szczepienia
uważa się za obowiązkowe.

W 1977 roku dr Jonas Salk twórca szczepionki
przeciwko Polio oświadczył przed komisją kongresu Stanów Zjednoczonych, że masowe szczepienia przeciwko Polio były przyczyną większości zachorowań. Cytuję tutaj czasopismo „The
Lancet”, 4/4/77, w abstraktach.
W 1978 roku w Szwecji na 5140 przypadków
kokluszu aż 84 procent miało miejsce u dzieci
zaszczepionych. A więc znowu widzimy, że to
zaszczepienie niczego nie przynosi, niczego nie
hamuje, a wywołuje niestety bardzo poważne
szkody.

Co ten obowiązek dla nas znaczy? Prawnie nie
ma on żadnego znaczenia, ale powoduje on, że
występuje się ze skargami nawet do wojewody,
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Istnieje kilkanaście krajów, które mają system odszkodowań za powikłania poszczepienne.
Niemcy, Francja, Japonia, Szwajcaria, Austria,
Nowa Zelandia, Szwecja, Wielka Brytania, Finlandia, Tajwan, Stany Zjednoczone, Włochy,
Korea, Norwegia, Rosja, Islandia, Słowenia
i Węgry. Polska ze swoim totalitarnym systemem przymusowych szczepień jest idealnym poligonem doświadczalnym i źródłem zysku dla karteli farmaceutycznych.
Ich ofiarami są niestety bezbronne dzieci.

cymi, czyli adiuwantami. Bakterie lub wirusy
powodujące określone choroby, którym szczepionka miała zapobiec, to białka całych komórek lub zniszczonych otoczek lub same wirusy zwane antygenami. I w końcu substancje
chemiczne działające jako środki konserwujące
i utrwalające tkankowe, które mogą hamować
wszelkie dalsze reakcje oraz psucie się żywych,
zabitych biologicznie składników szczepionek.
Szczególne uwagi budzi obecność w szczepionkach związków rtęci. Tysiące publikacji, z których przynajmniej niektóre powinny być znane
przedstawicielom służby zdrowia, mówią, że
rtęć jest wysoce toksyczna. Jednakże pomimo
tego, środek ten jest dodawany jako bakteriobójczy i konserwujący do szczepionek bez rygorystycznych badań, które świadczyłyby o jego
bezpieczeństwie. Jest to niezgodne z praktyką
dopuszczania preparatów chemicznych do stosowania w medycynie.
Ilość organicznej rtęci uznawana za bezpieczną
wg agencji ochrony środowiska Stanów Zjednoczonych wynosi 0,1 dziesiątą miligrama na 1 kg
na dzień. Natomiast jej ilość w trzech szczepionkach najpospolitszych w Polsce wstrzykiwanych niemowlętom wynosiła 62,5 kilograma,
co dla pięciokilogramowego niemowlęcia przekracza 125 razy dawki bezpiecznej. Czy jest
to zgodne z kodeksem etyki lekarskiej? Rtęć
jest przecież kardiotoksyczna, neurotoksyczna,
hepatotoksyczna, immunotoksyczna i kancerogenna.

Powoli do środowiska medycznego zaczyna docierać prawda o oszustwach i manipulacjach
firm farmaceutycznych dotyczących szczepień.
Czas już najwyższy, aby lekarze zrobili rachunek sumienia i ratowali resztki prestiżu swojego
zawodu, bo zrobienie z medycyny biznesu bardzo ten prestiż nadwyrężyło. Agresywne promowanie, nawet wymuszanie tych szczepionek,
na przykład szkolnym dziewczętom, podobno
miały te szczepionki zabezpieczyć przed problemami raka macicy, ale także chłopcom, chociaż oni nie mają macicy, nie opiera się na żadnych dowodach naukowych, które dotyczyłyby
zdrowotnych korzyści, które z tych szczepień
wynikają. A wyłącznie z korporacyjnej żądzy zysku i korupcji nagminnie stosowanej przez producentów szczepionek, którzy przekupują krajowych i lokalnych polityków oraz administratorów publicznych funduszy. Z przykrością należy dodać, że odbywa się
to przy pomocy medycznych ekspertów, którzy
posługują się korporacyjną reklamą jako dowodem skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek.

prof. dr Maria Dorota Majewska

Cytuję tutaj przede wszystkim zasługującą na
najwyższą chwałę Panią Profesor Dorotę Majewską z roku 2010, która miała odwagę sprzeciwić się i przedstawić pogląd profesora medycyny, który wiele lat badał szczepionki, szcze-

Proszę Państwa, substancje chemiczne, które
mają wzmagać odpowiedź immunologiczną na
szczepionkę, nazywamy środkami wspomagają-
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gólnie wpływ rtęci na autyzm, który ma ogromnie dużo dowodów, i zresztą autyzm jest bardzo pospolity na świecie na skutek tych szczepionek. Jednym ze skutków stosowania tego
tiomersalu, czyli związku rtęci jest 20 krotne
zwiększenie zachorowalności na autyzm.

informacji o korzyściach dla danego dziecka, ani
też o możliwych skutkach.
Z doświadczeń zarówno polskich, jak i światowych wiemy, że im więcej stosuje się szczepionek, im bardziej są one zagęszczane, tym większa jest liczba powikłań poszczepiennych, a nawet zgonów niemowląt. Zaszczepienia, które
w Polsce są obecnie zalecane, w Stanach Zjednoczonych należą już do grup obowiązujących.
Na tej liście figuruje aż 36 szczepień. Trzeba
jednak zaznaczyć, że większość stanów ma dość
liberalne prawo, które pozwala rodzicom odmówić szczepień swojego dziecka na podstawie na
przykład przekonań religijnych czy światopoglądowych. W Stanach Zjednoczonych notuje
się bardzo wysoką liczbę powikłań i zgonów poszczepiennych dzieci oraz najwyższą ze wszystkich krajów rozwiniętych umieralność niemowląt, która przekracza 7 na 1000 zdrowych urodzeń, a w niektórych stanach wynosi nawet 14
na 1000 zdrowych urodzeń.

Kraje skandynawskie, które stosują pierwsze
szczepienia dopiero po trzech miesiącach życia i dawno wyeliminowały szczepionki zawierające tiomersal, mają znacznie niższy odsetek
dzieci z autyzmem. Mniej więcej 1 do 3 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych jest to już
niestety 1 do 150. W USA jak podają statystyki, na autyzm cierpi obecnie około półtora miliona dzieci. W Polsce jest to prawdopodobnie około 150 tysięcy. Jak na nasz
mały kraj jest też ogromną sprawą. Najbardziej jest niepokojący na całym świecie kilkusetkrotny wzrost zachorowań na choroby psychoneurologiczne jak autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, padaczka i wiele innych. Pomimo tych bardzo niepokojących faktów społeczeństwo jest pod wpływem olbrzymiej reklamy
i zachęty ze strony świata lekarskiego. Jest zupełnie nieświadome istniejącego niebezpieczeństwa. Nawet były rzecznik praw człowieka z typowym dla niego brakiem orientacji, tak jak
popierał koncerny biotechnologiczne przeciwko
polskim rolnikom i konsumentom, tak wystąpił
w obronie koncernów farmaceutycznych.

Moim zdaniem może to wiązać się z przeładowaniem niemowląt szczepieniami. Kombinacja szczepionek i konsekwencje tych kombinacji
są nieznane i mogą być bardzo groźne. Liczba
powikłań i zgonów poszczepiennych niemowląt jest nieznana, bo tych zdarzeń się nie rejestruje. Polscy lekarze szczepiący oraz sanepid
notorycznie odmawiają rejestracji ewidentnych
przypadków powikłań poszczepiennych. Polska
raportuje do światowej organizacji zdrowia –
ZERO – przypadków takich powikłań. Podczas gdy wszystkie kraje europejskie raportują
tysiące.

Polskie niemowlęta w pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciwko 10 chorobom. Gruźlicy, żółtaczce, błonicy, krztuścowi, tężcowi, Polio, odrze, śwince, różyczce, zakażeniem haemophilus
influenzae. Dodatkowo zalecane są także coraz
częściej inne szczepienia. Razem jest to około
26 szczepień w pierwszych 24 miesiącach życia.
Nawet zdrowi amerykańscy żołnierze nie wytrzymywali tak zmasowanych szczepień i poważnie chorowali, a jak mają to wytrzymać
polskie niemowlęta? Gdzie są prawa człowieka?
A gdzie kodeks etyki lekarskiej? Gdzie konstytucja wobec tych kryminalnych działań?
Medycy i urzędnicy naciskają na wysoką wyszczepialność, bo na tym zarabiają, ale niestety odpowiedzialność za skutki poszczepienne
zrzuca się na rodziców, którym nie przekazuje
się nawet ulotki preparatu i nie udziela pełnej

Czy istnieją jakieś publikacje na temat powikłań poszczepiennych? Do niedawna było bardzo mało takich publikacji. Dopiero pod naciskiem organizacji rodziców kongres zmusił amerykańskie centrum chorób zakaźnych do upublicznienia tych informacji. Obecnie znajdują
się one w bazie danych tej agencji. Przedstawione tam liczby stanowią od 1 do 10 procent wszystkich przypadków, bo wiadomo z szacunków amerykańskiego urzędu do spraw żywności i leków, że tylko niewielki ich odsetek
jest rejestrowany. Z danych tych wynika, że po
szczepieniach na żółtaczkę typu B może umrzeć
w Stanach Zjednoczonych w ciągu 19 lat od blisko 7.000 do być może nawet do 70.000 niemowląt. Jeżeli zsumuje się tylko liczbę szczepień,

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

257

które są obowiązkowe w Polsce, to w Stanach
Zjednoczonych mogłoby z tego powodu umrzeć
co najmniej 35 tysięcy dzieci. A jeżeli dodamy
do tego szczepionki uznane u nas za nieobowiązkowe, to możemy poszerzyć liczbę zgonów
o kolejne 15 tysięcy. Tak więc tylko w Stanach
Zjednoczonych szczepienia mogły spowodować
minimum 50 tysięcy zgonów niemowląt. A więc
słusznie mówimy, że jest to ludobójstwo.

aluminium i formaldehyd. Formaldehyd jest rakotwórczy, o czym warto przypomnieć. Aluminium jest przyczyną podstawową choroby Alzheimera. A więc być może, że może się ono
przyczyniać, dlatego że już w okresie szczepienia zapewniamy szanse na to, że osoba dorosła tę chorobę będzie miała. Proszę pamiętać,
że glin czy aluminium wydala się tylko przy
pomocy obecności krzemu, bo tylko glinokrzemiany się łatwo wydala. Formaldehyd pozwala
w szczepionkach na chemiczną dezaktywację
wirusów, bakterii, a nawet jest znanym kancerogenem. Fenol to substancja wysokiej toksyczności zdolna do wywoływania wstrząsów, osłabienia, konwulsji, niewydolności nerek, mięśnia
sercowego i śmierć.
Proszę Państwa, w Polsce była stosowana szczepionka o nazwie Gardasil, która także zawierała trutkę na szczury. Ciekawy jestem jak pan
Konstanty Radziwiłł, obecny minister zdrowia
wytłumaczyłby konieczność stosowania trutki
na szczury naszym niemowlętom.

Zrozumiałe zapytania o powikłania poszczepienne i głosy krytyczne związane z nimi, giną
niestety w medialnej wrzawie, której celem
wydaje się uniemożliwienie rzeczowej dyskusji.
Problem ten dotyczy ogromnej rzeszy całkowicie zdezorientowanych rodziców i lekarzy. W tej
masie ludzi część decyduje się na szczepienia,
nie dysponując nawet podstawową wiedzą na
ich temat. Dotyczy to także posłów, którzy
bez rzetelnej wiedzy na ten temat przegłosowali
obowiązkowe szczepienia.
Rosnąca grupa osób poszukuje jednak rzetelnych i niezależnych od producentów i sprzedawców informacji na temat preparatów szczepionkowych. Mam wielką nadzieję, że nowy polski rząd w najbliższym czasie spowoduje, że
szczepienia nie będą możliwe bez zgody rodziców. A lekarze nie będą ukrywali negatywnych
skutków, jakie mają miejsce po szczepieniach.
O jakich powikłaniach poszczepiennych można
mówić? Różnych powikłań natury neurologicznych, chorobach autoimmunologicznych, włączając w to autyzm, ADHD, opóźnieniach rozwojowych i tak dalej.

Wiele szczepionek zawiera wirusy. Miedzy gatunkowa migracja wirusów może doprowadzić
do rozwoju nowych chorób, o których obecnie
ludzkość nawet nie ma pojęcia. Na przykład
geny i białka wirusa małpiego, którym skażone
były setki tysięcy dawek szczepionki przeciwko
Polio w 1950 roku. Zostały niedawno wykazane
w nowotworach złośliwych u ludzi. Kto wie, jakimi nowymi, zwierzęcymi wirusami systematycznie skażane są szczepionki w trakcie ich produkcji i czym to grozi?

Wielu ludzi starannie dba, aby nabywana przez
nich żywność nie zawierała pestycydów, lecz
spokojnie pozwala podawać niemowlętom lub
sobie nawet trzykrotnie, a nawet kilkunastokrotnie szczepionki, które zawierają rtęć, fenol,

Niezgodnie z konstytucją zmuszanie, zastraszanie, prześladowanie, przemilczanie tak zwanych
pojedynczych faktów, kłamstwo i bezpośrednie
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fałszowanie statystyki, towarzyszące szczepionkom na przestrzeni całej jej 200 letniej historii,
trudno uwierzyć w to, że wymaga tego dobro
ludzkości. Szczepionki i przemoc z nimi związana bezpośrednio lub pośrednio to bezczelne
wyzwanie rzucone godności i wolności przekonań wszystkich ludzi.

Tam, gdzie powszechnie stosowano szczepionki,
epidemie ospy nie tylko nie zelżały, lecz występowały znacznie częściej i pochłaniały coraz
większą liczbę ofiar. Z drugiej strony takie choroby jak dżuma, cholera, malaria, dur brzuszny,
szkarlatyna i tak dalej, do walki, z którymi
nie udało się opracować skutecznych szczepionek, stały się rzadkością lub praktycznie zanikły w krajach rozwiniętych. Tam, gdzie szczepionka PCG nigdy nie była podawana masowo
lub dawno została wycofana, poziom zachorowalności na gruźlicę jest bardzo niski. Z drugiej strony. W Rosji, Brazylii, Indiach i Bułgarii, jak również w Polsce, gdzie stosuje się
taką szczepionkę, którą otrzymuje każdy noworodek, co roku odnotowuje się dziesiątki tysięcy
nowych, chorych na aktywną postać gruźlicy.

Produkcja szczepionek jest najbardziej dochodowym biznesem. Miliardy dolarów trafiają do
firm produkujących, a drobna część tych pieniędzy dalej jest inwestowana w finansowanie tzw.
badań naukowych mających na celu udowodnienie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek
oraz w opłacanie przekupnych ekspertów
szczepionkowych.

W wielu krajach szczepionki okazały się mało
skuteczne. Każdego roku są one przyczyną
śmierci i dożywotnich okaleczeń tysięcy dzieci
na całym świecie. Brak poważnych działań wykazujących faktycznie bezpieczeństwo szczepionek.
Coraz więcej publikacji naukowych wskazuje
na związek szczepionek z takimi chorobami jak
autyzm, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów i białaczki. Wiadomo, że zachorowalność na te właśnie schorzenia gwałtownie rośnie w krajach, w których panuje wysoki poziom wyszczepialności. W krajach Afryki i Ameryki Południowej, w której wielokrotnie masowe szczepienia nie weszły
jeszcze do rutynowej praktyki, choroby te są
w praktyce niespotykane. Istnieją też dane, że
szczepionki są odpowiedzialne za wysoki procent nagłych śmierci tzw. śmierci łóżeczkowych
niemowląt.

Brak jakichkolwiek dowodów na to, że szczepionki pomogły ludzkości zwyciężyć w walce
z niektórymi, groźnymi chorobami zakaźnymi.
Fakty świadczą o tym, że zachorowalność na
gruźlicę, błonicę, odrę i krztusiec gwałtownie spadała, zanim zostały wprowadzone masowe szczepienia przeciwko tym chorobom.
Miało to miejsce dzięki poprawie warunków
sanitarno-higienicznych, na przykład chemizacja zakażonego bydła, likwidacja przeludnienia w miejscach zamieszkania, chlorowanie wody, kontrole jakości produktów rolnych
i tak dalej. Klasyczny przykład tzw. w cudzysłowie oczywiście, zwycięstwa nad ospą stanowi
równocześnie klasyczny przykład manipulacji
statystyką. Zachorowalność zaczęła gwałtownie spadać w miarę poprawy warunków sanitarnych i zaniechania wspierającego ospę barbarzyńskiego zwyczaju inokulacji13 limfą ospową.

Szczepionki odzwierciedlają wyłącznie alopatyczne14 podejście do pojmowania chorób zakaźnych i profilaktyki, które to podejście nie
jest przecież jedynym możliwym. W bardzo
wielu chorobach, na przykład dyfteryt, wirusowe zapalenie wątroby typu B, odry czy
grypy, przeciwko którym szczepi się, bardzo
wysoka skuteczność wykazały leki homeopatyczne, a także bardzo wysokie dawki wit. C.

13

Inokulacja (łac. inoculare) – wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba
lub pasożyta. Wprowadzenie patogenu może nastąpić naturalnie poprzez przeniesienie przez owada kłującego (np.
komara) lub wiatr.
14
Alopatyczne – zgodne z medycyną współczesną, zachodnią, konwencjonalną, akademicką, Rockefellerowską.
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Polityka masowych szczepień całkowicie ignoruje indywidualne cechy. Dziedziczność, skłonność do różnych chorób, stan układu immunologicznego, psychiczny czy emocjonalny
osób szczepionych. Zresztą we wszystkich badaniach medycznych, nie różnicuje się badanych pod kątem ich grup krwi, a przecież
to jest zupełne nieporozumienie. Jak można
w ogóle takie badania prowadzić. Jeżeli szczepionki stają się przyczyną śmierci lub obrażeń,
władze medyczne dokładają wszelkich starań,
aby udowodnić, że szczepionki nie miały z tym
nic wspólnego. Istnieje mnóstwo przykładów,
a szczególnie w Rosji, ale także w innych krajach, rodzice zmarłego lub kaleczego dziecka zostawieni byli bez jakiegokolwiek odszkodowania, które jest im prawnie przecież zagwarantowane. Mamy taką tabelę, która ilustruje 19

Państw, które taki system posiadają. W Polsce
taki system odszkodowań niestety do dzisiaj nie
istnieje.
Mógłbym ten temat ciągnąć jeszcze dużo więcej, ale odwołam się również do moich artykułów, które zostały opublikowane. Między innymi pierwszy taki artykuł w „Polityce polskiej”, bodajże w grudniowym numerze zeszłego roku. Jest artykuł w czasopiśmie „Optymalni” zaraz po debacie sejmowej na ten temat.
Jest artykuł „Nad odrą”. Niestety nie ukazał się
artykuł w „Poznańskiej Harmonii”, w którym
pani redaktor, którą uważałem za wyjątkowo
udaną, przez wiele miesięcy nie powiedziała mi,
że nie ma zamiaru tego artykułu publikować.
Dziękuję bardzo.
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OSZUSTWO W SPRAWIE SZCZEPIONEK I AUTYZMU
dr Andrew Wakefield
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przypadku oznacza celowo nieleczonych ludzi.
Ci mężczyźni byli celowo pozostawieni bez leczenia, nawet wtedy, gdy pojawiło się coś tak
skutecznego, jak penicylina. Co gorsza, lekarze zdrowia publicznego aktywnie uniemożliwiali dostęp zakażonym osobom do tego ratującego leku. Mężczyźni cierpieli i umierali, kobiety nadal były zakażone, a dzieci nadal rodziły się z wrodzoną kiłą.
Pracownik CDC (Informator) przyznaje się do
oszustwa w sprawie szczepionek i autyzmu (sierpień 2014)

WAKEFIELD: To jest prawdziwa historia
prawdziwego oszusta.
PAN X (GŁOS): To był najniższy punkt mojej kariery, kiedy zgodziłem się na ten artykuł.
WAKEFIELD: Celowe oszustwo Amerykanów, odegrane na wysokim szczeblu, z katastrofalnymi konsekwencjami dla zdrowia ich dzieci.
W celu przedstawienia kontekstu do tej niezwykłej historii, którą zaraz usłyszycie, ważna jest
mała perspektywa historyczna.

WAKEFIELD: Pod koniec lat sześćdziesiątych, nowe „błyszczące” CDC przejęło nadzór,
lecz odmówiło przerwania eksperymentu, przynajmniej dopóki ostatnia ofiara nie została rozkrojona na ich stole do autopsji. Eksperyment
przerwano. . . ale nie dlatego, że CDC zrozumiało barbarzyński charakter swojego przedsięwzięcia, ale ponieważ informator o imieniu
Peter Buxtun dostarczył tę historię dziennikarzowi w Washington Star. Historia została opublikowana 25 lipca 1972 roku. Pojawiła się na
pierwszej stronie New York Timesa i krótko po
tym eksperyment został wstrzymany. Po czym
nastąpiły przesłuchania w Kongresie. Tak nieetyczny, tak nieludzki był ten eksperyment prowadzony przez służby zdrowia publicznego, że
doprowadziło to do zmiany kodu etyki lekarskiej w CDC.

WAKEFIELD: Wielu z was słyszało o Tuskegee. Brudni, biedni dzierżawcy w Macon
County, Alabamie. . . Czarnoskórzy mężczyźni
chorzy na syfilis. W 1932 roku publiczna służba
zdrowia, prekursor dzisiejszego CDC, oświadczyła 339 mężczyznom, że mają złą krew. Motywem lekarzy zdrowia publicznego było przestudiowanie naturalnej historii kiły u czarnoskórych mężczyzn. Historia naturalna, w tym

Tylko że. . . nie w praktyce. . .
GŁOS: Trzydzieści lat później CDC dokonało
niewątpliwie czegoś znacznie gorszego.
WAKEFIELD: Ponad dziesięć lat temu
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Zdrowia i Opieki Społecznej. I tak niepokojące
było to oszustwo, że jeden z naukowców w CDC
złamał zmowę milczenia. W końcu skontaktowali się z doktorem Brianem Hookerem, ojcem
uszkodzonego przez szczepionki autystycznego
dziecka, oraz badaczem bezpieczeństwa szczepionek.

przedstawiliśmy razem z doktorem Scottem
Montgomerym hipotezę dotyczącą szczepionki
MMR i autyzmu oraz jak wiek, w którym otrzymana jest szczepionka, ma wpływ na ryzyko.
Ma to sens, ponieważ w przypadku niektórych
chorób zakaźnych jak odra, wiek infekcji zmienia jej przebieg. Podzieliliśmy się tą hipotezą
z urzędnikami do spraw szczepionek, członkami
CDC, w czasie spotkań w Waszyngtonie oraz
w Cold Spring Harbor. Grupa osób na najwyższych stanowiskach zajmująca się bezpieczeństwem szczepionek w CDC przestudiowała
tę sprawę i okazało się – że mieliśmy rację!
Przynajmniej częściowo. 9 listopada 2001 roku,
13 lat temu, naukowcy w CDC wiedzieli, że
młodszy wiek ekspozycji na MMR był związany
ze zwiększonym ryzykiem autyzmu. W 2004
roku opublikowali swoje opracowanie, mimo iż
mieli te wyniki.

dr BRIAN HOOKER: Otrzymałem niespodziewanie telefon z numeru kierunkowego 404,
więc wiedziałem, że to z CDC. A to był pan
„X”. Miał wiele do wyznania.
PAN X (GŁOS): Jest mi naprawdę wstyd za
to, co zrobiłem. . . Czuję wielki wstyd teraz, że
byłem współwinny i zgodziłem się na to. . .

PAN X (GŁOS): To był najniższy punkt
w mojej karierze, że zgodziłem się na to opracowanie. . . i eh, przystałem na to, nie opublikowaliśmy istotnych odkryć.
WAKEFIELD: MMR zostało uznane za bezpieczne. . . dr Coleen Boyle zeznawała przed
Komisją Nadzoru nad Reformą Rządową:
„ION oceniło ten problem i w 2004 roku,
a ostatnio w 2011 roku, i doszli do wniosku,
patrząc ponownie nie tylko na pracę CDC, ale
na całokształt materiału dowodowego, który sugeruje, że szczepionki i ich komponenty NIE
zwiększają ryzyka autyzmu”.

dr BRIAN HOOKER: Pan „X” mianował
mnie swoim kapłanem i kiedy to zrobił, zaczął
mi się spowiadać, i przeprowadziliśmy bardzo
dużo rozmów telefonicznych, wymieniliśmy się
tuzinami e-maili. I ujawnił dość przekonujące
informacje dotyczące nadużyć finansowych oraz
bezprawnego postępowania w CDC.
PAN X (GŁOS): Nie zgłosiliśmy istotnych
odkryć. . .

WAKEFIELD: Czego doktor Coleen Boyle,
współautorka tej rujnującej publikacji nie powiedziała Kongresowi, było to, że ona i jej koledzy celowo ukryli związek autyzmu ze szczepionkami przed Instytutem Medycyny oraz społeczeństwem.

WAKEFIELD: Pan „X” wysłał informacje
Hookerowi, które nigdy nie były przeznaczone
do publicznej wiadomości. Z ich własnych kart
katalogowych z 2001 roku, doktor Hooker przeanalizował wyniki CDC i znalazł to samo ryzyko autyzmu, które naukowcy CDC sami zidentyfikowali.
dr BRIAN HOOKER: Skonfrontował się ze
mną „X”, który wyraził ogromny żal, że kłamał
i wstrzymywał dane. . .
PAN X (GŁOS): Czuję teraz wstyd, kiedy
spotykam rodziny z dziećmi autystycznymi, ponieważ byłem częścią tego problemu. . .
WAKEFIELD: W tym tygodniu, 10 sierpnia 2014 roku, doktor Hooker opublikował

WAKEFIELD: Jak na ironię, nawet otrzymali nagrodę za swoją pracę od Sekretarza
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prawdziwe wyniki. Ryzyko wystąpienia autyzmu zwiększone o 340% u chłopców otrzymujących szczepionkę MMR na czas, w porównaniu z otrzymującymi ją później. 13 lat
i dziesiątki tysięcy dzieci później. . . Jak mówiłem, doktor Montgomery i ja mieliśmy częściowo rację. Takie zwiększone ryzyko autyzmu
związane ze szczepieniem MMR było widziane
wśród czarnych dzieci, czarnych chłopców. Ci
chłopcy z jakiegoś powodu są w grupie bardzo
wysokiego ryzyka. Zgodnie z ustaleniami CDC,
ilość występowania regresji autystycznej u czarnych dzieci ocenia się na dwa razy większą, niż
u białych dzieci.

PAN X (GŁOS): Ci na wyższych stanowiskach chcieli zrobić pewne rzeczy i zgodziłem się
na to. . .
WAKEFIELD: dr Frank DeStefano, dr Marshalyn Yeargin-Allsopp, oraz dr Coleen Boyle,
wiedzieli o tym i pozwolili, żeby to się stało,
a mogli temu zapobiec. Allison Folmar, prawniczka z Michigan oraz nagrodzona orędowniczka praw dzieci i rodziców, podzieliła się
swoją reakcją.

PAN X (GŁOS): Mój Boże, nie mogłem
uwierzyć, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy!
WAKEFIELD: Powtórka z Tuskegee. . . Naukowiec, doktor David Lewis, międzynarodowy
ekspert od zgłoszeń nieprawidłowości i wykrywania oszustw naukowych, przejrzał oryginalne
wyniki CDC oraz dokument, który oni opublikowali w 2004 roku.

ALLiISON FOLMAR: Czuję się przede
wszystkim jako człowiek. . . zdradzona. Kiedy
tracisz zaufanie i wiarę w ludzkość, wiecie,
jak to znieść? Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. . .
dr BRIAN HOOKER: Pan „X” bardzo żałuje swojego zaangażowania.
PAN X (GŁOS): To był najniższy punkt
w mojej karierze, kiedy przystałem na ten artykuł. . . Nie będę kłamać, w zasadzie przestałem
kłamać. . .
WAKEFIELD: Bo widzicie, podczas gdy
przemoc i zbrodnie Stalina, Pol Pota i Hitlera – ci ludzie nie byli hipokrytami. Ich motywy były jasne i nie były owiane pozorną troską i współczuciem. Tym ludziom nie powierzono dobrostanu ich ofiar. Ich motta nie zawierały słów „aby ratować życie i je chronić”. Oni
nie przeprowadzali obowiązkowego programu
pod płaszczykiem opieki. Ile dzieci? Ile zostało
zrujnowanych w ciągu tej dekady milczenia? Ile
prezydentów, panie Obama?

dr DAVID LEWIS: Prawdopodobnie jest to
najczystszy i najprostszy przypadek, w którym
odpowiedź na pytanie „czy to jest oszustwo, czy
jest to przypadek, czy to tylko artefakt badania”, to z czym mamy tutaj do czynienia wyraźnie jest oszustwem.
dr BRIAN HOOKER: On wie, że jest winnym tej szkody. Wie, że jest winnym trwałego
uszkodzenia znacznej części populacji w Stanach Zjednoczonych.
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SZKODLIWOŚĆ SZCZEPIEŃ. PISMO DO. . .
profesor Maria Dorota Majewska

kursu prestiżowy grant Komisji Europejskiej
(Marie Curie Chair) na prowadzenie badań nad
biologią autyzmu i potencjalną rolą thimerosalu w patogenezie tej choroby. Realizuję ten
projekt we współpracy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, albowiem tu znajduje się Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, która opiekuje się dziećmi autystycznymi. Projekt składa
się z części klinicznej i przedklinicznej. Badamy
potencjalny związek autyzmu z liczbą, rodzajem i natężeniem szczepień, z powikłaniami poszczepiennymi, zawartością rtęci w przydatkach
skóry i z poziomem hormonów sterydowych.

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII
Katedra Marii Curie Komisji Europejskiej
Zakład Farmakologii
Profesor Maria Dorota Majewska

Jak Państwu wiadomo, rtęć w postaci thimerosalu była i nadal jest dodawana do wielu
szczepionek niemowlęcych w Polsce (ich szczegółowa lista jest przytoczona dalej w tekście).
Rtęć w każdej postaci jest bardzo toksyczna,
o czym świadczy ponad 4100 publikacji w PubMed na ten temat i wieloletnie doświadczenia
ludzkości. Organiczny związek rtęci, thimerosal (sodium ethylmercurithiosalicylate), zawierający wagowo ok. 49% rtęci, wyprodukowany
w latach 1930. przez firmę Eli Lilly przez kilkadziesiąt lat był dodawany jako środek bakteriobójczy i konserwujący do szczepionek oraz
innych medykamentów bez rygorystycznych badań świadczących o jego bezpieczeństwie. Jest
to niezgodne z dzisiejszą praktyką dopuszczania preparatów chemicznych do użycia w medycynie. Rtęć jest neurotoksyczna, kardiotoksyczna, epatoksyczna, nefrotoksyczna, immunotoksyczna, kancerogenna. Powoduje zaburzenia rozwojowe u dzieci, choroby neurodegeneracyjne u dorosłych (Parkinsona i Alzheimera) oraz degeneracyjne zmiany w systemach
reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, upośledzając ich zdolności rozrodcze oraz uszkadzając potomstwo:

Do:
Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Ul. Smoluchowskiego 11
60-179 Poznań

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na nadesłany do mnie protest
Państwa odnośnie mojej wypowiedzi z dnia
14 października 2008 r. o „szkodliwości dużej
liczby szczepień”, pragnę wyjaśnić moje stanowisko w tej sprawie. Najpierw się przedstawię. Jestem neurobiologiem. Przez 25 lat pracowałam w USA w czołowych instytucjach naukowych tego kraju (w Uniwersytecie Missouri,
Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia pod Waszyngtonem). W 2006
r. wróciłam do Polski w celu realizacji projektu badawczego Komisji Europejskiej, w 2007
uzyskałam tytuł profesora nauk medycznych.
Moje publikacje o neurosterydach doczekały się
tysięcy cytowań w literaturze naukowej. Jako
jedyna osoba w Polsce wygrałam w drodze kon-

Link do strony
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Dlatego kraje skandynawskie wprowadziły
u siebie zakaz używania rtęci:

żana za bezpieczną przez EPA (Environmental
Protection Agency), wynosi 0,1 µg/kg/dzień:

Podany link jest nieprawidłowy

Link do strony

i UE proponuje drastyczne ograniczenie używania rtęci na skalę globalną:

Podobne są normy europejskie. Natomiast
łączna jej ilość, którą jednorazowo wstrzykiwano niemowlętom w 3 szczepionkach – DTP,
Hib i Hep B – wynosiła 62,5 µg, co dla
5-kilogramowego niemowlęcia 125 razy przekraczało bezpieczne dawki.

Link do strony
2 podany link jest nieprawidłowy
W USA na autyzm cierpi obecnie ponad 1,5
miliona dzieci. Dla Polski nie ma wiarygodnych danych, ale ekstrapolacja15 tych liczb
na liczę ludności w Polsce, sugeruje, że może
być ich ponad 150 000. Jeśli dodać 2 do tego
dzieci z innymi uszkodzeniami mózgu, liczby
te będą znacznie większe. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest obserwowany prawie
na całym świecie kilkunastokrotny wzrost zachorowań na choroby psychoneurologiczne (autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, padaczka i inne) w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Znamiennym jest to, że w latach 1990,
w których nastąpił najbardziej dramatyczny
wzrost tych zachorowań, amerykańskie agencje federalne FDA (Food and Drug Administration) i CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) zaleciły stosowanie kilku nowych
szczepionek niemowlęcych (WZW B dla noworodków, HiB, Varicella, Hep A, Rota), z których
co najmniej dwie zawierały thimerosal, co znacząco zwiększyło ilość wstrzykiwanej niemowlętom rtęci.

DOTYCHCZASOWE BADANIA NAD
THIMEROSALEM W USA
I W EUROPIE
W odpowiedzi na rosnący niepokój rodziców
i pediatrów w końcu lat 1990 FDA i CDC zleciły epidemiologowi dr. Thomasowi Verstraetenowi (ówcześnie z CDC) wykonanie analizy na
podstawie wewnętrznej bazy danych dotyczącej
dokumentacji szczepień ponad 100 000 dzieci.
Pierwotne wyniki jego analizy wskazywały na
silny związek autyzmu oraz innych chorób neurologicznych dzieci z thimerosalem i stały się
podstawą listu wystosowanego przez FDA do
producentów szczepionek, który zalecał usunięcie thimerosalu ze szczepionek dziecięcych, ale
bez nakazu i sankcji prawnych. W rezultacie
czego nadal był i jest on stosowany w wielu
szczepionkach dla dzieci i dorosłych:
Podany link jest nieprawidłowy
Wyniki analizy Verstraetena zostały zaprezentowane w czerwcu 2000 r. w odizolowanym leśnym ośrodku Simpsonwood w Norcross, GA,
USA, na tajnej konferencji, w której uczestniczyły 52 osoby: wysocy urzędnicy z FDA, CDC
i WHO (World Health Organisation), reprezentanci producentów szczepionek oraz kilku konsultantów pediatrycznych. Kulisy przebiegu tej
konferencji, na podstawie jej stenogramów, opisał Robert F. Kennedy Jr., prawnik, w artykule „Deadly Immunity”, (CommonDreams.org
News Center, June 16, 2005;

Rys. Thiomersal

W związku z tym pojawiła się hipoteza, że odpowiedzialny za wzrost tych chorób może być
thimerosal ze szczepionek. Ilość organicznej
rtęci, na którą eksponowany jest człowiek, uwa-

Podany link jest nieprawidłowy
Dowiadujemy się z niego, że prezentując swe
wyniki Verstraeten, powiedział „Byłem przera-

15

Ekstrapolacja – przewidywanie przebiegu jakiegoś zjawiska w warunkach nieznanych na podstawie znajomości
analogicznego zjawiska w znanych warunkach
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żony tym, co odkryłem” i cytował wcześniejsze badania wskazujące na związek thimerosalu z opóźnieniem mowy, ADHD i autyzmem.
„Zamiast natychmiastowego podjęcia kroków
w celu zawiadomienia o tym społeczeństwa i pozbycia się szczepionek z thimerosalem, przedstawiciele rządu i korporacji dyskutowali głównie nad tym, jak ukryć przed społeczeństwem te dane i jak uchronić korporacje i FDA od pozwów sądowych wnoszonych przez rodziców okaleczonych dzieci.
Uczestnicy konferencji najbardziej przejmowali
się tym, jak to odkrycie wpłynie na zyski
producentów szczepionek” – pisze Kennedy.
Stosunek establiszmentu szczepionkowego do
zaprezentowanych danych o toksyczności thimerosalu najlepiej ilustrują niektóre wypowiedzi jej uczestników. Dr Bob Chen, kierownik
CDC odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek, wyraził się: „biorąc pod uwagę newralgiczność tych danych, na szczęście udało
się nam je zabezpieczyć przed przedostaniem się w nieodpowiednie ręce”, a doradca WHO od szczepień, dr John Clemens,
powiedział: „to badanie w ogóle nie powinno
być przeprowadzone”. Podobna postawa negacji i blokowania niewygodnych danych
przebija z zaadresowanego do mnie listu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW). Po
tej konferencji CDC wycofała analizy Verstraetena (choć były przeznaczone do natychmiastowej publikacji) i ogłosiła naukowcom, że
szczepionkowe dane zostały zgubione i nie mogą
być odtworzone. Wbrew prawu „Freedom of Information Act”, CDC oddała bazę szczepionkowych danych prywatnej firmie do ukrycia, deklarując ją poza zasięgiem dla naukowców.

Verstraeten ukrył swój konflikt interesów, czyli
fakt, że pracował wtedy dla Glaxo. Publikacja
ta i zastosowane w niej fałszerstwo zostały ostro
skrytykowane, a Verstraeten potem nieudolnie tłumaczył się ze swej manipulacji. (Verstraeten, Pediatrics, 2004, 113(4): 932).
Kennedy demaskuje skrzętnie ukrywane powiązania finansowe i biznesowe producentów szczepionek i wielu reprezentantów CDC, którzy podejmują regulacyjne decyzje dotyczące szczepień. Ten konflikt interesów zdyskredytował
CDC jako instytucję, która ma stać na straży
zdrowia obywateli USA. Po oddaniu tej newralgicznej bazy szczepionkowych danych prywatnej firmie do ukrycia, dane te nie miały już
nigdy więcej ujrzeć światła dziennego i miały
stać się niedostępne dla innych badaczy. By
kontynuować maskowanie dowodów toksyczności thimerosalu, CDC zleciła amerykańskiemu
Instytutowi Medycyny (IOM; prywatnej organizacji, której członkami są również przedstawiciele firm farmaceutycznych zaangażowanych
w ten konflikt), aby wyprodukował publikację, która definitywnie zaneguje związek thimerosalu z chorobami neurologicznymi. Na zebraniu w 2001 r., na którym omawiano żądania i instrukcje CDC wobec IOM, dr Marie
McCormick, która kierowała komitetem IOM
do spraw bezpieczeństwa szczepionek, powiedziała naukowcom „Nigdy nie uznamy, że autyzm jest rzeczywiście niepożądanym objawem
działania thimerosalu”. Natomiast inna uczestniczka tego komitetu, Kathleen Stratton, głośno „przewidziała”, że konkluzja IOM będzie
brzmieć, iż „dowody są niedostateczne, aby zaakceptować, lub odrzucić związek przyczynowy
między autyzmem i thimerosalem”, przyznając, że jest to żądanie dr. Waltera Orensteina,
ówczesnego dyrektora Narodowego Programu
szczepień z CDC. I taka właśnie była konkluzja
IOM odnośnie związków thimerosalu z chorobami neurologicznymi dzieci.

W 2001 Verstraeten otrzymał posadę u producenta szczepionek GlaxoSmithKline i opublikował swą pracę z CDC w r. 2003 po wielokrotnych przeróbkach danych i usunięciu z analizy
danych większości dzieci uszkodzonych przez
thimerosal. Choć jego pierwotne wyniki wskazywały, że uszkodzenia neurologiczne występowały 7 do 11 razy częściej u dzieci zaszczepionych thimerosalem, w jego ostatecznej publikacji ten związek został usunięty; pozostawiono
tylko związek thimerosalu z tikami i opóźnieniem mowy: (Verstraeten et al., Pediatrics
2003, 112 (5): 1035-48).

Trudno o bardziej jaskrawe hochsztaplerstwo
naukowe, które godzi w zdrowie i życie milionów dzieci. W 2004 r. Orenstein został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska w CDC,
kiedy jego upublicznione wypowiedzi oraz emalie wykazały, że świadomie zaplanował ten medyczny sabotaż. W to planowane oszustwo na-
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ukowe zaangażowany był także Douglas Gordon, dyrektor strategicznego planowania z National Institutes of Heath (NIH) – uprzednio
dyrektor jednego z producentów szczepionek.
Powiedział on w 2001 r. na zebraniu w Princeton „obecnie prowadzi się cztery dodatkowe
badania, których celem jest wykluczenie możliwych związków między szczepieniami i autyzmem, szczepieniami i regresją rozwojową, zapaleniem jelit i szczepionką MMR, oraz thimerosalem i ryzykiem autyzmu”. Istnieją więc
dowody, że wysoko postawieni urzędnicy NIH
i CDC planowali fałszowane badania, których
wynik był z góry określony i zgodny z żądaniami producentów szczepionek.

prezentantów ds. Praw i Dobrobytu Człowieka
– Dana Burtona.
W maju 2004 r. IOM opublikował raport “Immunization Safety Review: Vaccines and Autism”, którego wniosek: „nie ma dowodów
związku między szczepieniami i autyzmem”,
był z góry zaplanowany. Został on oparty nie
na dużej liczbie publikowanych danych dotyczących toksyczności rtęci i thimerosalu, lecz
tylko na czterech zmanipulowanych i źle wykonanych pracach. Co więcej, raport ten zalecał
rzecz zgoła niebywałą w nauce i demokracji, że
nie powinno się prowadzić dalszych badań nad autyzmem i szczepieniami. Amerykański kongresman i lekarz, Dave Weldon
z Florydy, zdemaskował i publicznie zaatakował
IOM, mówiąc, że opierał się on na kilku pracach, które miały „fatalne błędy” dzięki złemu
planowi, i które w żaden sposób nie reprezentują całej dostępnej wiedzy naukowej i medycznej na ten temat. Kongresman Weldon powiedział „Reprezentanci CDC nie są zainteresowani w uczciwych badaniach w celu odkrycia prawdy, ponieważ związek między szczepionkami i autyzmem zmusiłby ich do przyznania,
że ich polityka nieodwracalnie uszkodziła tysiące
dzieci”. Druzgocąca krytyka raportu IOM i publikacji, na których wybiórczo został on oparty,
została zaprezentowana w raporcie Weldona do
Kongresu USA, w jego doniesieniach konferencyjnych oraz w publikacji „Something is rotten,
but not just in Denmark” w maju 2004:

Seria cytowanych przez PTW publikacji, dowodzących rzekomego „bezpieczeństwa” thimerosalu, należy do tej właśnie grupy. Sprawą
związku thimerosalu z autyzmem zainteresował się Komitet Izby Reprezentantów USA do
Spraw Reform Rządu, który w raporcie „Mercury in Medicine Report” z 21 maja, 2003, napisał, że FDA nigdy nie zakazała, a CDC nie
wyraził preferencji dla szczepionek bez thimerosalu, i skonstatował, że prawdopodobnie thimerosal spowodował neurologiczne uszkodzenie wielu tysięcy dzieci. Konkluzje tego raportu
były jednoznaczne:
„Thimerosal używany jako konserwant w szczepionkach jest bezpośrednio odpowiedzialny za
epidemię autyzmu. Bardzo prawdopodobne, że
tej epidemii można by zapobiec lub ją zatrzymać, gdyby FDA nie zignorowała faktu, że
brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa
thimerosalu i wykazała czujność odnośnie celowego narażania niemowląt na działanie tej znanej neurotoksyny. Niezdolność agencji rządowych do skutecznego działania w tej sprawie dowodzi instytucjonalnego sabotażu w celu
ochrony własnych interesów oraz nieuzasadnionego krycia przemysłu farmaceutycznego. [. . . ] Ponieważ FDA postanowiła w 1999 r. nie usunąć z rynku szczepionek
z thimerosalem, w dodatku do dzieci już uszkodzonych, 8 000 dzieci dziennie nadal było narażanych na przedawkowanie i okaleczenie thimerosalem przez co najmniej następne dwa lata”.
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Oprócz omówionej poprzednio zafałszowanej
publikacji Verstraetena (2003), Weldon krytykuje drugą koronną cytowaną przez IOM
publikację (Hviid et al., JAMA, 2003, 290:
1763-1766), której autorzy twierdzą, że w Danii ilość przypadków autyzmu wzrosła po usunięciu thimerosalu ze szczepionek w 1992 r.
Jest to jawna manipulacja, bowiem przed 1992
autorzy liczyli tylko szpitalne diagnozy autyzmu, a po tym roku zmienili kryteria i dodali diagnozy poza szpitalne. Również dawki
thimerosalu, które otrzymały dzieci duńskie
przed r. 1992 (125 µg Hg do 10 miesiąca życia)

Raport przewodniczącego Podkomisji Izby Re-
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były znacznie mniejsze niż dawki amerykańskie
(187.5 µg Hg do 6 miesiąca). Dzieci amerykańskie w latach 1990 otrzymały 2,5 razy więcej
Hg w pierwszych 6 miesiącach życia niż dzieci
duńskie przed 1992, dlatego porównywanie tych
dwóch populacji nie ma sensu.

flikt interesów i zażądali, aby CDC udostępniła bazę szczepionkowych danych publiczności.
Dotychczas tylko dwóm naukowcom, Markowi
i Davidowi Geierom po całorocznych walkach
z CDC i z pomocą Kongresu udało się do
niej dotrzeć. Autorzy ci opublikowali wyniki
własnych analiz, które powtórzyły oryginalne
analizy Verstraetena i wykazały, że thimerosal ze szczepionek może być odpowiedzialny za autyzm, ADHD, upośledzenie umysłowe, epilepsję i inne neurologiczne uszkodzenia dzieci. (Geier & Geier,
Int J Toxicol. 2004, 23(6): 369-76; Med Sci Monit. 2005, 11(4): CR160-70; Med Sci Monit.
2006, 2(6):CR231-9; : Neuro Endocrinol Lett.
2006, 27(4):401-13; J Toxicol Environ Health
A. 2007, 70(10):837-51).

Podobna krytyka konfliktu interesów i błędnej
metodyki dotyczy drugiej cytowanej przez IOM
publikacji (Madsen et al., Pediatrics, 2003, 112:
604-606), która odnosi się do tej samej duńskiej
populacji dzieci sprzed i po 1992 r. Analogicznie rzecz się ma z publikacją ekologicznego badania (Stehr-Green et al. Am. J. Prev. Med.
2203, 25: 1001-1006), której kluczowy współautor pracuje dla duńskiego producenta szczepionek (Staten Serum Institute) i gdzie miesza
się różne metody diagnostyczne i populacje pacjentów (szpitalną i ambulatoryjną) oraz kraje
o radykalnie różnej ekspozycji niemowląt na
thimerosal (USA, Danię i Szwecję), gdzie dzieci
szwedzkie otrzymały nawet mniej thimerosalu
niż duńskie. Jest to równoznaczne z porównywaniem jabłek z kapustą.

Próby dezawuowania16 tych uczciwych,
niezależnych amerykańskich uczonych
przez PTW przy równoczesnym gloryfikowaniu publikacji jawnie zafałszowanych, pozostawię bez komentarza.
Zafałszowane wyniki ekologicznego badania
CDC nadal są jednak wykorzystywane
jako koronny argument rzekomo „świadczący” o bezpieczeństwie thimerosalu. Na
zlecenie Kongresu USA, panel ekspertów z National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) dokonał niezależnej oceny tego badania i skrytykował je jako błędnie zaplanowane, nienadające się do wykrycia w sposób rzetelny przypadków autyzmu i innych chorób neurologicznych u dzieci i prowadzące
do mylących wniosków, więc nieużyteczne.
Zażądali oni, żeby przyszłe badania dotyczące
bezpieczeństwa szczepionek były inaczej zaplanowane i prowadzone jawnie przez badaczy całkowicie niezależnych od CDC i producentów
szczepionek, oraz w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami rodziców dzieci autystycznych,
bo tylko takie badania będą godne społecznego
zaufania: („Thimerosal Exposure in Pediatric
Vaccines: Feasibility of Studies Using the Vaccine Safety Datalink ”, Report of the Expert
Panel to the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), August, 2006;

Czwarta cytowana przez IOM praca (Andrews,
Miller et al. Pediatrics. 2004, 114: 584-91)
z UK, która też zaprzecza związkom thimerosalu z autyzmem, jest jeszcze bardziej wątpliwa.
Jedna z głównych jej autorek (dr Elizabeth Miller) jest fundowana przez producentów szczepionek i służy jako sądowy świadek-ekspert
w ich obronach przed pozwami przez rodziców.
Jej udział w tej publikacji jest rażącym konfliktem interesów, który nie został ujawniony.
Analizy dr Miller z pewnością należy uznać za
podejrzane.
Autorzy tej publikacji posunęli się nawet tak
daleko w swych manipulacjach, że wykazali, iż thimerosal jest wręcz korzystny
dla rozwoju dzieci. Ogólnie można powiedzieć, że raport IOM z 2004 r. był wyprodukowany, żeby zgodnie z zamierzonym celem
ukryć związek autyzmu z thimerosalem.
Jednak nie uspokoił on krytyków, raczej ich
oburzył. Pod ciśnieniem rodziców i Kongresu
USA, IOM został zmuszony do powołania nowego panelu naukowców, którzy skrytykowali
poprzedni raport za manipulacje oraz kon16

Podany link jest nieprawidłowy

Dezawuować – pomniejszać czyjeś zasługi lub wartość czegoś.
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W 2007 r., dr Julie Gerberding, Dyrektor Naczelna CDC (powołana w 2002), przyznała
w CNN, że szczepionki mogą powodować autyzm w populacji wrażliwych dzieci.
Dr Gerberding zgodziła się z krytyką ekspertów z NIEHS i przyznała w dokumencie zaadresowanym do Kongresu USA „Raport to Congress on Vaccine Safety Datalink” z 2008 r., że
protokół badań CDC „Vaccine Safety Datalink”
(który zastosowano do publikacji Verstraetena
zaprzeczającej związkom thimerosalu z uszkodzeniami neurologicznymi dzieci), jest obarczony wieloma fatalnymi błędami, które
czynią go bezużytecznym do badań tego
typu powiązań i mogą prowadzić do fałszywych wniosków. Przyznała też, że protokół
ten „nie nadaje się do badania bezpieczeństwa szczepionek” i że powinno się przeprowadzić badanie włączające rodziców i rodzeństwo, które pozwoli ustalić, czy dzieci z rodzinną historią chorób autoimmunologicznych
są bardziej narażone na szkodliwe działanie
szczepionek.

niki biologiczne/genetyczne odpowiedzialne za
szczególną wrażliwość pewnych osób na szkodliwe czynniki szczepionek.
1 podany link jest nieprawidłowy
Link do strony.
SZCZEPIENIA W POLSCE
Chcę podkreślić z całą stanowczością, że nie jestem przeciwnikiem szczepień – jak to PTW
stara się mi imputować. Proponuję racjonalizację programu szczepień w Polsce i dostosowanie go do bezpieczniejszych norm europejskich. Nagonka na mnie ze strony PTW
jest identyczna do ataków na innych niezależnych badaczy, lekarzy i polityków na
świecie, którzy odważyli się zakwestionować bezpieczeństwo szczepionek. Wskazuje to na zorganizowaną akcję lobby
szczepionkowego, które kosztem dzieci
broni swoich interesów. W Polsce średnia
umieralność niemowląt (obecnie około 6 na
1000 żywych urodzeń) jest ok. 2 razy większa niż w krajach skandynawskich, gdzie wynosi ona około 3/1000. Co więcej, ostatnio 6
współczynnik umieralności polskich niemowląt
nieco wzrósł w stosunku do roku poprzedniego
z 6,0197 w r. 2006 do 6,0395 w 2007 (według danych statystycznych GUS: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2008)

Podany link jest nieprawidłowy
Bardzo krytyczna wobec zmanipulowanego raportu IOM jest także była dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH),
dr. Bernardine Healey, która wyraziła opinię
w mediach w 2008 roku, że mamy obecnie
wiele dowodów, iż szczepienia mogą wywoływać autyzm u niektórych dzieci. Uznała ona,
że zalecenie IOM, by nie badać więcej związków autyzmu ze szczepieniami, jest nieodpowiedzialne, anty medyczne, antynaukowe i szkodliwe, i wskazuje na lęk establishmentu szczepionkowego przed ujawnieniem
prawdy o szkodliwości szczepień dla niektórych
osób. Dr. Healey dziwi się, że rząd USA, który
wypłacił setki milionów dolarów odszkodowań
rodzicom uszkodzonych szczepionkami dzieci,
odmawia przeprowadzenia badania porównującego zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych, choć ma dostęp do danych kilku tysięcy
dzieci, których rodzice odmówili ich szczepienia. Można podejrzewać, że urzędnicy rządowi ukrywają niewygodne dla siebie i korporacji fakty. Dr. Healey uważa, że należy prowadzić badania z dziećmi uszkodzonymi neurologiczne po szczepieniach, które ujawnią czyn-

Podany link jest nieprawidłowy
Podobnie w ostatnich latach wzrosła umieralność niemowląt w USA. Nie da się wykluczyć,
że może to wynikać z wprowadzenia w Polsce
w 2007 r. obowiązkowej szczepionki Hib podawanej w drugim miesiącu życia. Według amerykańskiej bazy danych VAERS, szczepionka
ta powoduje najwięcej ciężkich powikłań
i zgonów niemowląt.
Podany link jest nieprawidłowy
Polskie niemowlęta w pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciw 10 chorobom: gruźlicy, żółtaczce
B, błonicy, krztuścowi, tężcowi, Polio, odrze,
śwince, różyczce, i zakażeniom Haemofilus influenzae b. Dodatkowo zalecane są szczepienia przeciw: Streptococus pneumoniae, Neisseria meningitidis, rotavirus, influenza virus, her-
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pes virus varicellae, i hepatitis A virus, co może
stanowić razem liczbę 26 szczepień w pierwszych 24 miesiącach życia.

• Euvax (Wzw B, Life Sciences, prod. koreańska) – 0,01% THIM
• Engerix B (Wzw B, Glaxo) – 0,005% THIM
• D.T.COQ (DTP, Sanofi) – 0,01% THIM
• DTP (Biomed, Kraków) – 0,01% THIM
• TETRAct-HIB (DTP+Hib) (Sanofi) –
0,01% THIM
• D – Szczepionka błonicza (Biomed) – 0.01%
THIM
• DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa (Biomed) – 0,01% THIM
• DTP – Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa
(Biomed) – 0,01% THIM
• Szczepionki przeciw grypie – 0,01% THIM

Nawet zdrowe organizmy żołnierzy amerykańskich nie wytrzymały zmasowanych
szczepień i zostały trwale okaleczone chorobą autoimmunologiczną zwaną Syndromem Wojny Zatokowej (Hotopf M et al.
BMJ. 2000, 320:1363-1367).
Raport komisji ekspertów Kongresu USA z 17
listopada 2008 konkluduje, że syndrom ten jest
realną chorobą i jest skutkiem wystawienia
żołnierzy na działanie czynników chemicznych
i szczepień przeciw gazom porażającym system
nerwowy. Zatem liczenie, że duża kondensacja,
i to bardzo wczesnych szczepień będzie bezpieczna dla małych dzieci, przeczy logice i doświadczeniom medycyny. Silnym dowodem na
toksyczność zmasowanych szczepień jest publikacja niemieckich i austriackich badaczy: „Sudden and unexpected deaths after the administration of hexavalent vaccines (diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilius influenzae type b): is there a signal?
(Eur J Pediatr. 2005, 164:61-69).

Polskie niemowlę zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień może otrzymać do 7 miesiąca życia:
• 75 µg Hg w Wzb B – (3x 25 µg Hg)
• 75 µg Hg w DTP lub DTP+Hib (3x 25 µg)
• 25 µg Hg (Influenza)
Razem = 175 µg Hg
Do 18 miesiąca może otrzymać dodatkowo 25
µg Hg (z DTP) i 25 µg Hg (influenza), razem 225 µg Hg. Rtęć jak wiemy, akumuluje
się w mózgu. Wśród obowiązkowych szczepień
znajdują się dwa (BCG i WZW B), podawane w pierwszej dobie życia, nierzadko nawet w 2 godziny po urodzeniu. Wiele wskazuje na to, że bardzo poważne zagrożenie dla
życia i zdrowia dziecka stanowi szczepionka
WZW B (szczególnie firmy Euvax), która dostarcza jednorazowo 25 µg Hg, co stanowi ok.
8,3 µg Hg/kg wagi ciała. Ta ilość rtęci jest 83
razy większa od uważanej przez EPA za
bezpieczną (0,1 µg Hg/kg/dzień) dla dorosłego człowieka. Ponieważ u noworodka bariera
krew-mózg nie jest dobrze wykształcona, thimerosal wraz z antygenami i substancjami pomocniczymi szczepionek (m.in. wodorotlenek
glinu; 250 µg) łatwo przedostają się o do mózgu, gdzie bf mogą powodować trwałe uszkodzenia. W drugim miesiącu życia polskie niemowlę
może otrzymać jednorazowo 50 µg Hg (25 µg
z Wzw B i 25 µg z DTP lub DTP+Hib). Dla 4
kg niemowlęcia będzie to dawka Hg 125 razy
większa niż uznana za bezpieczną dla dorosłej osoby.

Opisuje ona śmierć 19 niemowląt w ciągu paru
godzin/dni po szczepieniu dwiema szczepionkami heksawalentnymi (DTP- Hib-HepB-IPV)
w okresie od października 2000 do czerwca
2003. Zdrowe przed szczepieniem dzieci
zmarły w wyniku poszczepiennych obrzęków mózgu i płuc oraz zawałów serca.
Bardzo niepokoi fakt, że właśnie szczepionki
heksawalentne są reklamowane dla polskich
rodziców na stronie:
Podany link jest nieprawidłowy
(sponsorowanej przez firmę Glaxo) jako alternatywne dla niemowląt. Są one pełnopłatne
i Glaxo udziela nawet rodzicom pożyczek na
ich zakup. Zgodnie z dokumentami „Charakterystyki Środków Farmaceutycznych” zarejestrowanych w Polsce szczepionek, które otrzymałam z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (wysłanymi 9.10.2008 przez Wiceprezesa ds. Produktów Leczniczych, dr n. farm.
Elżbietę Wojtasik), w Polsce obecnie dopuszczonych jest kilka szczepionek ze znaczną zawartością thimerosalu:
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Neurotoksyczność związków rtęci została udowodniona ponad wszelką wątpliwość w setkach publikacji naukowych. Jest ona synergistycznie nasilana przez związki glinu. (Geier et al., J. Tox. Environ. Health, Part B,
2007, 10:575-596; Geier & Geier J. Am. Physicians and Surgeons, 2003, 8:6-11; Toimela
T & Tähti H., Arch Toxicol. 2004, 78:565-74;
Schubert J et al. J. Toxicol. Environ. Health,
1978, 4:5-6; YelL et al., Int J Mol Med. 2005,
16:971-7; Humphrey ML et al, Neurotoxicology.
2005, 26:407-16; James SJ et al., Neurotoxicology. 2005, 26:1-8; Baskin DS et al., Toxicol Sci.
2003, 74:361-8).

kuje się niemowlętom, była obojętna dla rozwijającego się mózgu i zdrowia dziecka. Badania
pokazały, że dzieci autystyczne mają upośledzone zdolności eliminowania rtęci z organizmu,
więc jej toksyczne działanie jest u nich znacznie
przedłużone. (Grether J et al., Int J Toxicol.
2004, 23:275-6; Mutter J et al. Neuro Endocrinol Lett. 2005, 26:439-46)
Jedne dzieci zatrute rtęcią od pierwszych godzin życia będą w mniejszym lub większym stopniu opóźnione w rozwoju,
lub upośledzone umysłowo, inne będą
cierpieć na autyzm, ADHD, padaczkę,
astmę, cukrzycę, głuchotę i wiele innych trwale okaleczających chorób. Kalectwo tych dzieci będzie ich osobistą oraz
ich rodzin tragedią. Osoby te przez całe życie będą ogromnym obciążeniem dla swych rodzin i społeczeństwa. Obliczono, że w USA całożyciowa opieka i leczenie autystycznych osób
kosztuje ok. 3 milionów dolarów. Trudno sobie nawet wyobrazić przyszłość narodu, w którym całe pokolenie jest w jakiś sposób neurologiczne uszkodzone. Badanie przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii pokazuje, że tak właśnie
jest i że dzisiejsze dzieci są znacząco cofnięte w rozwoju umysłowym w porównaniu
z równolatkami sprzed 30 lat. (Shayer M et al.,
Br J Educ Psychol. 2007, 77:25-41)

Związek wysokiego poziomu rtęci we krwi
z autyzmem został też opisany przez Desoto MC & Hitlan RT (J Child Neurol. 2007,
22:1308-11).
To zaledwie kilka wybranych spośród setek podobnych publikacji. Neurotoksyczność thimerosalu potwierdzają też nasze własne badania
prowadzone na szczurach. Autorzy najważniejszych analiz dotyczących związków thimerosalu
z uszkodzeniami neurologicznymi dzieci, Mark
i David Geierowie, którzy są dezawuowani
w liście PTW i przez lobby szczepionkowe, powtórzyli analizy pierwotnych danych
z CDC na polecenie Kongresu USA. Ataki
na nich sugerują pozamerytoryczne motywacje establishmentu szczepionkowego,
ponieważ Geierowie odważyli się ujawnić
skrzętnie ukrywane dowody wieloletniego
zatruwania dzieci rtęcią. Problem neurotoksyczności thimerosalu, jak i zabiegów producentów szczepionek oraz niektórych urzędników państwowych dążących do ukrycia dowodów tej toksyczności został opisany w Oświadczeniu Lyn Redwood, RN, MSN, przewodniczącej Coalition for SafeMinds, przed Podkomitetem w Obronie Praw i Dobrobytu Człowieka w Komitecie do Spraw Reform Rządu
Kongresu USA, 8 września 2004 r. i przedstawiony na przesłuchaniu „Prawda ujawniona:
Nowe odkrycia naukowe odnośnie rtęci w medycynie i autyzmie”

Podobne doniesienia populacyjnego upośledzenia dzieci pochodzą z USA. Bardzo prawdopodobne, że jest to w istotnej mierze efekt zatrucia toksycznymi szczepionkami. Większość
krajów zachodnich wycofała szczepionki z thimerosalem z powodu ich szkodliwości w r. 2000,
a kraje skandynawskie ok. r.1990. Dopuszczenie na polski rynek szczepionek z tym związkiem w obecnym czasie, gdy dobrze znana jest
jego toksyczność, jest nie do przyjęcia. Od 2001
r. było w Polsce 8 szereg poselskich interpelacji
do Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepionek z thimerosalem i zakupu toksycznej szczepionki Euvax B, ale były one systematycznie
odrzucane przez kolejne rządy. Polska Konstytucja, jak i prawo UE gwarantuje obywatelom
ochronę życia i zdrowia, nienaruszalność osobistą, prawo do decydowania o własnym życiu
i do wychowywania swych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Podczas gdy w krajach

Podany link jest nieprawidłowy
Neurobiologom (takim jak ja) nie sposób sobie
wyobrazić, żeby tak duża ilość Hg, jaką wstrzy-
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Europy Zachodniej szczepienia dzieci są dobrowolne, w Polsce stosuje się terror wobec
rodziców, którzy świadomie nie chcą szczepić
swych dzieci. Można się o tym przekonać, czytając dramatyczne wypowiedzi na forach dla rodziców. Ciekawe jednak, że gdy rodzice żądają
od lekarzy lub Sanepidu potwierdzenia na piśmie, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność
za możliwe okaleczenie lub uśmiercenie dziecka
szczepionką, wszyscy odmawiają podpisania takiego dokumentu.

w pierwszych 6 tygodniach życia, ale pozostałe
szczepienia zaczynają dopiero w 13 tygodniu.
Prawdopodobnie w dużej mierze dzięki temu
umieralność niemowląt jest tam zbliżona do
skandynawskiej i wynosi około 3 na 1000 zdrowych urodzeń. By się przekonać o szkodliwości
wielu szczepień dla niemowląt, warto przeanalizować amerykańską bazę danych VAERS dotyczącą powikłań poszczepiennych zgłoszonych
do CDC, które według szacunków FDA stanowią od 1 do 10% wszystkich przypadków. Baza
ta pod naciskiem Kongresu USA została udostępniona dla publiczności

RACJONALNE MODELE SZCZEPIEŃ
Modele racjonalnego i bezpieczniejszego kalendarza szczepień istnieją od dawna. Dziwne, że
Polska wzoruje się w tej sprawie na USA,
które stosują absurdalnie dużą liczbę szczepień i mają niewydolną, marnotrawną i skorumpowaną służbę zdrowia, czego odzwierciedleniem jest wysoka i wzrastająca umieralność niemowląt (około 7 na 1000 zdrowych
urodzeń). W europejskich krajach zachodnich
na ogół nie szczepi się noworodków i od dawna
nie stosuje się rtęci w szczepionkach. WZW
B otrzymują tam tylko noworodki matek zakażonych żółtaczką B, a BCG tylko niemowlęta z rodzin zagrożonych gruźlicą lub regionów, gdzie zachorowalność na tę chorobę przekracza 40 na 100 000. W Polsce średnio jest
ona ok. 20/100 000. Skuteczność szczepionki
BCG jest zresztą dyskusyjna, ponieważ szereg
badań pokazało, że nie chroni przed gruźlicą, a może nawet zwiększać zapalność
na nią (Bull WHO 1979, 57:819-827; Can
Respir J. 2005, 12(3):134-8; Am J Epidemiol.
2002,155(7):654-63; Arch Bronconeumol. 2008
Feb;44(2):75-800).

Link do strony.
Wynika z niej, że w latach 1990-2008 wskutek
powikłań po szczepionkach DTP, HepB, MMR,
Hib i IPV w USA zmarło od 28 000 do 280
000 niemowląt do 6 miesiąca życia, a ciężko
okaleczonych (w tym neurologicznie) zostało
od 127.000 do 1,2 miliona niemowląt. Są to
ogromne liczby, których w żaden sposób nie da
się zmieść pod dywan ani zignorować. Liczby te
mogą stanowić około połowy wszystkich zgonów niemowląt. Jak wynika z danych PZH
(Państwowego Instytutu Higieny) oraz WHO
(Światowej Organizacji Zdrowia), w Polsce pomimo wysokiego odsetka zaszczepionych (ok.
98%), nadal tysiące dzieci każdego roku chorują
na choroby zakaźne: świnkę, różyczkę, szkarlatynę, krztusiec, co dowodzi, że skuteczność
stosowanych szczepionek jest wątpliwa.
Nie mniej nikt dziś nie umiera na te choroby –
co pokazuje, że obecnie można je skutecznie leczyć. Podobna jest sytuacja w krajach Europy
Zachodniej. W Finlandii, Szwecji, czy Norwegii
zachorowalność na krztusiec jest nawet znacznie większa niż w Polsce (gdyż odsetek szczepionych dzieci jest tam mniejszy niż w Polsce),
lecz i tam choroba ta nie jest śmiertelna:

W krajach skandynawskich, które od lat cieszą się najlepszymi wskaźnikami zdrowotności
społeczeństwa oraz najmniejszą umieralnością
niemowląt, szczepienia są dobrowolne i niemowlęta otrzymują pierwsze w 3 miesiącu życia lub
później;

Link do strony.
A umieralność niemowląt jest tam dwa razy
mniejsza niż w Polsce. Nie jest to dziwne, albowiem statystyki demograficzne USA pokazują,
że umieralność na choroby zakaźne spadła na wiele lat przed wprowadzeniem
szczepień. Kiedy się zestawi wskaźniki umieralności niemowląt z różnych krajów z programem ich szczepień, rzuca się w oczy fakt, że

Link do strony.
W pierwszych 12 miesiącach życia otrzymują
one tylko 9 zalecanych szczepień: DTaP, IPV
i Hib, a w 18 miesiącu – dodatkowo MMR.
Czesi mają podobnie racjonalny i oszczędny
kalendarz szczepień. Stosują wprawdzie BCG
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Dave’a Weldona, M.D. z października 2003 do
dyrektora CDC, dr Julie Gerberding

kraje, które stosują powszechne szczepienia noworodków, mają znacznie wyższe
wskaźniki umieralności (około lub powyżej
6/1000), niż te które na 9 ogół nie szczepią noworodków (ok. 3/1000). Wskaźniki te są niezależne od zamożności krajów. Co więcej, kraje
skandynawskie, które stosują pierwsze szczepienia dopiero po 3 miesiącu życia i dawno
wyeliminowały thimerosal, mają znacznie niższy odsetek dzieci z autyzmem (1:3000), niż
kraje, które szczepią swe noworodki i nadal stosują thimerosal (USA, Polska), gdzie na autyzm
cierpi obecnie 1 na 150 dzieci. Istnieją więc dowody, że nadmierne, zbyt wczesne oraz
toksyczne szczepionki są przyczyną zgonów, oraz fizycznych i neurologicznych
okaleczeń milionów dzieci.

Link do strony.
I takie właśnie zafałszowane są praktycznie
wszystkie publikacje „świadczące” o rzekomym bezpieczeństwie thimerosalu. Od
dawna wiadomo, że thimerosal, podobnie jak
inne związki rtęci, jest silnie toksyczny i zabija neurony w nanomolarnych stężeniach, więc
twierdzenie, że jest bezpieczny dla niemowląt,
urąga logice i naukowym faktom. Formuła konferencji, którą zorganizowałam 25 i 26 października, 2008 (która nie podoba się PTW),
była taka, jaka odpowiada tematowi mego
projektu badawczego, fundowanego przez KE.
Jego celem jest zbadanie rozwojowej neurotoksyczności thimerosalu na modelu zwierzęcym
oraz korelacji szczepień z autyzmem i rtęcią
w przydatkach skórnych dzieci. Oceniając naukową wartość mojego projektu, panel niezależnych recenzentów stwierdził: „Zaproponowane
badania są wysoce oryginalne, a równocześnie
solidnie oparte na poprzednich wynikach Autorki i innych badaczy. Autorka jest jedną z pionierów badań nad neurosterydami i jest powszechnie znana ze swych prac. . . Jeśli hipoteza [Autorki] zostanie potwierdzona przez planowane badania, będą one miały wielki wpływ
na publiczne zdrowie. . . i niewątpliwie przyczynią się do lepszego zrozumienia czynników powodujących autyzm”.

Moje opinie na ten temat nie są odosobnione
ani pochopne, ani nie wynikają z nacisków
żadnych grup interesu. Wynikają z dogłębnego
zapoznania się z tym problemem i przestudiowania wielu dokumentów z różnych wiarygodnych źródeł. Widziałam ciężko okaleczone
szczepionkami dzieci (i dorosłych), rozmawiałam z ich rodzicami i żadne zaklęcia nie przekonają mnie, że szczepionki są dla wszystkich bezpieczne. Jako doświadczony naukowiec świadomie odrzucam publikacje, o których
wiem, że zostały napisane na zamówienie
szczepionkowych grup interesu. Być może
nieprzypadkowo właśnie one są przytaczane
przez reprezentantów PTW jako „najbardziej wiarygodne”, mimo że – jak wykazały niezależne badania – publikacje sponsorowane przez firmy farmaceutyczne najczęściej
są pozbawione wiarygodności (Melander et
al. “Evidence biased medicine—selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical
industry: review of studies in new drug applications”. BMJ 2003, 326:1171-1173; Sameer &
Chopra “Industry Funding of Clinical Trials:
Benefit or Bias?” JAMA 2003, 290:113-114;
Marcia Angell “The Truth About Drug Companies: How They Deceive Us and What To Do
About It”. Random House, 2007).

Na konferencję zaprosiłam niezależnych (od
korporacji) naukowców z USA, UE i z Polski,
którzy prowadzą własne badania dotyczące toksyczności thimerosalu, do których mam zaufanie. Zaprosiłam też kilkoro doświadczonych klinicystów z kraju i zagranicy, którzy leczą autystyczne dzieci. To zrozumiałe, że wśród zaproszonych nie było osób produkujących na zamówienie publikacje, mające na celu maskowanie
prawdy o szczepieniach i thimerosalu. Udzielenie im głosu na mojej konferencji byłoby policzkiem wymierzonym w naukę oraz w rodziców
okaleczonych szczepionkami dzieci. Protestowanie przez PTW przeciwko konferencji,
na której zebrali się ludzie prowadzący badania
nad pokrewnymi tematami oparte na określonej
hipotezie naukowej, godzi w zasady demokracji i wolność nauki. Moja krótka wypo-

Mechanizmy produkcji oszustw naukowych w celu zagłuszania prawdy i chronienia zysków korporacji kosztem dzieci
opisane są w liście kongresmana i lekarza
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wiedź w TV w związku z konferencją nastąpiła
w wyniku wielokrotnych próśb i nalegania o wywiad na temat mojego projektu badawczego.
Lakonicznie wyraziłam w niej swoją przemyślaną opinię (do której mam prawo), a Państwa
przedstawiciele wypowiedzieli się w tejże audycji. Jest to powszechnie przyjęta forma publicznej dyskusji. Rzetelne informowanie rodziców o korzyściach, ale i potencjalnych zagrożeniach dla dzieci ze strony szczepień
jest obowiązkiem każdego, kto dysponuje
wiedzą na ten temat. Wielu rodziców zdobywa tę wiedzę niezależnie, gdyż jest ona dostępna w Internecie.

•

•
•
•
•

Rodzice, których dzieci zmarły lub zostały okaleczone przez szczepienia „wiedzą swoje” i komunikują się ze sobą. Wielu boi się szczepień,
gdyż wie, iż w razie tragedii zostaną pozostawieni sami sobie. Ukrywanie prawdy
o szczepieniach sprawia, że stracili oni zaufanie
do polskiego establishmentu szczepionkowego,
o czym świadczą liczne wypowiedzi na forach
dla rodziców. Podobnie jest w USA, gdzie po
ujawnieniu udziału CDC w fałszowaniu szczepionkowych danych, instytucja ta utraciła wiarygodność w społeczeństwie. Sądzę, że zaufanie społeczeństwa do szczepień można odbudować tylko wówczas, gdy da się rodzicom swobodny wybór – szczepienia lub nie – swoich
dzieci (taki, jaki istnieje w krajach zachodnich),
uczciwą informację o korzyściach, ale i zagrożeniach ze strony szczepień, zaproponuje się maksymalnie bezpieczny kalendarz szczepień oraz
indywidualny program dla dzieci potencjalnie
wrażliwych na szkodliwe działanie szczepionek.

•
•

•

•

PROPOZYCJA ZMIANY
PROGRAMU SZCZEPIEŃ W POLSCE
Propozycja zmiany programu szczepień w Polsce, oparta na analizie programów w innych
krajach UE (Euvac.net) oraz konsultacjach
z pediatrami – jest następująca:

Jako obywatelka demokratycznego kraju i niezależny naukowiec niepowiązany z żadnymi
grupami interesu, mam pełne prawo do wyrażania własnych poglądów naukowych. Próby
dezawuowania mnie przez lobby szczepionkowe
przypominają mobbing tegoż lobby wobec niezależnych naukowców z USA czy UE, którzy odważyli się podjąć badania nad bezpieczeństwem
szczepionek. Obowiązkiem naukowców jest dociekanie prawdy – jakkolwiek byłaby ona dla
niektórych niewygodna – i działanie na rzecz

• wyeliminowanie wszystkich szczepionek
z thimerosalem;
• zrezygnowanie ze szczepienia noworodków
szczepionkami WZW B (szczepienie tylko
noworodków z grupy wysokiego ryzyka, czyli
od matek zakażonych żółtaczką). Zaoszczę17

dzone na tych szczepionkach pieniądze przeznaczyć na higienę szpitali, by nikt się w nich
nie zarażał.
zrezygnowanie ze szczepienia noworodków
BCG (stosować tylko u dzieci z regionów,
gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 000);
w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia;
zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej
pełno komórkowej;
zrezygnowanie z podawania więcej niż trzech
rodzajów szczepionek w jednym dniu;
zrezygnowanie z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich
pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu;
udostępnienie szczepionek mono walentnych;
zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje
poszczepienne. Takie dziecko powinno mieć
opracowany indywidualny, bardzo ostrożny
program szczepień;
zobowiązanie szczepiącego lekarza do monitorowania stanu zdrowia dzieci po szczepieniach, by w porę uchwycić stany zagrażające
życiu lub zdrowiu dziecka;
stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych. Dane te powinny być raportowane
do WHO (a nie są) i informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka.

Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) – jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie.
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dobra społeczeństwa. Primum non nocere17 nadal obowiązuje w medycynie. Ponieważ szczepionki są podawane zdrowym niemowlętom,
muszą być one maksymalnie bezpieczne i nie
mogą być zagrożeniem dla ich zdrowia i życia.
Jestem zdumiona, że PTW, zamiast włączyć się
do poważnej dyskusji nad szczepieniami, która
od lat toczy się na świecie, bezkrytycznie
podpisuje się pod propagandą producentów szczepionek, którzy zalecają szczepić na wszystko – wszystko, co się rusza,
i których jedynym interesem jest zysk.

Podany link jest nieprawidłowy
Nie ma przekonujących dowodów na to, że
w krajach rozwiniętych masowe szczepienia
zmniejszają obecnie umieralność dzieci, a jeśli uwzględni się liczby zgonów poszczepiennych
(VAERS), to wydaje się, że może być raczej odwrotnie. Zatem twierdzenie, że w krajach rozwiniętych masowe szczepienia ratują dziś życie
i zdrowie wydaje się bezpodstawne. Nawet
CDC stał się dziś otwarty na takie badania,
więc ataki na naukowców, którzy badają bezpieczeństwo szczepionek, wydają się obarczone
konfliktem interesów. Eliminacja zbędnych lub
szkodliwych szczepień nie tylko może uchronić
wiele dzieci od chronicznych chorób i okaleczeń, ale i zaoszczędzi wydatków na ich długotrwałą opiekę. Nie jest dziś tajemnicą, że firmy
farmaceutyczne na wielką skalę defraudują systemy opieki zdrowotnej na całym
świecie i doprowadziły wiele z nich do
bankructwa. Agresywne promowanie coraz większej liczby szczepionek u dzieci
i młodzieży wpisuje się w ten właśnie modus operandi.

Polska nie jest już zaściankiem za żelazną kurtyną, więc liczenie, że polscy rodzice są nadal
naiwni w sprawie szczepień, jest w najlepszym
razie arogancją. Trwałe okaleczenia i ciężkie choroby będące następstwem toksycznych szczepień, wydają się dziś większym
problemem i zagrożeniem dla społeczeństwa niż
przejściowe, uleczalne choroby zakaźne. Robert
Kennedy Jr. zakończył swój artykuł oskarżeniem
„Nasi przedstawiciele ochrony zdrowia publicznego świadomie pozwolili przemysłowi
farmaceutycznemu zatruć całą populację amerykańskich dzieci i ich działania
stanowią jeden z największych skandali w historii amerykańskiej medycyny”.

1 link do strony | 2 link do strony | 3 link do
strony | 4 link do strony
Prof. Dr Maria Dorota Majewska
Kierownik Katedry Marii Curie Komisji Europejskiej
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

To samo tyczy wielu innych krajów. Apeluję
do polskiego establishmentu szczepionkowego
o rzetelną dyskusję oraz poparcie racjonalnych
zmian w polskim programie szczepień, które
przywrócą do niego zaufanie rodziców i uchronią dzieci przed okaleczeniami. Konieczne jest
też prowadzenie niezależnych (od korporacji)
analiz zasadności stosowania wszystkich obowiązkowych i zalecanych obecnie szczepień.
(Ich liczba stale rośnie, a nie maleje). Coraz
liczniejsze badania prowadzone w USA, Nowej Zelandii, Niemczech, Holandii czy Japonii,
które porównują zdrowie dzieci szczepionych
i nieszczepionych, pokazują, że nieszczepione
są na ogół zdrowsze, znacznie rzadziej
chorują na choroby psychoneurologiczne,
astmę, alergie, cukrzycę i inne choroby typu autoimmunologicznego, oraz
lepiej radzą sobie z chorobami zakaźnymi
(Epidemiology. 1997 Nov;8(6):678-80; Arerugi.
2000 Jul;49(7):585-92;

Do wiadomości:
Minister Zdrowia dr Ewa Kopacz
Minister Edukacji – K. Hall
Główny Inspektor Sanitarny – dr med. A. Wojtyła
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak
Przewodnicząca Rady naukowej IPiN – prof. A. Członkowska
Dyrektor IPiN – Prof. Dr hab. D. Ryglewicz
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii – prof. A.
Dobrzańska
Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii – prof.
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„Dieta, zastrzyki i nakazy zostaną połączone od bardzo wczesnego wieku, by stworzyć rodzaj charakteru i rodzaj wierzeń, które
władze uznają za pożądane, gdzie każda poważna krytyka władzy
stanie się psychologicznie niemożliwa. Nawet jeśli wszyscy będą
w tragicznym stanie, wszyscy będą wierzyli, iż są szczęśliwi, ponieważ rząd powie im, że takimi są.”
Bertrand Russell, 1953

I tak dochodzimy do 1801 roku, po stu latach, czyli po czterech pokoleniach, pan Jenner (Edward Anthony Jenner) wymyślił szczepienia jako formę sprzedaży produktu. Dlatego
że dawniej szczepienia to były wysuszone i rozdrobnione strupy, które wdmuchiwano do nosa,
i bez problemu to się kończyło wyzdrowieniem.
Natomiast pan Jenner wymyślił sobie, że to
można sprzedawać i ten handel zainteresował
przemysł. Pan Jenner wcale nie był pewien,
że jego sposób jest dobry. Więc najpierw zaszczepił dzieci sąsiadów. Dopiero jak trzecie
czy czwarte zaszczepione dziecko nie zachorowało, zaszczepił swojego syna. Niestety miał
pecha, bo syn zmarł. Więc nie zostało przekazane to dalej w pozytywnej formie, natomiast
ze względu na to, że można było to sprzedawać
i wszyscy aptekarze byli tym zainteresowani,
w Anglii w 1870 latach praktycznie 90% osób
było zaszczepionych.

Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim. (nowa wersja)

Krótki wstęp do historii szczepień
Szczepienia były znane już około tysiąca, czy
nawet dwóch tysięcy lat temu w Chinach
i w Azji. Przewieziono je mniej więcej w 1701
roku do Anglii, gdzie przywiozła to żona ambasadora angielskiego w Turcji, ale nie była to lekarka, więc nikt nie chciał tego przyjąć do wiadomości. Ta pani zaszczepiła swoje dzieci i okazało się, że kiedy inne dzieci zachorowały, jej
pozostały zdrowe. Zaczęto w ten sposób wprowadzać szczepienia przeciwko ospie w Anglii.
Jaki był skutek tego? Taki, że próbowano początkowo to nagłośnić, zainteresować szczepieniami osoby z establishmentu, na wysokim pułapie będący. Katarzyna Wielka pierwsza się
zaszczepiła, żeby pokazać społeczeństwu, że to
jest dla jego dobra, że to niczemu nie szkodzi.
Potem był syn króla Neapolu [Carol IV De Rojo],
który też zaszczepił swoje dzieci.

I okazało się, że epidemia ospy w Anglii
w 1871-1872 roku spowodowała wzrost śmiertelności do 200 tysięcy osób. Stąd te statki
widma, które opisane są w różnych nowelach.
Dlatego że większość ludzi wypływając z angielskich portów, żeglarze chorowali, bo wszyscy byli przymusowo szczepieni.
W Niemczech 96% osób było zaszczepionych,
a mimo to wystąpiła epidemia, która spowodowała chyba 128 tysięcy zgonów. Ospa jako
choroba zakaźna była eliminowana w Europie
przez 300 lat. Trzysta lat to jest 12 pokoleń.
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jedno, drugie, trzecie, czwarte, i potem wyzdrowieją. Czyli mniej więcej 10% ludzi może zachorować. Nigdy nie ma tak, że jest to 100%.
Natomiast szczepionki daje się 100 procentom
ludzi. Podstawy naukowej ani statystycznej –
nie ma. Chodzi tylko i wyłącznie o wyłudzenie większej ilości pieniędzy.

A szczepienia prowadzono przez 200 lat i niewyeliminowały ospy. Dopiero w 1978 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że ospy już
nie ma. Że już nie trzeba szczepić.
I teraz wracamy do dwóch problemów. Pierwszy jest taki, że na przykład wirusowa choroba
tzw. poty angielskie, wybuchła po raz pierwszy w Gdańsku w 1709 roku, a w 1736 zanikła
i do dzisiaj nikt nie wie, co to był za wirus, ale
trwała tylko dwa pokolenia maksymalnie. Była
ostra, była zakaźna, ale pod dwóch pokoleniach
bez szczepień zniknęła.

Takim przykładem dezinformacji, wręcz oszustwa naukowego, jest podawanie, że dzieci
małe czy starsze osoby są bardziej podatne
i są w grupie ryzyka. Otóż badania przeprowadzone w ostatnich dwudziestu latach wykazały, że szczepienia na przykład przeciwko grypie osób starszych mają taką samą wartość jak
mycie rąk. Tylko że po myciu rąk nikt nie zanotował zgonów. Natomiast po szczepionce przeciwko grypie takie zgony zanotowano. Mało
tego. Stwierdzono, że jeżeli dana osoba dostaje co roku taką szczepionkę przypominającą,
to po 5 latach po pierwsze: jej zachorowanie
na poważne infekcję jest dużo, dużo większe,
po drugie: ma 1000% większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń mózgu typu Alzheimera, czyli demencji.

W 1918-1919 roku wybuchła na całym świecie szeroko znana każdemu obywatelowi epidemia grypy zwana – hiszpańską. Problem polega na tym, że wybuchła ona w Stanach Zjednoczonych, w Minnesocie. Nie miała żadnego
związku z Hiszpanią. Ale wybuchła u żołnierzy amerykańskich. Dlatego że, przygotowując
do wysłania te półtora miliona ludzi, zaszczepiono ich w 1917 roku. W rok później zaczęła
występować epidemia. Jak mówiłem, po szczepieniu przez okres kilku tygodni wydala się wirusa z kałem. W tym czasie, szczególnie w wojsku, latryny były takie, jakie były. Czyli żadnej
możliwości higieny nie można było tam utrzymać. Co spowodowało, że wśród tych żołnierzy
wystąpiła największa ilość zachorowań.

Dlaczego? Dlatego że od 1930 roku podaje się
do szczepionek różnego rodzaju metale ciężkie, które mają mieć znaczenie konserwujące
tej szczepionki, czyli niedopuszczenie do rozwoju tej bakterii. To teoretycznie się sprawdza, natomiast ten metal zostaje wstrzyknięty
do organizmu człowieka. Badania ostatnich 20,
30 lat wykazały, że większość przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym, aż 75%.
Pozostałe 20% to jest skóra i układ oddechowy, a w krwi znajduje się bardzo mało
– kilka procent. Szczepionkarze pomijają cały
naturalny układ odpornościowy i podają szczepionkę, czyli te wirusy, te bakterie, bezpośrednio do układu krążenia z pominięciem wszystkich barier naturalnych.

Nazwa „grypa hiszpańska”, i to, że jest to wirusowa choroba, powstała dopiero 20 lat później.
Dopiero w 1936 roku znowuż Instytut Rockefellera nazwał to, co było w 1918 roku – grypą
hiszpańską. Skąd oni wiedzieli po 20 latach, że
jest to akurat ten wirus, a nie inny? Skąd wiedzieli, że to ten wirus spowodował zmiany? To
już jest tajemnicą instytutu.
Problematyka szczepień
Pomimo istnienia przemysłu szczepionkarskiego od dwustu lat do dzisiaj, nie opracowano
żadnej miary, kto jest odporny i nie potrzebuje szczepionki, a kogo wypadałoby w jakiś
sposób wzmocnić. Innymi słowy, żaden lekarz
nie umie powiedzieć na podstawie badania pacjenta, czy ten pacjent zachoruje, czy też nie.
Z doświadczenia wiemy, że część ludzi, na przykład w klasach szkolnych zachorują dzieciaki,

Co to powoduje? Jeżeli to podajemy małym
dzieciom do 3 roku życia, które nie mają jeszcze
wytworzonej bariery krew-mózg, to te wszystkie zanieczyszczenia dostają się do mózgu. Są
wykonane badania w Australii, w Nowej Zelandii, które wykazują jednoznacznie, że metale ciężkie, które w tym okresie rozwoju dostają się do mózgu, powodują uszkodzenie osłonek mielinowych. Co to znaczy? Znaczy to, że
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występują różnego rodzaju procesy zapalne,
które opóźniają rozwój dziecka. Dlaczego podaje się małym dzieciom szczepionki? Dlatego
że wszelkie zaburzenia rozwoju mózgu możemy
ocenić dopiero wtedy, kiedy dziecko zaczyna
samodzielnie się poruszać i chodzić. Czyli od
drugiego do trzeciego, czwartego roku życia.
Dziecko, które ma miesiąc czy dwa miesiące, nie
jest w stanie pokazać, że centralny układ nerwowy jest uszkodzony. Innymi słowy, jeżeli podawalibyśmy szczepionki dopiero od czwartego,
piątego roku życia, łatwo byłoby znaleźć korelacje pomiędzy chorobą a szczepieniem. Natomiast jeżeli podajemy w pierwszych dniach, czy
w pierwszych godzinach po urodzeniu, absolutnie nie możemy tego dowieść, i o to w tym
wszystkim chodzi.

Proszę zauważyć, że w tym czasie nikt nie robił
z tego problemu. Szczepionka pojawiła się dopiero w 2000 roku, czyli w XXI wieku. Czyli 40
lat potem, prawie dwa pokolenia po tym, kiedy
mieliśmy zachorowania.
W końcu lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, wyraźnie spadała liczba zachorowań. Potem przyszedł stan wojenny, ograniczono mydło
i proszki, czyli środki dezynfekcyjne, i nastąpił krótki wzrost zachorowań. Kiedy w latach
dziewięćdziesiątych z powrotem można było kupować mydło, nastąpił z powrotem spadek.
Tymczasem szczepienia wprowadzono dopiero
w 2006, w 2007 roku, czyli ten spadek znowuż
wyprzedził wprowadzenie szczepień o co najmniej pięć do dziesięciu lat. Co nie przeszkadza, że w czasopismach medycznych dla pediatrów pisze się, że to szczepionki spowodowały
spadek zachorowań na żółtaczkę. Czyli jawne
oszukiwanie czytelników. Mało tego. Jeżeli
przyjmiemy, że małe dzieci w jakiś tam sposób, w brudnych warunkach mogą mieć kontakt z wirusem żółtaczki, czyli z wirusem zakażenia wątroby, to skąd wiemy, czy ono zachoruje? Nie mamy takiej miary. A jak mówiłem, zachorowalność jest mniej więcej 1%.
Czyli na 100 dzieci szczepionych ewentualnie
jedno czy dwoje może zachorować. To, jaki jest
sens szczepienia całej setki, a skutki tego są takie, że powikłania występują u kilku, kilkunastu procent. Co nie przeszkadza nadal
wprowadzać przymus szczepień.

Przykład konkretny: Sczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby tzw. żółtaczce B.
Szczepienie dzieci w pierwszych dniach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby nie ma
żadnego uzasadnienia. Dlatego że dziecko przez
okres pierwszych sześciu miesięcy, a nawet do
roku, szczególnie jak jest karmione piersią,
ma przeciwciała naturalne od matki. We
wszystkich podręcznikach położnictwa, ginekologii i neonatologii o tym do lat dziewięćdziesiątych wyraźnie pisano. Nagle, w ciągu kilku
lat, jak gdyby zupełnie ta wiedza została zamknięta, schowana do szuflady i uważa się, że
dziecko nie ma żadnej odporności, że karmienie mlekiem jest zupełnie bez sensu, natomiast
szczepionka to jest jedyne, co może dziecko uratować.

I teraz znowuż mamy schizofrenię typową prawniczą. Dlatego, że jeżeli dziecko do szesnastego
roku życia coś zbroi, to odpowiada za to rodzic.
I rodzic jest karany nawet sądownie. W przypadku szczepień jest dokładnie odwrotnie. Jakiś urzędnik, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wydaje nakaz i siłą można w tej
chwili szczepić dzieci. Czyli rodzic odpowiada
za wszystkie czyny, jakie dziecko zrobi, z wyjątkiem szczepień. Jest wyraźna schizofrenia.
I znowuż żadnemu prawnikowi w Polsce to nie
przeszkadza.

I znowuż mamy schizofrenię. W Stanach Zjednoczonych, w krajach anglosaskich namawia
się matki do karmienia piersią, bo to zabezpiecza dzieci i podaje im przeciwciała,
a w Polsce uważa się, że to nie ma żadnego
znaczenia. To kto jest bardziej światłym lekarzem? Ci, którzy wracają do naturalnego karmienia, czy ci, którzy wszystko to odrzucają?
Małe dziecko nie ma żadnej możliwości kontaktu z takim wirusem. Czyli szczepienie go
w pierwszej dobie jest zwykłym naciąganiem. Mało tego. Dane statystyczne z Polski
wykazują, że największą ilość zachorowań mieliśmy w latach siedemdziesiątych. Były klasy,
w których 30% dzieci było nosicielami wirusa.

Historia wygląda w ten sposób, że nie ustalono
w ciągu dwustu lat żadnej metody oceny, w jaki
sposób uznać, że dziecko czy pacjent „X” zachoruje, a pacjent „Y” nie zachoruje. Wiadomo na
podstawie badań wykonanych w wielu krajach,
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że ludzie szczepieni chorują częściej niż ludzie
nieszczepieni. Szczególnie u dzieci jest to dość
istotne, że powstały w ciągu ostatnich 20, 30
lat cała masa jednostek chorobowych, których
dawniej nie było. Na przykład – błoniaste zapalenie nerek. Takiej choroby praktycznie w latach 50 czy 60 nie było albo była bardzo rzadko
rozpoznawana. Tymczasem w tej chwili rozpoznajemy to stosunkowo często. Jaka może być
jedna z przyczyn?

trwa dyskusja czy walka, czy lekarze mogą
szczepić, czy tylko szczepionki mogą sprzedawać farmaceuci. Jeszcze raz powtarzam. Nikt
w Polsce nie przestrzega zasad przechowywania szczepionek. To jest jedna sprawa.
» RTĘĆ «
Wracając do rtęci. Dezinformuje się, czy wręcz
oszukuje społeczeństwo, podając, że rtęć występuje w produktach żywnościowych, jak na
przykład rybach, w związku z czym z tych
ryb dostajemy więcej rtęci niż w szczepionce.
A kto z Państwa widział roczne dziecko, które
jadłoby łososia czy jakąś inną rybę? Bo na ogół
do pierwszego roku życia dziecko takiego rodzaju pokarmu nie dostaje. Czyli to już jest
pierwsze oszustwo. Drugie oszustwo polega na
tym, że nikt nie podaje ryby bezpośrednio
do krwi. Rybę się podaje do przewodu pokarmowego. Jak powiedziałem, 75% przeciwciał
znajduje się w przewodzie pokarmowym. Czyli
wszystkie trucizny są momentalnie wychwytywane i przez wątrobę neutralizowane. Natomiast sekta szczepionkarska podaje [rtęć]
bezpośrednio do krwi.

Otóż ładunek powierzchniowy błon komórkowych jest ujemny. W związku z powyższym
wszystkie krwinki, które przechodzą koło błon,
przeciskają się, są na zasadzie odpychania.
Natomiast jeżeli bezpośrednio do krwiobiegu
wstrzykniemy obco gatunkowe białko, dochodzi do zmiany ładunku na dodatni i przylepiania się. Czyli membrana filtrująca nerek zostaje
zatkana. I w ten sposób zamiast oczyszczania
następuje kumulacja produktów toksycznych.
Co się kończy najczęściej przeszczepem nerki
albo sztuczną nerką. I proszę zauważyć, że to
w ogóle nie jest podawane pediatrom. Czyli
każdy pediatra, który zwiększa liczbę szczepionek u dziecka, przyczynia się do powstania kolejnej choroby, która może zakończyć się
zgonem. Zachorowanie nawet na koklusz, odrę,
to są w tej chwili choroby bardzo lekko przebiegające. Natomiast choroba nerek kończy się
zazwyczaj zgonem przedwczesnym. Nie jest to
w ogóle poruszane w piśmiennictwie medycznym.

Jakie są różnice w normach? Otóż uznano,
że 1 mikrogram podany dziennie do przewodu pokarmowego można uznać za dopuszczalny. Ale w szczepionce jest 25 mikrogramów,
które podaje się bezpośrednio do krwi. Czyli
250% więcej niż dopuszczalna norma.
Proszę wziąć pod uwagę, że dziecko nie dostaje
jednego zastrzyku, tylko dostaje kilka. Nawet
w pierwszej dobie życia. Czyli wszelkiego rodzaju normy wyznaczone dla pracowników zawodowo narażonych czy dla ludzi dorosłych są
łamane. I znowuż – nikomu to nie przeszkadza.
Czyli albo trzeba zmienić wszystkie podręczniki
fizjologii, toksykologii i uczyć studentów, że podawanie rtęci w takiej i takiej ilości jest zupełnie
bezpieczne i można to wykonywać, albo trzeba
przyjąć, że normy opracowane przez te lata doświadczeń są prawdziwe i wtenczas sczepienia
są nieprawdziwe i toksyczne. Tego się niestety
nie robi.

Składniki dodatkowe szczepionek
Wracając do składników dodatkowych w szczepionkach takich jak rtęć, aluminium, formaldehyd, polisorbat 80, wszystkie te związki są podawane nie w celu poprawy zdrowia pacjenta,
tylko w celu ułatwienia sprzedaży. Gdybyśmy pozbawili szczepionek tych związków,
to ona by się prędzej psuła, prędzej mogłaby
ulec zanieczyszczeniom, w związku z powyższym jej koszty przechowywania byłyby większe. Tak naprawdę w Polsce nie spotkałem ani
jednego laboratorium, ani jednej apteki, która
by przechowywała szczepionki zgodnie z przepisami unijnymi. To jest bardzo charakterystyczne. To nie przeszkadza, że w tej chwili

» ALUMINIUM «
Aluminium. Sytuacja
wygląda
podobnie.
W związku z tym, że był duży nacisk, że rtęć
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jednak ma związek z autyzmem, co przyznał
bezpośrednio przedstawiciel rządowy Stanów
Zjednoczonych i wypłaca się na tej podstawie
w Stanach Zjednoczonych odszkodowania, to
w Polsce głosy oburzenia – od kiedy to politycy
mieszają się do nauki? – to trzeba naukowo
udowodnić. Czyli mamy taką sytuację. Najpierw szczepionkarze nie chcą uznać związku
między rtęcią a uszkodzeniem mózgu. Jak ten
związek przez niezależny sąd zostaje uznany, to
twierdzą, że sąd nie ma podstaw do rozpatrywania tych spraw, ale. . . stworzenie przymusu
i egzekwowanie przymusu szczepień to już
sąd jest dobry, sąd już może to robić. Typowa
schizofrenia.

cze małym dzieciom, które dopiero rozwijają
układ mózgowy, czyli nie mają jeszcze bariery
krew-mózg.
» POLISORBAT 80 «
Polisorbat 80. Związek, który jest uznany w samej decyzji rejestracji, że powoduje uszkodzenia aparatu rozrodczego – plemników.
W latach sześćdziesiątych wszystkich podręcznikach podawano, że norma plemników w jednym ejakulacie musi wynosić 300-350 milionów.
Poniżej 50 milionów uznawano to za bezpłodność. W tej chwili bardzo często spotykamy
się z młodymi ludźmi, którzy mają 10 milionów albo jeszcze mniej. I stąd jest ten rozwój zapłodnienia in vitro, bo panowie niestety
mają tak uszkodzony aparat rozrodczy, że nie
są w stanie reprodukcji prowadzić. I wyraźnie
widać o to chodzi. Tutaj jest jeszcze jeden
problem z reprodukcją.

Wracając do aluminium – ta sama sytuacja.
Nikt nie podaje aluminium bezpośrednio do
krwiobiegu. Czasami musimy to konsumować
ze względu na rodzaj opakowania, na przykład,
kiedy jest zapakowana [w aluminium] czekolada
czy jakieś tam wędliny. I znowuż. Uznawano,
że aluminium jest na tyle bezpieczne, że nie
przechodzi do produktów spożywczych. Ale to
był błąd. Tak się dzieje tylko w pH obojętnym, czyli 7. Jeśli pH jest kwaśne albo bardziej zasadowe, to nawet 10 tysięcy razy więcej aluminium przechodzi do tego roztworu, niż
było w punkcie wyjściowym. Co to znaczy? Jeżeli pH obniżymy do 5, a na przykład wszelkie zupy gotowane w garnkach aluminiowych
to jest pH obniżone, to ilość jonów wodorowych sto razy wzrasta. Gdyby ktoś dostał 100
razy wyższą pensje, to wiedziałby od razu, o co
chodzi. Natomiast jak się zatruwa trucizną 100
razy większą niż dopuszczalna norma, to uważa,
że wszystko w porządku. Typowa schizofrenia.

Otóż przygotowanie szczepionek wymaga
i czasu, i specjalistycznych metod. Na czym to
polega? Na przykład wirus nie może się rozwijać w powietrzu. Musi mieć żywiciela. Dawniej
robiono to tak, że wszczepiano w zarodki jaj
i na tych jajach wirusy się rozmnażały. Ale
jeśli zamówienie wynosi przykładowo w armii
amerykańskiej 2 miliony szczepionek, to proszę sobie wyobrazić tę olbrzymią produkcję.
Czyli producenci starają się znaleźć takie źródła rozmnażania, które potrafią zrobić to taniej
i szybciej. I takimi źródłami są na przykład
komórki uzyskiwane z płodów ludzkich.
Czyli im więcej aborcji, tym więcej materiału
dla produkcji szczepionek. Stąd może ten rynek aborcyjny i zniesienie prawa, żeby te dziewczyny poddawały się aborcji, bo to jest materiał
bardzo potrzebny producentom szczepionek.
Na tych komórkach ludzkich otrzymywanych
w sumie za darmo, uzyskuje się bardzo dobry
rozwój wirusa. Ma to jeszcze jedno znaczenie,
że rozwija się ten wirus na ludzkim białku, czyli
nieobcym gatunkowo. A obce gatunkowo może
powodować inne choroby. Tutaj tego nie ma,
bo białko jest otrzymywane z ludzkim DNA.

» FORMALDEHYD «
Kolejnym takim związkiem rakotwórczym
jest formaldehyd. Formaldehyd jest stosowany
do konserwacji nieboszczyków. Do konserwacji
zwłok. W Stanach Zjednoczonych wydano zarządzenie, że formaldehyd nie ma prawa być
stosowany w kosmetykach. Dlatego że przechodzi przez skórę i ją uszkadza, ale w szczepionkach podawanych bezpośrednio do krwiobiegu
jest stosowany i nikomu to nie przeszkadza.
Przecież skóra jest większą barierą ochronną
niż układ krwionośny. Na skórę nie wolno stosować, ale do krwi można podać, i to jesz-

» ANTYBIOTYKI «
Kolejna sprawa zanieczyszczeń to antybiotyki,
które się podaje, żeby zapobiec rozwojowi zakażenia takiej szczepionki. Szczególnie w dużych
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opakowaniach dodaje się antybiotyki, które
na ogół dzieciom do dziesiątego, dwunastego
roku życia nie powinno się podawać. Bo to są
wszystko antybiotyki o bardzo szerokim spektrum, które niszczą między innymi, jego przewód pokarmowy. Czyli zmniejszają wchłanianie naturalnych produktów. I o ile do pierwszego, drugiego, czy trzeciego roku jeszcze suplementacja witaminą „D” istnieje, bo pediatrzy o tym pamiętają, to w wieku szkolnym,
czyli od siódmego do osiemnastego roku życia nikt o tym nie pamięta. To samo dotyczy
osób starszych. Proszę zauważyć, że starano
się wytworzyć pojęcie grup wysokiego ryzyka,
nie mając na to żadnych dowodów, żadnej miary. Naprawdę nie wiemy, jaka grupa
społeczna jest źródłem ryzyka, a jaka nie. Na
wszelki wypadek, bo to najprościej dla tzw.
urzędników zdrowia publicznego, wykreślić granice wiekowe. I stąd oznacza się, że powyżej 60
roku życia, czy dzieci do 6 roku życia to jest
grupa wysokiego ryzyka, bo to łatwo w dokumencie sprawdzić.

dzy innymi, bo dr Wakefield pochodził z Anglii, tam zabrano mu pod naciskami polityków uprawnienia, więc musiał wyemigrować do
Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych pracuje w Teksasie, powtórzył te badania, powtórzyły to inne instytuty. W Australii, w Kanadzie, w Nowej Zelandii, i wszystkie
udowodniły to samo. Że po szczepieniu wirus
osiedla się w grudkach przewodu pokarmowego,
czyli powoduje stan zapalny przewodu pokarmowego. I w większości występuje to u dzieci
z autyzmem.
Czyli to, co na początku mówiłem, że prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu przed
około 100 laty było 1 do 10.000, a obecnie spadło do 1 na 45 porodów, znajduje potwierdzenie
w badaniach laboratoryjnych. Nie przeszkadza
to, że żadne czasopismo w Polsce, nie sprostowało tego. Oszczerstw, które przez kilka lat nagłaśniano szeroko.
Wracając do zanieczyszczeń. W związku z tym,
że do lat trzydziestych, kiedy szczepionek nie
było, nie zanotowano autyzmu, to pierwsze
zdziwienia lekarzy, że taka jednostka chorobowa występuje, notujemy dopiero w końcu
lat trzydziestych, z początkiem czterdziestych.
Czyli 10 lat po wprowadzeniu szczepień. I do
lat osiemdziesiątych mniej więcej u jednej
na 10.000 dzieci takie objawy występowały.
Po wprowadzeniu tzw. potrójnych szczepionek
i zwiększeniu jej liczby, a w tej chwili w Stanach
Zjednoczonych dziecko do 6 roku życia może
dostać już 45 szczepionek. Wszystko zależy od
tego, jak. . . bezpośrednio [mówiąc] – głupia jest
matka. Jak daje się nabrać, to ta liczba szczepionek spowodowała, że autyzm wzrósł w tej
chwili w Ameryce u chłopców do jednego przypadku na 45 urodzeń. Dawniej było 1:10.000,
a teraz 1:45.

Powikłania poszczepienne
We wszystkich podręcznikach chorób zakaźnych do lat 80. wyraźnie mówiono, że nie wolno
szczepić częściej jak raz na sześć tygodni, raz na
trzy miesiące. Bo muszą się wytworzyć przeciwciała i dopiero wtenczas można otrzymać
następną szczepionkę. Natomiast w tej chwili
ta wiedza została zupełnie rozmyta. Nie wspomina się o tym czasie z przedziału pomiędzy
jednym zastrzykiem a drugim, natomiast uważa
się, że dziecko może otrzymać nawet 6 szczepionek w ciągu jednego dnia. I takie zgony już
mamy po takim postępowaniu.
Przed kilku laty była głośna sprawa dra Wakefielda, który opublikował prostą zależność,
że po szczepieniu wirus znajduje się w grudkach przewodu pokarmowego. Badania wykazały, że większość tych grudek z tym wirusem jest u dzieci z autyzmem. I tutaj zrobił
się nagle szum. Cała Polska sekta wakcynologów zaczęła nagłaśniać sprawę, że to jest
oszust, że to jest łajdak, że w ogóle nieetycznie to robił, bo dawał cukierki dzieciom przed
badaniem i tak dalej, i tak dalej. Po 12 latach, aż 17 instytutów na całym świecie, mię-

Proszę zauważyć, że nikt się właściwie tymi
dziećmi nie zajmuje. Czyli tak. Urzędnik
„X” podejmuje decyzję zakupu szczepionek, potem wprowadza ją w przymusowy obieg,
a kiedy występują powikłania to sama rodzina,
sama matka musi się zajmować tymi powikłaniami.
Znowuż przechodzimy do wojska, bo to jest niestety model, jak gdyby taki w całym świecie
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istniejący. Wojsko praktycznie z niewiadomych
powodów stosuje masowe szczepienia. Jest to
stara filozofia sprzed 200 lat, jeszcze z marynarki angielskiej, że wojsko musi być szczepione, bo to jest duża ilość ludzi nieznanych na
jednym terenie. I teraz dochodzimy do naszych
wojsk biorących udział w akcji w Afganistanie
czy Iraku. Otóż w 2007 roku wystąpiła epidemia na poligonie u tych żołnierzy, którzy mieli
wyjeżdżać na tak zwane misje. Teraz pytanie,
czy to są nasi żołnierze wyjeżdżający na misję
oddelegowani przez społeczeństwo, czy to są najemnicy? Bo jeżeli się mówi o nich najemnicy,
to jest wielkie oburzenie i kogoś tam skazano
nawet za takie pomówienia. Otóż nie jest to takie zupełnie proste. Bo jeżeli to są nasi żołnierze to powinni mieć ubezpieczenie. Czyli jeżeli
wystąpi utrata zdrowia z powodu nadmiernej
ilości szczepionek lub utrata z powodu zranienia, amputacji ręki, nogi, to taki młody człowiek powinien otrzymać pełne wynagrodzenie
do końca życia. Bo wyjeżdżał jako delegowany.
Tak jednak nie jest. Zostawia się ich najczęściej
samych. I podaje różne bzdurne argumenty na
ten temat. Czyli traktuje się ich jak zwykłych
najemników. Dostajesz 1000 dolarów, a co potem z tym zrobisz to twoja sprawa. I znów
prawników w ogóle to nie interesuje. Czyli młodzi ludzie wracają z misji bez ręki lub nogi i zostają pozostawieni najczęściej z samym sobą,
bo kilkakrotnie byłem świadkiem wysłuchania
takich relacji, gdzie podawano, że proteza kosztuje 25 tysięcy, a on niestety ma tylko protezę
do 15 tysięcy i nie może sobie kupić drugiej, bo
jego na to nie stać, bo on nie może już pracować. Mało tego, proszę zauważyć, że podaje się
tylko przypadki zgonów, natomiast w ogóle się
nie podaje, ile osób straciło tam ręce lub nogi.
A jak mina wybucha, to najczęściej nogi urywa.
I te przypadki nie są analizowane.

występują powikłania, to się mówi, że to było
zatrucie pokarmowe – ewidentna bzdura.
To samo było w roku 1997 w czasie powodzi na Śląsku. Nagle puszczono famę, że mogą
być zakażenia i śmiertelne choroby i zaczęto na
bazie tego strachu szczepić dziesiątki tysięcy ludzi. A przecież wszyscy wiedzą, że przeciwciała
powstaną dopiero za kilkanaście tygodni, a nie
w dniu szczepienia. W dniu szczepienia, przez
pierwszy tydzień czy dwa jest osłabienie organizmu, dlatego nie wolno podawać drugiej szczepionki. A tutaj sprzątnięto wszystko, co tylko
w magazynach leżało, bo prasa donosiła, że brakuje szczepionek do szczepienia. Czyli innymi
słowy, na bazie strachu wyrzucono wszystkie
zaległości, które były w magazynach. Nie ma
to żadnego związku z medycyną.
Kolejna sprawa. W 1978 roku Światowa
Organizacja Zdrowia stwierdziła, że ospy już
nie ma. I teraz mamy problem. Polscy eksperci, którzy się cały czas powołują na Światową Organizację Zdrowia, akurat w tym przypadku wykluczyli informacje Światowej Organizacji Zdrowia i jeszcze przez 3 lata sprzedawali szczepionki, szczepiąc wszystkie dzieci.
Dlaczego? Jeżeli uznajemy, że Światowa Organizacja Zdrowia ma jakiś tam autorytet medyczny, to w 1978 roku powinny być te szczepionki zaniechane w Polsce. A tak nie zrobiono.
Tylko stare zapasy jeszcze przez 3 lata sprzedawano. Jeżeli weźmiemy, że w tym czasie około
600 tysięcy dzieci się urodziło, trzy lata to jest
2 miliony razy te 20 czy 30 złotych, to od razu
widzimy, jaką kasę sobie nabili panowie „eksperci”. Nie było żadnego uzasadnienia.
To samo dotyczy gruźlicy. Były badania
wykonywane na przykład w Indiach, też przez
Światową Organizację Zdrowia, gdzie zaszczepiono trzy różne miejscowości. Jednych szczepem, innym tylko podano placebo. I okazało
się, że liczba zgonów jest ta sama. Czyli nie ma
żadnego pozytywnego działania szczepionek. Anglia wycofała się ze szczepionek, Stany
Zjednoczone nigdy nie wprowadziły przymusowych szczepień, to dlaczego w Polsce przymusowo szczepi się przeciwko gruźlicy? Jeżeli nie
ma żadnych dowodów naukowych ani statystycznych, że to na cokolwiek działa, z wyjątkiem nabijania kasy kilku przedsiębiorcom.
Na te pytania nie ma odpowiedzi.

Wracając do szczepień, to jest niestety takie
samo powikłanie czy taka sama rana jak urwanie nogi. Dlatego, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy szkolenia przed wyjazdem otrzymują 12
czy nawet 16 szczepionek, no to wszelkie dawniejsze ograniczenia zostały tutaj przerwane.
A żadnych prac naukowych, które wyjaśniłyby,
że można to robić – nie ma. Nie ma podstaw
naukowych, że wolno podać, co praktycznie
3 dni szczepionkę, natomiast to się robi. A jak
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Przechodzę do dzieci szkolnych. Proszę zauważyć, że ostatnia epidemia grypy, która wystąpiła w Polsce, to był rok 1972 na 73. Nastąpiło to w rok po tym, jak Gierek wydał zakaz
podawania dzieciom tranu w szkołach. Do lat
70. wszystkie dzieci otrzymywały w szkołach
tran. Było to spowodowane naukowymi obserwacjami, że powyżej 38 równoleżnika ilość promieniowania elektromagnetycznego docierająca
ze słońca do ziemi jest za mała, żeby wytworzyć
odpowiednią ilość witaminy D. Innymi słowy,
brak witaminy „D” powodował konieczność podawania tranu. I było to systematycznie przez
wiele lat robione. W 1971 roku zaniechano tego
i w rok później mieliśmy potężną epidemię w całej Polsce. Mija od tego czasu 50 lat prawie
i żadnemu pediatrze, żadnemu konsultantowi,
żadnemu ministrowi nie przychodzi do głowy,
żeby to wprowadzić. Rozumiem, że stan wojenny to był okres kryzysowy, wojskowi zwykle nie mają na ten temat rozeznania, ale po
dziewięćdziesiątym roku już podobno przyszli
ludzie myślący. Natomiast tran nadal jest tabu.

komym rakiem powodował, że większość ludzi
przestała się opalać. Innymi słowy, naturalne
uzupełnianie niedoboru witaminy „D” przestało istnieć. Wszystkie badania naukowe wykazują, że niedobór witaminy „D” jest odpowiedzialny za całą masę chorób. Z własnych,
pięcioletnich badań wiemy, że jeżeli norma jest,
powiedzmy 50-70 mikrogramów, to ktoś, kto
ma poniżej 30, najczęściej przychodzi z rozpoznaniem cukrzycy, poniżej 20 choroby serca,
a poniżej 10 są to nowotwory. Proszę zauważyć,
że przy leczeniu onkologicznym, a w Polsce ponad 100 tysięcy ludzi choruje na raka, nikomu
się nie wykonuje badań – 25 OHD, czyli poziomu witaminy D.
Mało tego. Dzisiejsze możliwości badawcze tomografii komputerowej pokazują istnienie ubytków w kościach. I znowu rozpoznaje się osteoporozę, podaje się rozmaite leki na leczenie
osteoporozy, a zapomniano o zwykłym tranie
i słońcu. I nikt tych badań nie robi. One nie istnieją w normalnym spisie NFZ i nie są refundowane. A to jest podstawa zabezpieczeń. Badania wykonane w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii udowodniły na podstawie badań dzieci
w dwóch szkołach, w jednej szkole szczepiono
dzieci, w drugiej podawano tran. Okazało się,
że tam gdzie podawano tran, dzieci nie chorowały praktycznie na przeziębienia i grypę, natomiast tam, gdzie szczepiono nie tylko że chorowały, ale wystąpiła masa powikłań. Cena była
kilkakrotnie wyższa. Czyli nasz, tzw. zespół
zdrowia publicznego, albo w ogóle się nie orientuje, co jest dla danej grupy społecznej istotne
w ratowaniu jego zdrowia, albo działa tendencyjnie i specjalnie próbuje wprowadzić nowe jednostki chorobowe, na które
są już z góry przygotowane odpowiednie
leki czy preparaty.

Mało tego. W latach 1993-1994 wprowadzono
mleko UHT. Czyli zabarwioną wodę. Odżywcze wartości tego są minimalne, natomiast witamin i innych związków tam praktycznie nie
ma. Dlatego że najpierw się to mleko proszkuje,
a potem w zależności od potrzeby rozcieńcza
1 do 10, i sprzedaje jako mleko UHT 3,2%. Normalne mleko ma nawet 4 do 5% tłuszczu. Nie
chodzi o tłuszcz, tylko o te witaminy rozpuszczalne w mleku. Mleko, które ma ważność pół
roku, jak wykazały badania, nie powoduje przyswajania takiej ilości wapnia, czy takiej ilości
witaminy D, żeby wystarczała do normalnego
rozwoju i normalnej wymiany w organizmie.
Mniej więcej w tym samym czasie była szeroka
reklama w Polsce, że jest dziura ozonowa, że nie
wolno się opalać, że trzeba stosować specjalne
filtry. Każdy normalny człowiek wie, że przez
szybę opalić się nie można, co nie przeszkadzało sprzedawać specjalne okulary z filtrami,
rzekomo lepiej zabezpieczające przed promieniowaniem ultrafioletowym. Normalne okulary,
które nie przepuszczały promieniowania ultrafioletowego, bo kosztowały 10 złotych, a te
z rzekomym filtrem 100 złotych. I w ten sposób
naciągano rodziny na zakup czegoś, co jest zupełnie zbędne. Ale strach przed słońcem i rze-

Kolejna sprawa dotyczy małych dzieci w przedszkolach. Jeżeli dziecko nie ma kontaktu, nawet
teoretycznie, możliwości kontaktu z daną bakterią lub z danym wirusem, to jaki sens jest jego
szczepienia, jeżeli szczepionka działa tylko kilka
lat? Proszę zauważyć, wprowadzono taką teorię bezpieczeństwa stada, czyli że musi być co
najmniej 90% zaszczepionych, żeby dany wirus
zniknął, a tu okazało się zupełną nieprawdą.
Wiemy to na podstawie epidemii z 1871-1872
roku w Anglii, wiemy to na postawie epide-
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mii ospy w Niemczech, gdzie 96% było zaszczepionych, a mimo to 128 tysięcy zmarło,
wiemy to na podstawie kokluszu z ostatnich
lat 2010-2011, gdzie 86% chorujących to były
osoby zaszczepione. Dlaczego Anglia lub Stany
Zjednoczone wycofały się ze szczepień gruźlicy,
mimo że praktycznie mieli ponad 90% zaszczepionych, a mimo to gruźlica istniała?

ogłasza, że jest epidemia. Malaria jest w dwudziestu czy w trzydziestu krajach i nikt nie
ogłasza epidemii. Natomiast grypa to jest pandemia. Gdzie sens? Gdzie logika? I jak tzw.
prawnicy mogą to przeforsować? Nie mam pojęcia.
To samo dotyczy ptasiej grypy. Sytuacja powstała jakieś 15 lat temu, że rzekomo w Hongkongu wybuchła grypa atakująca ptaki. Dlaczego akurat w Hongkongu? Trudno powiedzieć. Dlaczego w Azji? Trudno powiedzieć.
Ale nasuwa się nieodparcie taka myśl, no bo
przecież nikt z Europy nie pojedzie do Azji,
żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam ptasia grypa, czy jej nie ma. Na czym polega problem? Otóż system sanitarny Azji jest zupełnie
różny od systemu sanitarnego Europy i Ameryki. Tego się nie da porównać. Stwierdzenie
czegoś, czego nie jesteśmy w stanie rozpoznać,
jest łatwe do manipulacji. Skąd ta myśl i przypuszczenie, że to jest manipulacja? Dlatego że
grypa ptasia występowała tylko w zamkniętych
klatkach hodowlanych. Przez 15 lat nie zanotowano ani jednego przypadku, że stado dzikich
ptaków padło z powodu grypy lub z jakiegoś
zakażenia. Typowym przykładem manipulacji
jest tak zwana grypa ptasia w 2007 roku w Toruniu. Znaleziono zabite dwa łabędzie i na tej
podstawie rozpoznano epidemię grypy ptasiej.
Tak się składa, że w zimie ptaki padają z naturalnych przyczyn. Każdy hodowca wie, że
w ciągu nocy może kilka czy kilkanaście ptaków
paść i nic się nie dzieje. To nie jest żadna epidemia. Natomiast z niewiadomych powodów, ale
wiadomym specjalistom, ogłoszono stan epidemii. Wydano 50 milionów społecznych pieniędzy na nikomu niepotrzebne działania typu –
rozkładanie mat z lizolem. To, przepraszam,
ptaki miały po tym lizolu chodzić?

W Polsce jest dokładnie to samo. W 1992-1993
roku mieliśmy epidemię błonicy, która przyszła
do nas z Ukrainy, wystąpiła u wszystkich dzieci
szczepionych, bo tę szczepionkę wszystkie dzieci
otrzymują. Nie ma żadnego dowodu, że jakakolwiek szczepionka, kiedykolwiek cokolwiek pomogła. Na pewno natomiast powoduje całą masę powikłań i pomimo że są to
powikłania poszczepienne, czyli powinien odpowiadać producent, to producenci właściwie we
wszystkich krajach świata są z tego zwolnieni.
Epidemie i globalne epidemie?
Wracając do grypy. Nie mieliśmy żadnych zakażeń, żadnej epidemii od 1972-1973 roku. I od
tego czasu do dzisiaj nie było żadnej epidemii. To znaczy żaden z rządów, czy to komunistyczny, czy późniejsze, czy nawet w stanie
wojennym, nie ogłosiła epidemii. To przepraszam bardzo, ten sam zakład, państwowy zakład higieny w 72/73 roku mógł ogłosić epidemię, a potem już się bali? Czy nie było podstaw? Obserwując statystyki, stwierdzamy jednoznacznie, że nie było żadnych podstaw zgłoszenia epidemii. Co zrobiono w 2009 roku, że
ogłoszono epidemię? A zmieniono definicję
epidemii. Dawniej było tak, że epidemią w danym kraju była zachorowalność co najmniej
o 30, 40% większa niż w ubiegłym sezonie.
Natomiast w 2009 roku stwierdzono, że wystarczy, że dany wirus pojawił się w danym
kraju. Pandemia była wtedy, kiedy w co najmniej w trzech, czterech sąsiednich krajach wystąpiła epidemia. Obecnie wystarczy do ogłoszenia pandemii sytuacja, kiedy w czterech czy
w pięciu krajach jest ten sam wirus lub ta sama
bakteria. I mamy typową schizofrenię prawną.

Następny problem. Żadne z ptaków, które były
na tej wyspie, łabędzie, kaczki, jakieś mewy
i jeszcze inne ptaki, żadne z ptaków nie zachorowało. Tylko te dwa łabędzie. Reszta żyła sobie spokojnie. To dlaczego wybito całe stado?
Następna sprawa. Następne ognisko tej grypy
rozpoznano w Szczecinie, 400 km dalej. Przecież każde dziecko w szkole podstawowej jest
uczone, że ptaki emigrują tylko w okresie
jesienno-wiosennym, a w zimie ptaki są już
w jednym miejscu, w jednej siedzibie i nie latają

Kiła występuje praktycznie w stu kilku krajach
i nikt nie ogłasza, że jest epidemia. Rzeżączka
występuje co najmniej w 150 krajach i nikt nie
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takich dystansów. To, co spowodowało, że wirus przeniósł się z Torunia do Szczecina? Nie
ma żadnego wyjaśnienia. Nawet wręcz pisaliśmy, że ABW powinno się tym zająć, bo jakimiś samochodami przewożono te wirusy, bo
normalny ptak nie przeleciałby w zimie takiej
odległości, bo nie ma powodów.

na przykład w Egipcie, gdzie ptaki nasze z Polski zimują, wystąpiła jakaś epidemia. A wiadomo, że gdyby taka epidemia wyszła, cała turystyka do Egiptu upadłaby. Na to nikt już nie
mógł sobie pozwolić, bo to była sprawa państwowej wagi.
Teraz wracając do grypy ptasiej. Był taki lek
– TAM FLU, który zaczął być nagle reklamowany jako jedyny lek na ptasią grypę. Lek kosztował w granicach 200 złotych, ale jego wartość
merytoryczna, ja to sprawdzałem, bo miałem
możliwość takie leki przepisywać, jego wartość
jest zerowa. On nie działa. Praktycznie nie ma
żadnego działania, czy pacjent dostaje ten lek,
czy dostaje zwykłą aspirynę za 2 złote. Ale jaka
różnica w cenie. I dla wszystkich. Nie tylko dla
sprzedawcy leków. Aptekarz ma marżę rzędu
30%. Od 200 złotych to jest 60 złotych do
kieszeni, a od 2 tylko 60 groszy. Różnica jest
kolosalna i stąd reklama leku, który w ogóle
nie działa, który nie jest potrzebny. Przynajmniej nie widziałem żadnego efektu pozytywnego przy stosowaniu tego leku.

Kolejna sprawa. Akcja objęła tylko i wyłącznie niszczenie kur w kurnikach. Jeżeli złapano
rzekomo wirusa u łabędzia na wyspie, czyli dzikiego ptaka, to dlaczego wybijano ptaki w kurnikach? Nie było żadnych doniesień, że w kurniku X nastąpiło morowe powietrze i ptaki padały. Nic takiego nie zanotowano.
Teraz wracamy do tzw. ekonomi. Akurat ta
grypa wybuchła tuż przed świętami. Na 3 czy
4 tygodnie przed świętami. I wymordowano
w kurnikach około miliona czy więcej kur. Ale
to był jeszcze dostateczny czas, żeby wprowadzić kurczaki z innych krajów. Bo te wymordowane musiały być zastąpione na stołach wigilijnych czymś innym. Proszę zauważyć, że ptasia
grypa dotyczyła głównie kurcząt. Ani na Ukrainie gęsi i kaczki nie chorowały, ani w Stanach
Zjednoczonych indyki nie chorowały, a przecież
to jest ich ptak narodowy, to dlaczego ptasia
grypa wiedziała, że ma tylko kurczaki i kury
zabijać, a nie ma zabijać indyków lub gęsi czy
kaczek. Nie wyjaśniono tego, dlaczego ten wirus wyłącznie rozpoznaje kurczęta, i to kurczęta w hodowli.

Mało tego. Do lat 80 aspiryna była podstawowym lekiem przy przeziębieniach i tego rodzaju
zapaleniach. Bo wirusów grypy jest ponad 200,
a w szczepionce są dwa, trzy czy cztery. Czyli
prawdopodobieństwo trafienia na dany wirus,
który będzie ewentualnie w danym roku powodował epidemię, jest praktycznie mniejsza niż
w totolotka. Bo w totolotku z 49 [liczb] sześć
wybieramy, a tu musimy z dwustu. Nie ma
możliwości, żeby trafić właściwie. To jest tylko
prawdopodobieństwo.

50 milionów, które wydano na to, to jest
stosunkowo mała suma, ale charakterystyczne
jest, że PZH (Państwowy Zakład Higieny) podniósł ceny wykonywania badań wirusologicznych o 50%. Skąd oni wiedzieli, że trzeba będzie podnieść ceny, bo będzie więcej zgłoszeń?
I po drugie, przecież każdy normalny człowiek
pracujący w laboratorium wie, że jeżeli się robi
większą ilość badań na tym samym sprzęcie,
to koszt jednostkowy jest tańszy. A więc jeżeli
spodziewano się grypy, większego napływu materiału badawczego to powinno ceny się obniżyć. A tutaj podniesiono. Czyli wyraźnie widać, że to była akcja sprowokowana, zrobiona
przez określoną grupę ludzi, która chciała na
tym zarobić. I nic poza tym. Żadnej epidemii
ani wcześniej, ani potem w Polsce dzikiego
ptactwa nie było. I nigdzie nie odnotowano, że

Kolejnym etapem takiego gmatwania sprawy,
czyli zwykłej hochsztaplerki to jest sprawa podawania danych przez PZH. Nie podaje się
danych prawdziwych tylko szacunkowe. Szacujemy, że będzie 200 tysięcy zachorowań. Szacujemy, że będzie 50 tysięcy zgonów. A jak wygląda prawda? Otóż w Polsce oczywiście takich danych nie mamy, ale mamy dane amerykańskie i angielskie, na których wydaje się,
można się oprzeć. Więc przed rozpoczęciem tej
całej afery z ptasią grypą stwierdzono, że to będzie największa epidemia na świecie i że 60 do
90 tysięcy ludzi w samych Stanach Zjednoczonych umrze. A jaka była prawda? Prawda była
taka, że zanotowano 64 zgonów. Ale jak prze-
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analizowano, większość zgonów była normalnymi zgonami z powodu zapalenia płuc, które
się co roku obserwuje. Natomiast grypy były
tylko 256 zgonów. Ale jak sprawdzono laboratoryjnie, kto rzeczywiście zginął od grypy, to się
okazało, że 17 przypadków. Na 300 milionów
Amerykanów zanotowano tylko 17 zgonów z powodu grypy. Czyli prawie 100 razy mniej, niż
normalnie było. To jaka była to epidemia? 17
zgonów. Przecież u nas cztery i pół tysiąca ludzi ginie co roku w wypadkach samochodowych
i nikt epidemii nie ogłasza. I żadnych działań
naprawczych nie ma.

I ta agenda między innymi zajmuje się masowym szczepieniem ludzi, w różnych zakątkach
świata. I ten nadmiar szczepionek zakupionych
przez poszczególne rządy w Europie został przekazany, czy sprzedany, bo tam za darmo nic
się nie odbywa, został sprzedany Światowej Organizacji Zdrowia, która przeznaczyła to dla
Afryki. Problem polega w tym, że w Afryce
praktycznie grypy nie ma. Więc jaki jest sens
szczepienia ludzi na coś, co nie istnieje? A proszę zobaczyć, w Afryce jest malaria i przez
70 lat żadnej szczepionki nie wprowadzono. Bo
Afryka jest za biedna, kto będzie to kupował.
Mimo że Polak 40 lat temu wynalazł szczepionkę przeciwko malarii. Ale przemysł nie był
zainteresowany, bo to nie jest rynek zbytu.

Skąd takie rozszerzenie? Ano tutaj dochodzimy
do pana Rumsfelda szefa sztabu armii USA.
Otóż ten pan, tuż przed nominacją na to stanowisko był właścicielem prawie 30% akcji firmy,
która produkował TAM FLU. I w tym czasie,
kiedy ta ptasia grypa rzekomo miała się rozpowszechnić, to pan sekretarz stanu zakupił dla
wojska kilka milionów szczepionek, które potem
trzeba było wyrzucić, bo nie były potrzebne.
Ale akcje firmy wzrosły prawie dziesięciokrotnie. Jedyne wytłumaczenie logiczne to jest takie, że tylko ten pan mógł nakazać niszczenie
kur w Polsce. Bo nie ma innego przełożenia,
żeby policjanci, zamiast łapać złodziei, mordowali kury w kurnikach, a tak było w 2009 roku.

Wracając do epidemii. Pierwszym takim opisanym dokładnie przypadkiem była epidemia
cholery w Anglii. Jeden z lekarzy zauważył,
że chorują ludzie wokół jednej z pomp. Jak tę
pompę zamknięto to choroba wymarła w systemie naturalnym. I stąd wiedziano, że cholera rozprzestrzenia się przez zakażoną wodę.
I to był pierwszy przypadek zdrowia publicznego. Otóż przedmiot ten jest zaprzeczeniem
medycyny. W całej 5000 letniej historii pisanej
medycyny lekarz leczył pacjenta. Konkretnego
pacjenta z konkretnymi dolegliwościami. My
się wszyscy śmiejemy, że Chińczycy w latach
70. czy 80. musieli chodzić w mundurkach, ale
zdrowie publiczne to jest nic innego, jak nałożenie mundurków na wszystkich ludzi w Europie i na świecie. Bo jakiś tam człowiek pełniący funkcję przedstawiciela politycznego medycyny środowiskowej wymyśla jakieś zastrzeżenia i te zastrzeżenia społeczeństwo przymusem wprowadza w obieg.

Podobna sytuacja wyglądała w Anglii. Planowano, w cudzysłowie, zgon co najmniej 60 tysięcy ludzi, na 56 milionów Anglików, naprawdę
okazało się, że tylko kilkanaście osób zginęło
rzeczywiście z powodu grypy. To jaki sens był
zakupu prawie 90 milionów szczepionek? Anglików jest tylko 56 milionów. To kto wydał
zgodę na zakup prawie dwa razy większej ilości
szczepionek? I te wszystkie szczepionki trzeba
było wyrzucić. Nie zrobiono tego, tylko oddano
do WHO i tutaj dochodzimy do kolejnego tematu.

Proszę zauważyć, że każdy obywatel w Polsce
po osiemnastym roku życia ma prawo wyboru
zawodu, wyboru kierunku studiów, może się
ożenić, może mieć dzieci. To jest jego niezbywalne prawo. Mało tego, może nawet głosować
na partię polityczną, może prezydenta wybierać. Z wyjątkiem wyboru szczepień. Szczepienia są przymusowe i nikt nie ma nic do gadania.
Jak to jest możliwe? Dlaczego żadnemu prawnikowi ta schizofrenia nie przeszkadza? Mamy
prawników konstytucjonalistów, mamy prawników cywilnych i wszyscy się zgadzają, że
taka jest demokracja, każdy ma prawo wyboru,

WHO jest reklamowane w tak zwanych poprawnie politycznie mas mediach jako super
organizacja naukowa. A każde dziecko jest
uczone w szkole podstawowej, że WHO to
jest administracja polityczna. W 1948 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych,
jako tzw. super rząd, który miał regulować systemy prawne i ewentualne konflikty. I tam powstała agenda, która miała się zająć zdrowiem.
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czasopisma, które tylko i wyłącznie finansował
przemysł. Czyli chodziło głównie o reklamy.
Na czym polega istotna różnica? Otóż w normalnym czasopiśmie, jak jakiś starszy kolega
zauważył coś, co jego zdaniem należało przekazać młodszym kolegom, to pisał list do redakcji, i to wystarczało, żeby każdy młody
adept sztuki medycznej zapoznał się z tym.
Od dziewiećdziesiątych lat zostało to zlikwidowane. Mieliśmy ponad 2000 tytułów czasopism
naukowych i 10 milionów nakładu, natomiast
w tej chwili jest tylko kilkanaście tytułów naukowych, i to jest głównie finansowane przez
przemysł. Czyli nie ma możliwości, że jakiś lekarz, pojedynczy obserwator, potrafi coś przekazać, bo żadne czasopismo tego nie przyjmuje.
I to jest bardzo istotne ograniczenie przekazywania informacji na temat sposobów i metod
leczenia.

z wyjątkiem szczepień. Jest to jedyny przypadek na świecie, że normalny obywatel nie ma
prawa żadnego głosu, a głos za niego przejmuje
osoba, która nie jest ani wybieralna, ani nie
musi się niczym wykazać. Jeżeli rozpatrzymy
epidemię w ogóle w ostatnich stu latach, to
z wyjątkiem grypy i zakażeń wirusowych, które
mają dziwny podtekst, bo zawsze się okazuje,
że one wypływają z jakiegoś laboratorium wojskowego.
Na przykład słynna grypa świńska, która na
początku była zwana meksykańską, wg naszych
obecnych autorów, „ekspertów”, to jest 2009
rok. Natomiast w 2007 roku na stronach internetowych PZH były wytyczne amerykańskie,
gdzie udowadniano, że wirus H1N1 to jest 1976
rok. Czyli 40 lat wcześniej się pojawił i żadnej epidemii nie zrobił. Akurat w tym czasie,
kiedy w Polsce ogłaszano tę epidemię, ten cały
cyrk wykonywano, byłem w Meksyku. I w Meksyku nie było żadnej grypy. Nikt o tym nie wiedział. Jedyne informacje o grypie to były jakieś
dwa zerwane plakaty i transparent, który wisiał przed katedrą. I nic więcej. Ludzie normalnie żyli, natomiast polska prasa, którą obserwowałem w internecie, cały czas podawała, że
wielkie zagrożenie w Meksyku, że tragedia, że
szczepienia i tak dalej. Czyli ewidentna bzdura.
Zresztą to samo dr Majakowski opisywał w 1914
roku. Że pewne rzeczy występowały gdzieś tam
w Bawarii, jak on był w Gdańsku, a jak był
w Bawarii, to się okazywało, że akurat one występowały w Gdańsku. Czyli ta metoda dezinformacji jest stosowana od co najmniej stu lat.

Po drugie. Te czasopisma nie są zainteresowane przedstawianiem wiedzy, tylko sprzedawaniem określonych produktów. Czyli zamiast obserwacji i badań, jakie normalny lekarz w ciągu swoje praktyki jest w stanie zanotować, otrzymujemy tzw. wytyczne. Nie wiadomo, kto te wytyczne zrobił, nie wiadomo,
kiedy te wytyczne powstały, nie wiadomo, na
jakiej bazie one powstały, ale tylko te informacje dostają się do świadomości i społeczeństwa.
Najlepszym tego dowodem jest ostatni kongres wakcynologów, gdzie głównymi sponsorami
były cztery firmy, główni producenci szczepionek. Mało tego. Jeszcze zwracano lekarzom bilety kolejowe za przejazd, czego jeszcze nigdy
nie było.

Publikacje i statystyki w odniesieniu do
szczepień

Po trzecie. Przeprowadzono specjalne sympozjum dla samorządów, czyli tzw. pranie mózgu.
Czyli to, co CIA w latach 60 nazywało MKUltra. Czyli sposób dezinformacji, żeby to mogło przejść do świadomości. Konkretnym problemem są wydawnictwa, żadnego autora nie
stać na to, żeby wydał książkę w nakładzie
większym niż 1000 egzemplarzy. Nie mówiąc
o tym, że nie ma żadnej możliwości rozprowadzenia tej książki wśród kolegów. Bo jego po
prostu na to nie stać. Innymi słowy, wszystkie
książki, które są wydawane w nakładzie mniejszym niż tysiąc, półtora tysiąca egzemplarzy, to
jest reklama jakiegoś tam przemysłu. My nie
zawsze potrafimy dokładnie odgadnąć, kto za

W ostatnich trzydziestu latach nastąpiła olbrzymia przepaść pomiędzy wiedzą medyczną,
tą naukową, a rozmaitego rodzaju reklamówkami przez przemysł wprowadzony do Polski.
Do lat 80. każde towarzystwo naukowe w Polsce posiadało własne czasopismo, w którym lekarze mogli się wymieniać informacjami i obserwacjami, i tak dalej. Po 90 roku zostało
to zmonopolizowane przez wydawnictwa reprezentujące głównie przemysł farmaceutyczny.
Wszystkie właściwie czasopisma stowarzyszeń
zostały zlikwidowane, natomiast pojawiły się

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

287

tym stoi, ale 99% tego rodzaju publikacje to
jest tylko i wyłącznie reklama.

konywać. I my obserwujemy teraz coraz więcej przypadków, że pacjent jest badany przez
pół roku czy rok z rozpoznaniem nowotworu,
i spokojnie umiera w majestacie prawa,
bo wszystko jest zgodne z procedurami.

Mamy internet, który wydawało się, że pozwoli
na większe rozprowadzenie informacji praktycznej. Otóż niestety to jest złuda. Dlatego, że
w internecie te firmy farmaceutyczne, wydawnictwa, mają też swoje strony, swoje blogi.
I one są w stanie tak manipulować informacją,
że jeżeli jakieś poda się hasło, to główna informacja będzie właśnie tych firm. A dopiero na
1250 pozycji znajdą się jakieś tam informacje
podawane przez lekarzy. Kto ma czas i możliwości sprawdzenia 1250 rekordów, żeby wiedzieć, że ta jest właściwa informacja, a ta niewłaściwa. Tym bardziej że wiedza przychodzi
z wiekiem. Bo medycyna to jest rzemiosło. I to
takie, które trzeba się uczyć latami przez obserwację konkretnych przypadków. Czyli starszy
lekarz z 30, 40 letnią praktyką ma mały dostęp
do internetu, a młodzież z kolei po dziesięciu
latach, która decyduje o internecie, nie ma tej
wiedzy, żeby wiedziała, co jest wiedzą, a co jest
reklamą.
Konkretne przykłady. W tej chwili podręczniki tak zmieniono, że 65% informacji zawartej
w podręczniku to jest – metody badań jakieś
choroby. O objawach choroby jest tylko 5% informacji. 65% to jest, jakie badania należy wykonać. Dlaczego? Bo wprowadzono system
punktowy i badania są płatne, czyli mają
punkty. Jeżeli chirurg dotknął brzucha i stwierdził zapalenie wyrostka robaczkowego, to za
to NFZ punktów nie daje, ale jak wykonam
tomografię komputerową, 600 złotych od razu
wpływa do kasy szpitala. I to powoduje kolejną
rzecz. Po pierwsze, brak zupełnie doświadczenia u lekarzy, bo on cały czas jest tylko nastawiony na wykonywanie badań. Bo za to idą
punkty, bo za to idą pieniądze do szpitala czy
do przychodni. Po drugie, nie nabiera doświadczenia. Bo sam nigdy tego nie będzie robił, bo
po co, jak może zrobić badania.

Dalej. Zafałszowanie
statystyk. Dawniej
zgłaszało się chorobę, która była podstawową,
a teraz się zgłasza chorobę, która ma najwięcej punktów, bo od tego szpital jest
płatny. W efekcie nie ma żadnych wiarygodnych danych od co najmniej dziesięciu, piętnastu lat, na co społeczeństwo rzeczywiście choruje, i co wymaga działań ogólnych, powiedzmy
państwowych, a co jest tylko fikcją literacką.
Najlepszym przykładem takiej fikcji literackiej
jest grypa. Ostatnią epidemię, którą mieliśmy
w Polsce, to był 1972-1973 rok i od tego czasu
nie było żadnej epidemii. We wszystkich podręcznikach na temat grypy, to jest strona, dwie
strony, trzy strony. Bo nie istniała jako jednostka chorobowa. Nawet przetłumaczony oksfordzki poradnik medycyny w ogóle nie wymienia grypy jako choroby, natomiast podają na
przykład różyczkę, ospę lub świnkę jako istotne
choroby wieku dziecięcego. Grypa nie istnieje
jako choroba. I nagle, w ostatnim dziesięcioleciu dowiadujemy się, szczególnie za pomocą
mas mediów typu Gazeta Wyborcza, że najwięcej zachorowań, najpoważniejszą chorobą
w Polsce jest grypa. Kompletna fikcja literacka, ale powodująca określone konsekwencje
ekonomiczne. Innymi słowy, jest to wyrzucanie pieniędzy państwowych do prywatnej
kieszeni przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego. I teraz, dlaczego internet jest
takim błędem. Dlatego że w internecie można
wszystko zmienić w ciągu piętnastu minut.
Wycofać jeden artykuł, zmienić datę, zmienić
liczbę, zmienić ilość chorych, i następne pokolenie już będzie wiedziało, że to wszystko było
poprawnie polityczne, czyli że jest to typowy
Orwell 1984.

Kolejna rzecz. 30% pozostałe, to jakie leki należy wprowadzić. Czyli znowuż reklama firmy,
a nie rzeczywiste leczenie pacjenta. Jeżeli lekarz dawniej potrafił w badaniu palpacyjnym
rozpoznać chorobę, no to za to pieniądze nie
wpływały do kasy szpitala lub przychodni,
w związku z powyższym, nie ma sensu tego wy-

W jakiej sytuacji są polscy pediatrzy. Z jednej strony to, co ministerstwo propaguje, bo za
czytanie tych bzdur dostaje się punkty
edukacyjne, a każdy lekarz musi mieć odpowiednią ilość punktów, bo inaczej zostaje
uznawany za nieuka, czyli nie może się starać
o wyższe specjalizacje, te wszystkie informacje
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równo z konstytucją, jak i z całą masą innych
aktów prawnych wydanych przez ten sam sejm.
Innymi słowy, jest zupełna dowolność interpretacji, czyli każdy sędzia może wybrać to, co jest
mu aktualnie potrzebne do załatwienia sprawy.
Nie ma to nic wspólnego z prawem. Jak się
przed tym bronić? Bardzo trudno. Dlatego że
wszystko zależy od dobrej woli urzędnika danego terenu. Czyli w każdym województwie inspektor sanitarny może wprowadzić w dowolnym momencie stan epidemii i zmusić do szczepienia kogo się chce. Zależy to tylko od niego.
Ale pamiętajmy, że on jest z kolei [zależny] od
firmy, którą reprezentuje i której szczepionki
sprzedaje. Inaczej mówiąc, jeżeli ten osobnik
nie będzie chciał wprowadzić zwiększonej ilości
sprzedaży, to go bardzo łatwo można usunąć ze
stanowiska. Czyli mów mi do ręki, a nie do
ucha, jest tutaj jedynym kryterium ważności.
On będzie mógł w każdej chwili albo postąpić
w ten sposób, że nie wprowadzi stanu epidemii, nie wprowadzi szczepień, za co grozi mu
ewentualna nagana, usunięcie ze stanowiska lub
obniżenie premii, albo będzie działał bardzo dobrze i wtenczas będzie miał dodatkowe profity.

są nadal, nawet na tym kongresie wakcynologów prof. Simon twierdził, że dr Wakefield jest
oszustem, to teraz pytanie – kto jest oszustem?
Ten, który kalumnie bez żadnego dowodu naukowego, czy ten, którego pracę udowodniło 17
innych ośrodków?
Osobnym problemem jest sprawa utajniania
wyników badań. W bieżącym roku ujawniono w Wielkiej Brytanii, że władze administracyjne, medyczne wiedziały o tym, że szczepionka MMR powoduje uboczne skutki już
w latach 70. Utajniono całą sprawę ze względu
na możliwość oporu społeczeństwa przed powikłaniami. Po 30 latach dokumenty zostały
ujawnione i okazało się, że wszystkie dane,
które dzisiaj wyszły na jaw, były wiadome
w latach 70. i można było im zapobiec. Tego
nie zrobiono. To samo się robi w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia nie publikuje żadnych danych dotyczących rzeczywistych
powikłań czy zachorowań. Tylko mówi, że
około 1000, około 2000 jest jakiś tam powikłań.
Mimo że ustawa w Polsce od 1964 roku zobowiązuje PZH do notowania powikłań, tego
się nie wykonuje. Ta ustawa jest martwa. I nikomu nie przyjdzie do głowy wprowadzenia jej
w życie. Wystarczyłoby zrobić tak, jak jest
w Ameryce, otwartą, publiczną stronę, gdzie
każdy, kto zanotowałby powikłania, zgłaszałby
je i mógł nawet po roku czy po dwóch stwierdzić, że one istnieją, lub czy ktoś je wymazał.
A przeprowadzenie obliczeń statystycznych pozwala wyeliminować dokładnie wszystkie tzw.
szumy informacyjne i tylko właściwe dane poddać dalszej obróbce. Nie stanowiłoby to żadnego problemu i żadnych wielkich kosztów.

Mamy przykład, że kierownik stacji sanepidu
w Szczecinie, który był podejrzany, czy oskarżony nawet o defraudację siedmiuset tysięcy
złotych, które sanepid zdobył na jakieś tam
inne wydatki, awansował na wiceprzewodniczącego głównego inspektora sanitarnego. To
jak? Tutaj jest problem, że pieniądze wypłynęły z kasy sanepidu, a teraz będzie wydawał jeszcze większe pieniądze? Na jakiej podstawie? Jaka kontrola jest tego? I to jest największe zagrożenie medycyny tzw. zdrowia publicznego. Proszę zauważyć, że instytucja powołana do kontroli stanu sanitarnego zajmuje
się handlem, czyli wyraźna sprzeczność interesów. Jeżeli będzie chciała sprzedawać, to nie
będzie mogła kontrolować. Jeżeli będzie kontrolowała, nie będzie mogła sprzedawać. I nikomu w naszym sejmie od dwudziestu lat to
nie przeszkadza. I to jest zasadnicze pytanie.

Nowa ustawa dotycząca szczepień
Pomimo twierdzeń, że wprowadzona nowelizacja i cały system szczepionek jest działaniem
profilaktycznym, absolutnie nie ma żadnych dowodów na takie postępowanie. Albo uznajemy,
że szczepionka jest lekiem i wtenczas wszystkie
ustawy związane z leczeniem powinny być stosowane, czyli pacjent ma prawo wyboru metody
leczenia, albo szczepionka nie jest lekiem, wtenczas powinna być zupełnie inna ustawa. Tylko
na czym ta ustawa ma się opierać? Obecna
wprowadzona nowelizacja jest sprzeczna za-
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Drugie pytanie jest takie – po co jest rola ministerstwa? Jeżeli ustawa daje to wszystko w gestie głównego inspektora sanitarnego, a przepisy wyższego rzędu płyną z ONZ-tu czy z Unii
Europejskiej, to nasze ministerstwo praktycznie
mogłoby być spokojnie rozwiązane, a to spowodowałoby znaczne obniżenie kosztów utrzymania administracji. Jeszcze w stanie wojennym było około 50 tysięcy urzędników w Polsce. W tej chwili jest ponad 600 tysięcy. Nie
widzę żadnej poprawy z wyjątkiem pogorszenia stanu załatwiania jakichkolwiek spraw administracyjnych. I to jest konsekwencja tego,
co się dzieje. Bo żaden urzędnik nie chce
podjąć odpowiedzialności za podjętą decyzję, w związku z tym zasłania się rozmaitego
rodzaju gremiami. Na przykład powołano gremium doradców przeciwko grypie czy leczeniu
jakiejś innej choroby, która w ogóle nie istnieje
jako jednostka chorobowa zagrażająca społeczeństwu. Natomiast wszystkie istotne, na
przykład skażenie dzieci chemicznymi toksynami w środowisku, ministerstwo żadnego gremium nie powołało. Mamy fluorozę
w wielu regionach kraju. Ministerstwo żadnego
gremium walki z fluorozą nie powołało. Więc
wcale nie chodzi tutaj o dobro pacjentów, czyli
realizację przysięgi Hipokratesa, tylko chodzi
o w jaki sposób, jak najtaniej, jak w najbardziej zakamuflowany sposób zrobić skok
na kasę.

macji o powikłaniach. Dwa lata temu wprowadzono obowiązek, że lekarze powinni zgłaszać powikłania. Jak lekarze zaczęli zgłaszać
powikłania, to inspektorzy sanepidu zaczęli
przeprowadzać częste kontrole w tych placówkach, grożąc wprost, że „Oj, panie doktorze, coś
za dużo tu powikłań, będziemy musieli zamknąć
pana przychodnie”. I to nie jest od dzisiaj.
W ten sposób grożono już w latach 1995-1997
w tych izbach lekarskich, które ośmieliły się
podać w wątpliwość, celowość wykonywanych
szczepień.
Kolejna sprawa, którą ustawa praktycznie przekreśla. Jeżeli rząd czy politycy nie będą mieli
danych statystycznych, to nigdy nie będą wiedzieli, co jest prawdziwym zagrożeniem w danym rejonie. Czyli nie będą mogły podjąć inwestycji, które zapobiegłyby temu zagrożeniu.
Inaczej – możemy mieć rozwój zupełnie nowych
chorób, niezwiązanych z zagrożeniem bakteryjnym, ale na przykład z zakażeniami chemicznymi, i nikt o tym nie będzie wiedział, dopóki
nie wymrze ileś tam „dziesiąt” osób, kiedy stanie się to jasne. To, co poprzednio powiedziałem, nie ma możliwości prowadzenia badań własnych. Czyli jeżeli w jakiejś dzielnicy miasta
lub w okręgu zaczną wymierać ludzie, to nikt
nie będzie mógł przeprowadzić tych badań, bo
nie będzie miał na to środków. Żeby wykonać,
chociażby analizę czy zakup papieru i tonera
do drukarni. Jeżeli tego nie będzie mógł wykonać, to znaczy, że dany zakład będzie mógł
dalej truć sąsiednie dzielnice i dopiero po iluś
latach, kiedy produkcja stanie się ekonomicznie nieuzasadniona, zakład zostanie zamknięty,
a że wymrze ileś tam osób, jakie to ma znaczenie.

Obecna ustawa, czyli nowelizacja do ustawy
wprowadziła kilka zasadniczych ograniczeń. Po
pierwsze. Nikt nie ma dostępu do danych sanepidu. Sanepid po pierwsze pobiera
opłaty, po drugie nawet po zrobieniu takiej
opłaty, chociaż to jest zakład państwowy i wykonuje to za państwowe pieniądze, więc na jakiej podstawie pobiera opłaty – nie wiadomo –
to może udostępnić, ale nie musi. Najlepszym
przykładem tutaj jest pani prof. Bucholc, która
w telewizji podawała publicznie, że wszystkie
dane są dostępne u niej w katedrze, że każdy
może przyjść, a kiedy po telefonicznym umówieniu się ludzie przychodzili, to zakazała wpuszczać ich do zakładu. Ewidentnie świadczy to
o tym, że dane nie są dostępne.

Podaję praktyczny przykład, który sami sprawdziliśmy. Kiedy w 1992 roku zaczęliśmy badać
przyczyny bycia na pierwszym miejscu województwa gdańskiego pod względem umieralności na nowotwory, to w gdańskim około półtora
tysiąca ludzi umierało i ponad trzy tysiące chorowało rocznie. Obecnie ponad pięć i pół tysiąca umiera, czyli 300% więcej, i choruje ponad siedemnaście i pół tysiąca. I mimo że dane
czy prace naukowe, przebadano ponad 2 tysiące dzieci, udowodniły związek bezpośredni
z produkcją gdańskich zakładów nawozów fosforowych, do dzisiaj nic nie zrobiono, żeby zli-

Następna sprawa, która została w tej ustawie zmonopolizowana. Otóż lekarzy zwolniono z obowiązku przekazywania infor-
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trwa 3, 5, 7 lat, czyli w momencie, kiedy ona
jest w wieku rozrodczym i zaczyna mieć własne dzieci, już nie przekazuje przeciwciał temu
dziecku. Czyli następne pokolenie jest tak samo
bezbronne na wniknięcie wirusa lub bakterii jak
poprzednie. Czyli interes nadal się kręci.

kwidować to produkcję, czyli zminimalizować
jej skutki. Nadal zakład produkuje i nadal zanieczyszcza, i ten zakład przez 20 lat pracował
bez odpowiednich decyzji. Mało tego. Nawet
w stanie wojennym wprowadzono ograniczenia
jego produkcji, ale generał, który w tym czasie był wojewodą, został zmuszony, co napisał
wyraźnie w decyzji, że ministerstwo rozkazało
mu utrzymać dalej produkcję zakładu, pomimo
że on sam nie widział tam żadnych podstaw do
dalszej produkcji i takiego zatruwania.

Posłowie
Dochodzimy do pewnego ogólnego sformułowania. Osoby zajmujące się szczepionkami
spełniają wszelkie podstawy nazwania
tego sektą. Bo medycyna dzieli się na tą,
która jest oparta na badaniach doświadczalnych, i różnego rodzaju sekty, które przyjmują
jedną rzecz, czy jeden parametr jako podstawę
całego leczenia. Uczono nas, że chorego traktuje się jako całość i dopiero badanie rozmaitego
rodzaju odchyleń i dolegliwości tego chorego
pozwala na wprowadzenie leczenia. Natomiast
sekta przyjmuje, że szczepionki są dobre
na wszystko i zapobiegną każdej chorobie, jaka kiedykolwiek się pojawi. Mamy już
256 szczepionek, czyli praktycznie na wszystkie
choroby, ale nie wyeliminowało wcale to tych
chorób.

I dochodzimy do następnego problemu. Jeżeli
wzrosła liczba nowotworów z trzech tysięcy do
siedemnastu tysięcy, to powinny za tym iść
pieniądze na leczenie tych ludzi. A aktualne
pieniądze, które NFZ przeznacza na leczenie
tych ludzi, wystarczają na mniej więcej co setnego pacjenta, czy co pięćdziesiątego pacjenta.
Reszta jest nieleczona albo leczona nie całkowicie – czyli musi umrzeć. I to jest prowadzona eutanazja w majestacie prawa.

Podobnie jest z homeopatią. Homeopatia
twierdzi, że każda choroba wynikła z niedoboru
czy braku jakiegoś tam pierwiastka, czyli jak
damy ten pierwiastek w minimalnej ilości, to
nastąpi wyzdrowienie. Na czym polega różnica
między tymi dwoma skrajnymi przypadkami?

Kolejnym takim przykładem, że ta ustawa niczemu nie służy, a wręcz przeznacza pieniądze społeczne do prywatnych kieszeni
producentów szczepionek, jest fakt, że ten
sam instytut, dbając rzekomo o zdrowie publiczne, nie wprowadza żadnych innych badań,
które wskazywałyby i wzmocniły odporność pacjentów. Na danym terenie nie robi się badań
ani zawartości witaminy D, ani suplementacji
tranem, jak to było do lat 70. Czyli to, co jest
udowodnione, zostaje schowane do szuflady, natomiast wprowadza się rzeczy jako rzekomą profilaktykę, która nie ma nic wspólnego z profilaktyką. Bo profilaktyka to jest zapobieganie chorobom, czyli usuwanie czynnika szkodliwego.
A tutaj nie tylko, że się nie usuwa czynnika
szkodliwego, to jeszcze pasażuje się na kolejnych pokoleniach, bo nie powstaje naturalna
odporność, która jest przekazywana z matki
na dzieci. Po zaszczepieniu kobiety odporność

Otóż jeżeli porównamy na przykład leczenie
homeopatyczne cholery w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny secesyjnej, to leczenie tym
sposobem zanotowało praktycznie 20% zgonów
wśród chorych na cholerę w porównaniu z tzw.
medycyną naukową. Bo wtenczas ta medycyna
naukowa nie bardzo istniała. Innymi słowy –
pięć razy więcej umarło w szpitalach państwowych niż homeopatycznych.
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Natomiast sytuacja sekty szczepionkarskiej jest
dokładnie odwrotna. Na przykład szczepienia
przeciwko grypie, szczególnie wśród osób starszych, powodują, że tylko 1% mniej choruje niż
nieszczepionych. Jeden procent to jest granica
błędu. Bo w biologii przyjmuje się, że 10% to
jest granica błędu. No tak, ale u szczepionych
występuje około 10 do 15% powikłań. W takim
razie, jeżeli nie będę się szczepił to prawdopodobieństwo, że zachoruję, wynosi 1%. Natomiast
jak się zaszczepię, to prawdopodobieństwo, że
będę miał powikłania, wynosi 10 do 15%. Więc
jaki jest sens, żebym się szczepił i jeszcze pieniądze wydawał? Innymi słowy, chodzi nie o to,
żeby poprawić moje zdrowie, tylko chodzi o obciążenie dodatkowym podatkiem. Jeżeli państwo wkłada przymus szczepień, to znaczy, że nakłada na wszystkich podatek.
Proszę zauważyć, że podatki może nakładać
tylko i wyłącznie sejm. Natomiast w tym jednym przypadku szczepionek, podatki nakłada
urzędnik niskiego stopnia. Bo to jest tylko inspektor sanitarny. Bo może na własnym terenie ogłosić epidemię i może wprowadzić przy-

mus szczepień. Takiej sytuacji nie ma w żadnym kraju i w żadnym prawodawstwie, bo to
jest ewidentna schizofrenia prawna. Ale to nikomu nie przeszkadza w Polsce. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda. Teoretycznie mówimy,
że wszystko jest pod kontrolą, nawet międzynarodowych przepisów, że Światowa Organizacja Zdrowia narzuca pewnego rodzaju uchwały
czy ustawy, czy decyzje, i my musimy je wykonywać. W ten sposób tłumaczą się szczepionkowcy wprowadzenia przymusu szczepień. To
w tym momencie nasuwa się pytanie – A po co
jest ministerstwo zdrowia? Jaki jest cel opłacania takiej grupy ludzi, która nic nie robi z wyjątkiem tego, że wypełnia polecenia WHO. Bo
to jest ten sam układ polityczny. W związku
z powyższym wystarczy dwóch czy trzech tłumaczy, którzy będą decyzje Światowej Organizacji Zdrowia tłumaczyli na język polski, i rozsyłali je po przychodniach. A my wydajemy
olbrzymie pieniądze na utrzymanie grupy ludzi, którzy właściwie nie odgrywają żadnej roli
w pozytywnym systemie opieki zdrowotnej.
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BYŁY SZCZEPIONKOWY „NAZI” UJAWNIA PRAWDĘ
O SZANTAŻOWANIU LEKARZY
dr James Neuenschwander

Opublikowany 22 wrz 2017

do prawdziwej przyczyny, i to wyleczyć. Więc
to mnie wypędziło z medycyny głównego nurtu.
Zacząłem praktykę, w której uczyłem się na temat odżywiania, innego podejścia do zdrowia,
i założyłem wtedy własną klinikę. Wtedy miałem młode dzieci. Również matkę, która podarowała mi książkę pod tytułem: „Shot in the
dark” [Dra Harrisa L Coultera i Barbary Loe Fisher],
czy jakoś tak. . .
— Tak, ona uratowała wielu ludzi.
— To była pierwsza taka książka, którą
przeczytałem i myślałem, że moja matka jest
szalona, ale. . . Mój pierworodny miał miejscowe reakcje na szczepionkę w wieku dwóch
miesięcy, a na tę w czwartym miesiącu było
jeszcze gorzej, i wtedy moja ówczesna żona
stwierdziła, że już tego nie będziemy robili. Ale
to było dawno temu, kiedy można było zrezygnować i nie było to wielką sprawą. I to był
koniec szczepionek w mojej rodzinie. Najmłodsze dziecko nie otrzymało już żadnych. Moje
dziecko – to, które miało reakcję, z powodu
różnicy zdań między jego matką i mną, potem
w starszym życiu stało się najbardziej proszczepionkowym dzieckiem, mimo że naprawdę wierzę, iż on byłby w spektrum autyzmu, gdybyśmy go szczepili, ponieważ to była szczepionka
DPT, na którą ciężko reagował i aż nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby otrzymał MMR.

dr Neuenschwander – były szczepionkowy Nazi
ujawnia prawdę o szatażowaniu lekarzy

— Czy możesz się przedstawić?
— Nazywam się James Neuenschwander.
Jestem lekarzem w Indianie, Michigan. Mam
dyplom zarówno z medycyny ratunkowej, jak
i integralnej, a pracuję już od prawie 30 lat.
— Więc kiedy zacząłeś uczyć się na lekarza
i uczęszczałeś na uczelnię to, jakiego rodzaju
szkolenie otrzymałeś na temat szczepień?
— W tamtym czasie wcale nie było zbyt
wiele szkolenia. Nie wiem, czy to się dużo zmieniło. Po prostu: „Oto harmonogram, to są zbawiciele ludzkości, są bezpieczne i musisz się
upewnić, że każdy jest zaszczepiony”. I na początku naprawdę byłem takim „Szczepionkowym Nazistą”. Wierzyłem, że nieszczepienie
dzieci było równorzędne ze znęcaniem się nad
dzieckiem. Naprawdę aż tak bardzo w nie wierzyłem.
— Tak, jak wielu z nas. Więc rozpocząłeś
praktykę i jakiego rodzaju lekarzem byłeś po
ukończeniu szkoły medycznej?
— Zacząłem w chirurgii ogólnej, ale w trakcie rezydentury dostałem olśnienia, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie robiłem tego, co tak
naprawdę chciałem robić w medycynie, czyli. . .
Pomagać ludziom wyleczyć ich choroby, a oni
tego nie uczą na studiach medycznych, tylko jak
trzymać w ryzach te choroby, a nie jak dotrzeć

Więc on ma egzemę, ma alergię i uzupełnił
wszystkie swoje szczepienia, kiedy dorósł. Mój
najmłodszy, który nigdy w życiu nie był szczepiony, oprócz doustnej przeciwko Polio, to jedyna, którą otrzymał. On jest idealnie zdrowy
i nie ma żadnych tego typu problemów. Więc
dla mnie to wygląda, jakby mój starszy syn nie
rozumiał, że te wszystkie problemy, jakie ma,
mogły być związane z faktem, iż on się doszczepił i przyjmuje co roku szczepionkę przeciwko
grypie. Już się o to nie kłócimy, to jego życie, jego wybór. Ale stałem się jednym z tych
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lekarzy, którzy z uwagi na to, iż spora część
mojej praktyki dotyczy autyzmu, gdzie staram
się pomóc rodzicom tych dzieci w spektrum. . .
Kiedy słyszę te wszystkie historie i mam to
gdzieś, co mówi rząd, ale jeśli rodzic za rodzicem mi mówi i pokazuje nagrania, a zawsze
prosimy o zdjęcia „przed i po”, a jeśli mają
nagrania, to je oglądamy, gdzie było normalne
dziecko według rodzica, do czasu aż otrzymało
szczepionkę X, po której nastąpił regres. To co
mam o tym myśleć? To tylko koincydencja, że
u tych wszystkich dzieci rozwinął się autyzm
w rezultacie szczepienia? Czy może rzeczywiście jest związek przyczynowo-skutkowy? A ja
bardzo lubię biochemię i rozumiem to, że w żadnej innej kwestii w medycynie nie robimy tego,
co w przypadku szczepień, gdzie podajemy każdemu taką samą dawkę czegoś i potem jesteśmy
zszokowani tym, że mamy jakieś złe rezultaty.

szczepionki i nie dbam o ich pacjentów tak, jak
oni chcą. Więc nie muszę się borykać z tego
typu rzeczami i w sumie większość ludzi, którzy
przychodzą do mnie, robią to dlatego, że wiedzą, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie,
a także interesuje ich to, jak mogą wyzdrowieć.
— Jesteś właściwie wyszkolonym lekarzem
medycznym.
— Zgadza się.
— Wierzyłeś w szczepionki,
robiłeś
wszystko tak, jak ci mówili, a potem z uwagi na
to, że jesteś dobrym lekarzem, wywnioskowałeś,
że to nie jest dobre. I przychodzisz do tego autobusu, jesteś szczery i mówisz „nie”. Dlaczego
ci inni lekarze tego nie robią? Dlaczego [robi to]
taka dr Suzanne, dr Phan, dr Moss, Tenpenny,
Bark, ci wszyscy dobrzy lekarze, ale to nie
wystarczy. Jest setki tysięcy lekarzy, a tylko
garstka robi to, co ty.
— Nie masz pojęcia, jak trudno jest wystąpić poza schematy głównego nurtu. My mamy
prane mózgi przez naszą edukację. Medyczna
edukacja nigdy nie była taka, jak prawo, gdzie
się uczysz poprzez zadawanie pytań. Medycyna
bardziej polega na tym, że wspinasz się w górę,
rozmawiasz z guru, który obdarza cię wiedzą,
a ty potem prowadzisz życie, robiąc to, co ci
powiedział twój guru. Większa część tego, co
robimy w medycynie, tak wygląda. A gdy prowadzisz klinikę i należysz do systemu, gdzie
wszystko, co robisz, jest pod mikroskopem, a tu
nagle oczekuje się od ciebie, że wystąpisz poza
główny nurt, to tak się nie stanie. I nawet jeśli
próbujesz, nawet jeśli jako lekarz powiesz:

I mamy sąd przyznający odszkodowania, który
wypłacił. . . Ile to na dzisiaj jest? 3,6 miliarda
dolarów, jak ostatnio sprawdzałem, za urazy
poszczepienne, i kiedy spojrzysz, jakie to są
urazy, to większość z nich to objawy autyzmu:
encefalopatia, napady padaczkowe, tego typu
sprawy, i co mam o tym myśleć? Mam mówić rodzicom, że bez względu na ich wiedzę
mają szczepić, tylko dlatego, że tak mi każe
rząd? Nie mogę tego przestrzegać. Musi być jakiś sposób dla nas, aby ustalić, że te dzieci są
w grupie ryzyka i nie powinny być szczepione.
I z uwagi na moje doświadczenie, a robię to
już od długiego czasu, to przeszedłem z bycia
„Szczepionkowym Nazi” na kogoś, kto. . . Nawet nie wiem, czy istnieje jakaś szczepionka,
którą bym polecił! I to jest smutne, a częścią
tego jest to, że chcę, aby rodzice mieli prawo do
świadomej zgody. Jeśli chcą przeprowadzić jakąkolwiek procedurę, to potrzebuję świadomej
zgody. A tu mam im mówić, żeby się zaszczepili
bez tej wiedzy?
— Czy jesteś atakowany za swoją szczerą
opinię?
— Będę, jeśli jeszcze nie byłem. Po części
mogę robić, to co robię, ponieważ sam prowadzę gabinet. Nie jestem zaangażowany w żadną
grupę, nie mam powiązań ze szpitalem. Obecnie moja klinika opiera się na gotówce, nie muszę borykać się z firmami ubezpieczeniowymi
mówiącymi mi, że nie podałem tej czy tamtej

„To jest szalone, dajemy szczepionkę za szczepionką, a ja widzę te wszystkie chore dzieci i im
się jedynie pogarsza”.
Nawet jeśli masz to olśnienie i zdecydujesz,
że rozdzielisz je w czasie, albo będziesz podawał tylko te obowiązkowe, albo postanowisz nie
szczepić, to co następuje? Wtedy dostajesz ten
milutki list od firmy ubezpieczeniowej o treści:
„Cóż, monitorujemy twoje recepty na szczepionki i ty nie szczepisz wystarczającą ilość
dzieci. I nie tylko zaprzestaniemy pokrywać
koszty przyszłej opieki, jaką świadczysz, ale
również chcemy zwrotu naszych pieniędzy, gdyż
nie dbasz o nasze dzieci tak, jak tego oczekujemy”.
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— Ale to jest grożenie! To jest szantaż!
— To jest finansowy szantaż. Więc jako pediatra, którym ja nie jestem, ale dla niego, jak
będzie prowadził praktykę bez ubezpieczenia?
Więc możesz przejść na gotówkę, ale ilu lekarzy
jest w stanie to zrobić? 1 na milion? Więc jeśli
masz do czynienia z systemem, to on ci każe
szczepić. I to nie tylko to, o czym słyszysz, jak
bonusy za szczepienie, a one również istnieją,
czyli jak masz 85% zaszczepionych dzieci, to
dostaniesz sumę X od firmy ubezpieczeniowej.
To cudownie, ale są również groźby. Tak więc
ja mogę z tego zrezygnować, i to dlatego też
wycofałem się z ubezpieczenia, gdyż mogę się
zrzec finansowych wynagrodzeń od nich, gdy
każdy otrzyma szczepionkę przeciwko grypie co
roku, czy przeciwko pneumokokom i tak dalej.
Ale obecnie to już nie jest kwestia finansowych
nagród, teraz to są kary! Czyli jeśli tego nie
zrobisz, to odbierzemy ci twoje pieniądze. To
jest bardzo trudne i jeśli jesteś w spółce (MegaGroup), gdzie może być 15, 20, czy 30 lekarzy, a masz powiązania ze szpitalem i nie
spełniasz tych kryteriów, to oni to wręcz postrzegają jako zaniedbanie obowiązku, czy błąd
w sztuce lekarskiej. Ponieważ to jest „standard
opieki”, a ty go nie przestrzegasz. Więc to jest
bardzo trudne dla lekarzy.
— Nie miałam pojęcia, że oni byli pod takim naciskiem. . . Myślałam, że raczej tylko
biorą pieniądze.
— Wiesz, mogą być i tacy lekarze, a ja mogę
mówić tylko za siebie, nie za wszystkich, ale nie
poszedłem na studia medyczne dla kasy. Choć
to gwarantuje przyzwoity styl życia i przyzwoite
dochody, to nie podlega dyskusji. Ukończysz
medycynę, to nie będziesz milionerem, ale nie
będziesz również biedakiem. Chodzi mi o to,
że większość ludzi idzie na medycynę, ponieważ gdzieś w środku duszy chcą pomagać ludziom. Chcą postępować słusznie, chcą. . . cokolwiek to może być, ale większość z nas wierzy po ukończeniu medycyny, że szczepionki są
słusznym wyborem i że one zmieniły. . . a my
naprawdę w to wierzyliśmy, że zmieniły dzieje
ludzkości na korzyść! Ale potem w pewnym
momencie, jeśli zdarzy ci się to olśnienie, to
jest trudno wystąpić poza system i nie mówię
nawet tu o presji rówieśników, tylko masz do
czynienia z presją profesjonalistów, kolegów po

fachu. Czyli: „Ty dziwaku, co ty do cholery robisz? Czemu nie szczepisz tych dzieci? Nie rozumiesz, że powodujesz tę całą szkodę? I kim
ty jesteś, żeby iść przeciwko tym wszechmogącym i wszechpotężnym, którzy posiadają całą
wiedzę?”. Staniesz przeciwko 99,9% swoich kolegów po fachu? Myślisz, że to jest łatwe do zrobienia? Nie. A większość ludzi, którzy szczepią, wierzę, że oni myślą, iż to jest wspaniała
rzecz! Większość lekarzy. . .
— Ale oni muszą widzieć te uszkodzenia,
z którymi do nich wracają. Widziałeś te urazy!
— Oni powiedzą, że to PRZYPADKOWE,
ponieważ CDC twierdzi, że nie ma związku,
Polly, nie czytałaś tego?
— Tak. . . To jest masakra. Kiedy widzisz
tych ludzi z urazami poszczepiennymi, nie tylko
autyzm, ale również egzemę, alergie i te wszystkie rzeczy, o których tu opowiadają w autobusie, to czy jest dla nich jakaś nadzieja? Czy możesz im pomóc?
— Cóż, tak. Krótka odpowiedź brzmi –
tak. Długa odpowiedź brzmi: „To zależy od
tego, do jakiego stopnia dana osoba doznała
uszkodzeń”. Jeśli ktoś miał uraz, to jest wiele
rzeczy, które można wypróbować, aby to polepszyć, a szczególnie jeśli mowa jest o mniejszych urazach jak alergie, egzemy, astma, tego
typu sprawy, to one są o wiele łatwiejsze do
naprawienia, niż urazy mózgu. Problem z regresem poszczepiennym polega na tym, że wywołane zostaje zapalenie mózgu, czy encefalopatia, i uszkadzasz mózg, a pytanie brzmi: Czy
można uratować ten mózg, a odpowiedzią jest
– to zależy, w jakim stopniu jest on uszkodzony
i od jak dawna. Więc jeśli przyprowadzisz mi
2-3 latka, który miał regres, to mamy dość dobre szanse, że można coś zrobić. Przyprowadzisz 10-15 latka, to być może już nie.
— Co myślisz, kiedy włączysz telewizor, jeśli w ogóle go masz, bo wielu nie ma, i widzisz na przykład reklamy szczepionek Gardasil przeciwko HPV oraz lekarzy w TV mówiących rodzicom, że szczepionki są bezpieczne
i skuteczne, a ty musisz przyjąć swoje cholerne
szczepienia?
— Po pierwsze. . . Wiesz,
powinniśmy
praktykować medycynę opartą na dowodach.
Więc jeśli mi powiesz, że szczepionka jest bezpieczna, to lepiej miej dowody, aby to poprzeć.
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A problem polega na tym, że każde z tych
badań bezpieczeństwa szczepionek jest zawsze
prowadzone na pełnej szczepionce w porównaniu do szczepionki bez aktywnego składu, ale
nadal dostajesz adiuwanty, które zakłócają system odpornościowy – to jest część fundamentu,
który powoduje problemy. Są nawet obecnie
dowody na to, że są ludzie, którzy mają predyspozycję do tych urazów z uwagi na ich genetykę,
nie przechodzą detoksykacji w taki sposób,
w jaki powinni, a podajesz im tę samą dawkę,
jak osobie, która jest idealnie dostosowana do
detoksykacji, i tamci doznają uszkodzeń. Tak
jak z alkoholem. Mogę dać dziesięciu osobom
kieliszek Tequilli i będzie dziesięć różnych reakcji. Dlaczego? Ponieważ masz dziesięć różnych
poziomów glutationu, dziesięć różnych wątrób,
dziesięć różnych zdolności do detoksykacji tego
alkoholu.

rza, a on powiedział: „O! Masz zaległą trzecią
dawkę Gardasilu”. I podał ją, a ona doznała
regresu neurologicznego. I oto, ona jako siatkarka, wyskakuje, aby odbić piłkę, a ta wpada
jej pomiędzy ręce i uderza w głowę, gdyż ona
nie miała już tej koordynacji, nie może skoczyć
i odbić piłki! A to całkiem zdrowy dzieciak i na
szczęście udało nam się ją z tego wyciągnąć, ale
po co przechodzić przez takie uszkodzenie dla
czegoś, czemu można zapobiegać. Robisz cytologię i po problemie.
— A co zrobimy z tym strachem, gdyż
to jest problem: Nadal mamy takich rodziców, którzy już mają uszkodzone dziecko, ale
są przerażeni, gdyż w wiadomościach podają
– „Ostrzeżenie przed zapaleniem opon mózgowych w tym rejonie albo do Huston powróci Polio!”. I rodzice są przerażeni, a te media. . . OK,
mów. Powiedz nam, jakie są rozwiązania. Czekamy.
— Piękną rzeczą w tym, gdzie znajdujemy
się obecnie, jest to, że masz nieograniczony dostęp do nieograniczonych informacji i każdy rodzic, który do mnie przychodzi i zadaje pytanie,
czy powinien kontynuować szczepienie dziecka,
to nie mówię mu tak, czy nie, gdyż mówię
im, że jestem złą osobą, aby o to pytać. Widziałem uszkodzenia spowodowane igłą, widziałem, co dzieje się ze szczepionkami i dziećmi,
a również z nastolatkami, tak więc nie jestem
właściwą osobą, aby o to pytać, ale proszę
ich, aby przeprowadzili własne dochodzenie.
Sprawdź tę sprawę, spójrz na badania, jakie
zrobili, które według nich przedstawiają bezpieczeństwo tych szczepionek. Spójrz na niektóre
z historii, obejrzyj film Vaxxed! Zobacz, jak
nas okłamywano z badaniem nad szczepionką
MMR. To badanie, o którym jest mowa w filmie, to było tym, na które my wszyscy się powoływaliśmy, mówiąc: „Hej, to nie powoduje autyzmu, nie ma związku!”. A ono wykazało związek, tylko on był pogrzebany. A właściwie nie –
on był usunięty z zestawu danych. Więc kiedy
mam takich rodziców i odsyłam ich, aby zrobili własne dochodzenie, żeby podjąć decyzję,
to ZAWSZE, bez wyjątku, wracają i mówią:
„Nie chcę już szczepić dziecka”. Więc częścią
tego jest: EDUKUJ SIĘ. Nie tylko o skutkach
ubocznych, ale też o danej chorobie.

Tak samo jest ze szczepionkami, a częścią tego,
co staram się robić, to nakierować ludzi w innym kierunku. „Pomówmy o Gardasilu. Nie
wiedziałaś, mamo? Nie wiedziałaś? Daj spokój”. Jeśli Gardasil chroni cię przed dwoma,
choć oni to teraz zwiększyli, ale teoretycznie
chroni przed dwoma typami raka szyjki macicy, ale okazuje się, że oni tak naprawdę nigdy nie przeprowadzili badania względem raka,
tylko na temat stopnia z wymazów. Więc to nie
jest rak, to są zmiany przedrakowe i można je
w 100% leczyć, są dość uleczalne. A kiedy spojrzysz na badania Gardasilu, to 40% tych kobiet
miało wyniki 4 stopnia z wymazów, więc mowa
tu o szczepionce, która nie jest szczególnie skuteczna, a ja miałem. . . Wiesz, ta tragedia Gardasilu jest taka, że masz normalną nastolatkę,
która przyjmuje szczepionkę i doznaje regresu!
W wieku 12, 13, czy 14 lat. . .
— Lub umiera.
— Lub umiera. A mam pacjentki, u których rozwinęło się stwardnienie rozsiane, problemy z koordynacją. Miałem siatkarkę, która
otrzymała pierwszą dawkę i dostała migreny,
a nigdy nie miała bólu głowy. Ból głowy po
szczepieniu powinien ci mówić, że masz zapalenie mózgu! Szczepionka wywołuje zapalenie
mózgu! I potem jej się poprawiło, ale nadal
miewała bóle głowy. Otrzymała drugą dawkę
i ten ból się pogorszył. Nie ustępował. A potem była chora na grypę, poszła do leka-

Odra nie była takim śmiertelnym zabójcą ludz-
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kości, o jakim każdy myśli. Odra zabijała w latach 1900. . . ponieważ mieszkało 10 ludzi na
120 m2 . Nie dlatego, że była to okropna choroba. Odra zabija ludzi w krajach Trzeciego
Świata z tego samego powodu – brak dobrej
żywności, brak dobrej medycyny. A wiesz co?
Mamy obie te rzeczy tutaj i dlatego wskaźniki
śmiertelności od odry. . . Kiedy po raz pierwszy zająłem się szczepionkami, to myślałem,
że śmiertelność z powodu odry była 1 na 100,
gdyż tego nas uczono na studiach medycznych.
A tak było w 1910 roku. W 1963 roku wynosiło
2 na milion, więc, o co my się tu martwimy?
A potem masz ryzyko śmiertelności 2 na milion od odry, ale jakie jest ryzyko zgonu od
szczepionki MMR? A DTaP, szczepionka przeciwko krztuścowi, to w moich czasach używali
tej prawdziwej, nie acelularnej, to 1 na 1100
miało uszkodzenie mózgu po niej. Przeprowadzili to badanie w Afryce, porównując przed
i po, to zanim się ona pojawiła, nie było SIDS,
a po niej sporo. A są też rodzice w więzieniu
za poszczepienny „syndrom dziecka potrząsanego”. Albo szczepionka przeciwko pneumokokom, to ludzie tego za bardzo nie wiążą, ale ja
pracuję z wieloma dziećmi, które mają zespół
PANDAS, czyli neurologiczne zapalenie mózgu
spowodowane zaburzeniem autoimmunologicznym, a to powodują paciorkowce Strep (streptococcus). Nie jestem w stanie nawet powiedzieć,
ile dzieci miało regres po szczepionce Prevenar.
To szczepionka z paciorkowcami Strep. A kiedy

zaczynają pracować nad PANDAS, to jest pozytywne. Czy wymaz mają pozytywny na obecność Strep? Nie. . . Więc skąd to się wszystko
wzięło?
I potem możemy porozmawiać o rodzicielskich
prawach i o tym, czy rząd ma prawo nam to wciskać, ponieważ kiedy mam przed sobą rodzica,
który jest dobrze wykształcony, a nie kogoś, kto
jest leniwy i nie szczepi dzieci w wyniku zaniedbania, ale kogoś, kto nie szczepi, gdyż zrobił
dochodzenie, zbadał temat i zdecydował, że wolałby spróbować poradzić sobie z daną chorobą,
niż ze szczepionką. A jednak pomimo ich wyedukowanego wyboru, rząd mówi:
„Nie, nie, nie, MUSISZ to zrobić!. Jeśli nie
zrobisz, to dziecko nie może iść do szkoły, albo
wykopiemy cię z gabinetu pediatry. . . ”.
A właśnie na takim etapie się znajdujemy. I to
jest smutne. Nie musiałem się z tym borykać, kiedy moje dzieci były małe. Mogłem powiedzieć: „Zrezygnowaliśmy”. Podpisałeś mały
formularz i po wszystkim.
— Gdybym ci dała nowo narodzone
dziecko, to czy podałbyś temu dziecku jakieś
szczepionki?
— Nie, nie, nie. . . Nie ma takiej szczepionki, która byłaby warta ryzyka. Nie ma
szczepionki wartej ryzyka, a jeśli ją znajdziesz,
daj mi znać.
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CHROŃ DZIECKO PRZED SZCZEPIENIAMI
Film YT

Opublikowany 9 lis 2013

ono nie reaguje, co nie zdarza się wcale rzadko.
I mówisz: „Wie pan co doktorze, nie jestem
pewna, czy powinnam to robić. Moje dziecko
miało gorączkę przez kilka dni, było chore, krzyczało, miało różne problemy zdrowotne”. Wystarczyłaby niewielka reakcja, aby matka zauważyła, że coś jest nie tak z jej dzieckiem, aby
stwierdzić, że jest ono wrażliwe na szczepionki.
— Są to całkiem ważne pytania i te ważne
pytania pochodzą właśnie od rodzicielskich instynktów. To, co medycyna zrobiła, to jest
próba uzurpowania tego instynktu.
– Często jest tak, że pediatrzy całkowicie odrzucają takie wątpliwości, są prawie aroganccy, a w niektórych przypadkach nawet obrażeni, że można zadać takie pytanie. „Jestem
ekspertem, wiem wszystko”, i stają się bardzo
lekceważący odnośnie całej tej sprawy.
— „My wiemy lepiej, my jesteśmy lekarzami, znamy naukę, nie przejmuj się, moja
droga” – to takie patronizujące podejście.

Źródło: Chroń dziecko przed szczepieniami!

— Jednym z horrorów dla rodzica jest fakt,
że nie jest uświadamiany w kierunku niebezpieczeństwa szczepionek. W typowej sytuacji
mama idzie do pediatry, a pediatra zazwyczaj
po prostu mówi jej, że taki jest plan szczepień.
Jest informowana przez osobę, która jest autorytetem – lekarza, że to jest słuszne i moralne
posunięcie. Jej się również mówi, że dziecko nie
zostanie przyjęte do szkoły, jeśli tego nie zrobi,
a tak naprawdę nic nie jest w pełni ujawnione
na temat ryzyka.
– Jeśli jesteś rodzicem i chcesz chronić swoje
dziecko, i ktoś ci powiedział: „Hej, jeśli je nie
zaszczepisz, stawiasz je w niebezpieczeństwie” –
to nie zadajemy pytań, tylko po prostu chcemy
chronić i opiekować się naszą rodziną.

— „Nie martw się, to jest normalna reakcja
na szczepionkę, one są bezpieczne”, i kontynuują, aż kończą na upośledzonym dziecku. Widzieli, jak normalne zdrowe dziecko wycofuje się
i przechodzi do odmiennego stanu, autystycznego, uszkodzonego, jakkolwiek by to nie ująć.
— Moje dziecko się cofa, idę do lekarza, mówię mu: „Dałeś mu szczepionkę i ono się cofnęło w rozwoju”, a on na to: „Och! nie, to był

– Potem sytuacja się nasila, bierzesz dziecko
na pierwszą rundę szczepionek i stwierdzasz, że
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— Potem borykają się z systemem szkolnym, gdzie mówi im się, że nie przyznano im
specjalnego wykształcenia, ponieważ to, i to,
albo nie otrzyma pomocy, która mu się należy,
ponieważ to i tamto. . . To jest ten rodzaj poprzeczek, który muszą pokonać rodzice, bardzo,
bardzo często, a w tle – rozpada się rodzina.
— To koszmarne, ale tak wygląda rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy. Więc co mogę
poradzić matkom, aby zrobiły? One muszą zająć swoje stanowisko i zrozumieć, że zdrowie ich
dziecka, a może nawet życie, jest tu stawką.
I nagle taka mama staje się zupełnie inną osoba
podczas konfrontacji.
— Nie wierzcie mi na słowo, wejdźcie na
stronę internetową CDC i przeczytajcie o każdej szczepionce, bo może to być w końcu jedna
z największych decyzji, jaką kiedykolwiek będziecie musieli podjąć. Ponieważ jeśli coś pójdzie nie tak, to wy będziecie musieli się z tym
borykać, przez długi, długi czas.
— Są też pediatrzy, którzy zaakceptują
i potwierdzą waszą pozycję, a na koniec powiedzą, że to jest wasz wybór, i uszanują go.

zbieg okoliczności, tak naprawdę ono nigdy nie
było zdrowe, tylko ty nie zauważyłaś”.
— Więc, co wtedy robisz? Czy idziesz szukać ulgi u ludzi, którzy jej dostarczyli, u producenta szczepionki? O nie, oni już wykorzystali
sytuację, ponieważ zostali zwolnieni od jakiejkolwiek odpowiedzialności przez rząd federalny
[w USA].
— W przypadku szczepień, nie można pozwać producenta szczepionki. Nie można nawet
pozwać ich za wadliwy projekt, ponieważ szczepionki są wadliwe z natury. Ich kwalifikacja
prawna jest „nieuchronnie niebezpieczne”, to
jest kwalifikacja prawna! Sąd, do którego musisz się udać, kiedy dziecko zostało uszkodzone
przez szczepionki, jest to specjalny sąd, ze specjalnymi władzami, prowadzony przez rząd federalny, który następnie decyduje, czyja sprawa
będzie rozpatrzona, a czyja nie.
— Więc teraz taka indywidualna mama,
emocjonalnie zdruzgotana po tym, co się
stało, teraz musi spróbować przedrzeć się przez
„wody” pozwania rządu federalnego, aby uzyskać ulgę, ponieważ stworzyli fundusz dla dzieci
uszkodzonych przez szczepionki [w USA], ale nie
chcą przyznawać, że istnieją takie przypadki.
— Idą do sądu, mówi się im, że „Och to
dziecko nigdy nie było zdrowe, ono było autystyczne od początku” – nie, nie było. Potrafiło
mówić, rozmawiać, używało takiego słowa jak
„helikopter”, a tydzień później nie mówiło już
nic. „Och dobrze, wam się tylko wydawało, że
ono mówi, ale po prostu wydawało dźwięki”.

— Powodem, dla którego jesteśmy na tej
Ziemi dzisiaj, jest rodzicielski instynkt. Bez
tego instynktu macierzyńskiego, nie byłoby nas
tutaj. I trzeba mu zaufać. Zdrowie publiczne
istnieje na Ziemi od około 150 lat, być może.
Instynkt macierzyński był od początku. Musisz
ufać swojemu instynktowi.
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O SZCZEPIONKACH I SZCZEPIENIACH
dr Leonard Coldwell

Opublikowany 30 maj 2013

sową skalę. Bill Gates jest równie wielki, ale
Rick Perry powiedział wszystkim, że takie
jest prawo, że muszą szczepić swoje dzieci,
swoje córki przeciwko HPV. Po pierwsze nigdy nie było takiego prawa. Gdy zaczął startować w wyborach na prezydenta, oczywiście
wspomniano o tym. Nagle powiedział, że nigdy nie twierdził, że takie było prawo. Ale te
setki tysięcy młodych dziewczynek, które się zaszczepiło, prawdopodobnie będzie bezpłodna,
ale w 90% będą również miały raka.
Zdarzały się przypadki, że dziewczynki umierały, zanim jeszcze wyciągnięto z nich igłę. Tysiące dziewczynek umarło od tej szczepionki.
Tysiące dziewczynek nabawiło się stałych schorzeń neurologicznych i chorób od szczepionki
Gardasil. Jej producenci oczywiście mówią, że
nie jest to powiązane ze szczepionką, ale
miało to miejsce bezpośrednio po zaszczepieniu. Dziecko było zdrowe, ale oczywiście nie ma
to żadnego związku. Gdy zaczyna się szczepienie, po pierwsze, w szczepionce znajdują się
wszystkie te toksyczne pierwiastki. Otrzymujesz więc wszystkie te powodujące raka pierwiastki, włącznie z rtęcią, która jest głównym powodem powstawania tych guzów mózgu, ponieważ rtęć i aluminium to jedyne pierwiastki, które przekraczają barierę krew-mózg
bez problemu. Stąd biorą się wszystkie guzy
mózgu, a przynajmniej większość z nich. Wiele
z nich oczywiście powstaje z powodu amalgamatowych wypełnień w zębach.

dr Leonard Coldwell – Szczepionka na HPV jako
narzędzie kontroli populacji?

— Doktorze, wspomniał pan o szczepionkach. Ostatnio kilka organizacji zaczęło rekomendować szczepionkę przeciwko HPV dla
chłopców i dziewczynek. To przykład na to, że
coraz więcej szczepionek jest dodawanych do listy rekomendowanych szczepień dla młodszych
dzieci. Jakie mogą być tego następstwa?
— Po pierwsze niepłodność. To jedyny
powód moim zdaniem. Nasza przyjaciółka,
dr Sherri Tenpenny była czołowym, światowym
ekspertem w tej dziedzinie. Wierzymy, że jedynym ku temu powodem jest doprowadzenie
do bezpłodności, to program kontroli i redukcji
populacji. Chcą się upewnić, że nie będziemy
mieć dzieci i że nie będziemy żyć na tyle długo,
aby otrzymać zasiłek. Dlatego szczepią wszystkich żołnierzy, w moim przekonaniu. Teraz
gdy zobaczyli, jak to naprawdę wygląda, jaka
naprawdę jest wojna, są źli i zdenerwowani.
Dzięki szczepieniom będą chorzy i nie będą już
mieć tyle energii, będą umierać młodo, dlatego dają im wszystkie te szczepionki. Również
eksperymentalnie. Syndrom zatoki perskiej był
spowodowany jedynie szczepieniami, nic innego
nie było jego powodem.

Głównym powodem są po prostu pieniądze.
Pomyśleli sobie:
„Oszukaliśmy i przekupiliśmy kongres, by pozwolił nam na wstrzykiwanie trucizny dziewczynkom, mamy to już załatwione. Teraz musimy poszerzyć naszą działalność i wstrzyknąć
ją również chłopcom”.

Wróćmy do HPV. Jak się nazywał ten przestępca? Rick Perry? On moim zdaniem jest
jednym z największych morderców na ma-

Po pierwsze, nie ma absolutnie żadnego dowodu na to, że ta szczepionka zapobiega HPV
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czyli rakowi szyjki macicy. Po drugie, podobno
zapobiega ona jedynie czterem z setek różnych wirusów HPV, które istnieją. Jeśli ktoś
ma raka szyjki macicy, potrzebna jest jedynie
soda oczyszczona z roztworem wodnym, tak
jak robi to dr Simoncini. Obmywa ją, a rak
znika przy kontakcie, z tego, co mi wiadomo.
Po co w ogóle zaprzątać sobie głowę tym szczepieniem? Szczepienie to przestępstwo, to napad z bronią w ręku. Nigdy nie chroniło nikogo
przed niczym. Ludzie zawsze mówią: „A co
z Polio?”.

stanie w widzie z 15 osobami, z których 3
kichają jak szalone. Są przeziębione, a wszyscy zakrywają się ręką – naprawdę nie. Bakteria nie czyni cię chorym, nigdy tak nie było.
Już jesteś chory, ponieważ twoje ciało jest tak
zakwaszone i brakuje mu tlenu, masz niedobory żywieniowe, jesteś zestresowany, brakuje
ci energii, a dopiero potem coś łapiesz. Nigdy
nie zobaczysz jak pozytywny, pełny energii i życia łapie przeziębienie. Trzeba być spracowanym, zmęczonym, przygnębionym – wtedy złapiesz, co się tylko napatoczy. Szczepionka nigdy nie była skuteczna i nie może być, nawet hipotetycznie, ponieważ zawsze powoduje więcej
szkód niż dobrego. Nie ma również dowodów
na to, że jakaś szczepionka w ogóle zadziała.
Gdyby przyjrzeć się ich testom, jest to 1%, lub
0,5% ponad typowy efekt placebo, a tylko tyle
potrzeba im by dowieść, że jest w tym jakiś
działający mechanizm.

Polio zniknęło w krajach, które nie szczepiły,
dwa razy szybciej, niż w krajach, które przeprowadziły szczepienia, ponieważ było spowodowane złym odżywianiem i higieną. Gdy tylko
jedzenie się polepszyło, a świat stał się czyściejszy, ono po prostu zniknęło. Tak samo jest z innymi chorobami. Jeśli twoje ciało nie jest zakwaszone i nie brakuje mu tlenu, to żaden wirus
nie będzie w stanie rozmnożyć się w twoim organizmie. Bez względu co złapiesz. Dopóki jesteś dotleniony i masz zachowaną równowagę
zasadowo-kwasową, nie będzie miało znaczenia, jaki mikrob zaatakuje twoje ciało. Nie będzie on w stanie się rozmnożyć, potrzebne mu
jest zakwaszone środowisko. Dlatego niektórzy
chorują na grypę, a inni nie, niektórzy łapią
przeziębienie, a inni nie. Nie przeszkadza mi

Zazwyczaj firmy przeprowadzają swoje własne
badania, które potem przedstawiają FDA. No
cóż. . . To mówi wszystko. Ten, kto zapłaci,
dostaje wyniki takie, jakich oczekuje. Jeśli zapłacimy komuś i powiemy: „Dajemy ci 500 milionów dolarów, jeśli powiesz, że każdy, kto pomaluje sobie głowę na niebiesko, nie będzie mieć
raka”, to on przedstawi ci jakieś naukowe badanie potwierdzające, że to zadziała.
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EPIDEMIA ODRY I NIEPOWODZENIE SZCZEPIEŃ
dr Andrew Wakefield

Opublikowany 13 lis 2013

żony jakością tej nauki! To naprawdę było poniżej normy. I to zostało potwierdzone przez
inne wiarygodne źródła. Zestawiłem moje obserwacje w 200 stronicowym raporcie, który
chcę umieścić w internecie, jak tylko otrzymam pozwolenie od moich prawników. I ten raport był podstawą mojego wrażenia, że szczepionka MMR nie została adekwatnie przetestowana pod względem bezpieczeństwa. Z pewnością, jak porówna się ją do pojedynczych szczepionek, dlatego to było podstawą mojej rekomendacji w 1998 roku na konferencji prasowej,
aby rodzice mogli mieć możliwość pojedynczych
szczepionek. Jedyne co mogłem zrobić jako rodzic to powiedzieć, co bym zrobił dla mojego
dziecka – to była jedyna uczciwa odpowiedź,
jaką mogłem udzielić.
Moje stanowisko w tej sprawie się nie zmieniło. Więc to, co nastąpiło potem, a w tym
czasie były dostępne pojedyncze szczepionki na
odrę, dostępne swobodnie w krajowej służbie
zdrowia. W przeciwnym razie nie sugerowałbym tego wyjścia, że kiedy rodzice byli słusznie zaniepokojeni bezpieczeństwem MMR, powinni prosić o pojedynczą szczepionkę. Sześć
miesięcy później brytyjski rząd jednogłośnie
wycofał licencję dla pojedynczych szczepionek
i pozbawił rodziców uzyskania ich w ramach
NHS, pozbawiając rodziców wyboru, którzy
mieli uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa
szczepionki MMR, odmawiając im możliwości
ochrony swoich dzieci w taki sposób, jaki uważali za słuszny.
Byłem zaskoczony tym, więc powiedziałem do
pani dr Elizabeth Miller z Agencji Ochrony
Zdrowia: „Dlaczego chce pani to zrobić, skoro
główną zasadą jest ochrona dzieci przed poważną chorobą zakaźną? Dlaczego chcecie usunąć opcję rodzicom, którzy w uzasadniony sposób są zaniepokojeni bezpieczeństwem MMR?”.
Jej odpowiedź była wyjątkowa. Powiedziała:
„Jeśli damy rodzicom możliwość wyboru pojedynczych szczepionek, zniszczymy program

dr Wakefield na temat epidemii odry i niepowodzeniu szczepień.

Dzień dobry. Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, jest to, że nie szukam nowego nagłośnienia w mediach. Stało się to z powodu
wybuchu epidemii odry w Południowej Walii
w Wielkiej Brytanii, za którą byłem obwiniany
przez rząd. Więc to nie ja zacząłem, ale teraz
odmówiono mi możliwości odparcia zarzutów,
które zostały we mnie skierowane przez członków rządu oraz członków zdrowia publicznego,
i to jest nie do przyjęcia.
Więc uzasadniona debata na temat bezpieczeństwa szczepionki MMR i epidemii odry w Walii została skutecznie zablokowana przez rząd,
który nalegał, aby brytyjskie media nie dały mi
czasu antenowego i nie pozwoliły mi odpowiedzieć, dlatego to jest cel tego wideo. Więc nie
ja rozpocząłem tę walkę.
Ważne jest, aby przypomnieć, iż w latach
1996-1997 byłem informowany na temat dzieci
rozwijających autyzm regresywny po ekspozycji, w wielu przypadkach na szczepionkę przeciwko odrze, śwince, i różyczce. Moje obawy
o bezpieczeństwo tej szczepionki były tak wielkie, że przeczytałem recenzje z każdego badania bezpieczeństwa, jakie było zrobione przed
otrzymaniem licencji na MMR, oraz innych
szczepionek przeciw odrze, zanim zostały podane dzieciom, oraz po tym. I byłem przera-
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MMR”. Innymi słowy, jej obawy, jej główne zainteresowanie okazało się dotyczyć ochrony programu MMR, a nie ochrony dzieci.

ubocznych reakcji i stąd to opóźnienie czterech
lat, zanim usunięto szczepionkę, która w ogóle
nie powinna nigdy otrzymać licencji.

A czy obawy rodziców o bezpieczeństwo MMR
były uzasadnione, czy mieli powody do niepokoju? Odpowiedź brzmi zdecydowanie – tak.
Kiedy MMR została wprowadzona w roku
1980, były trzy rodzaje, które zostały wprowadzone. Dwa z tych trzech rodzajów musiały
zostać wycofane cztery lata później, ponieważ były przyczyną zapalenia opon mózgowych u dzieci w niedopuszczalnym tempie. Inaczej mówiąc, dwie trzecie licencjonowanej szczepionki w Wielkiej Brytanii musiały zostać usunięte z obiegu, ponieważ były niebezpieczne.
I co jest bardzo niepokojące w tym wszystkim, i o tym dowiedziałem się od informatora,
który pracował dla rządu, doktora Alistaira
Torresa, członka Komisji ds. Regulacji Szczepień Ochronnych – to taki organ regulacyjny
w Wielkiej Brytanii. Wjaśnił brytyjskiemu rządowi, że nie należy stosować tych niebezpiecznych szczepionek, wyraźnie to powiedział tej
komisji przed licencjonowaniem MMR w 1987
roku. Dlaczego?

Z taką informacją w tle oraz wglądem we
wzorce postępowania Komisji ds. Immunizacji,
przyjąłem takie stanowisko, które uzasadniało
moje obawy. Więc następne pytanie brzmi, pomijając fakt, że MMR jest niebezpieczna
i nie została odpowiednio przetestowana,
co nie jest tylko moją opinią, ale zdaniem wielu,
to: „Czy MMR powoduje autyzm?”. Odpowiedź
na to pytanie została udzielona nie przeze mnie,
ale przez sądy we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, gdzie okazało się, że wiele dzieci
w ciągu ostatnich 30 lat otrzymały miliony
dolarów odszkodowania za uszkodzenie mózgu
przez szczepionkę MMR i inne szczepionki, co
doprowadziło do autyzmu. To jest fakt. Ten
rząd argumentował to tak, że jakiś biedny sędzia został zmuszony do podjęcia tej decyzji,
że szczepionki spowodowały autyzm z powodu
sprzeczności dowodów, którymi dysponował.
Nie, to jest rażące wprowadzanie w błąd. W co
najmniej trzech sprawach (Sary Polin, ten włoski przypadek, i ostatnia sprawa Ryana Mojabi) wnioski zostały zatwierdzone przez ekspertów rządowych. Inaczej mówiąc, rząd sam
przyznał, że szczepionki powodują autyzm,
przyznał to na podstawie dostępnych dowodów,
że MMR spowodowała u dziecka autyzm. To
nie był jakiś tam biedny sędzia zmuszony do
podjęcia decyzji z braku lub sprzeczności dowodów. To są ich właśni eksperci rządowi przyznający, że MMR powoduje autyzm, czy spowodowało uszkodzenie mózgu, które doprowadziło
do autyzmu. I co widzimy, to miliony dolarów
odszkodowania wypłacone takim dzieciom, aby
sfinansować leczenie ich autyzmu. I kiedy rząd
mówi, że nie rozstrzyga spraw autyzmu, proszę
pamiętać, że to, za co płacą, koszty leczenia
autyzmu, oznacza, że rząd opowiada się po obu
stronach w tej sprawie.

Ponieważ przyjechał z Kanady, gdzie już istniały problemy z tą samą, identyczną szczepionką pod nazwą Trivirex, która w Wielkiej
Brytanii nazywała się Pluserix. Tam zauważyli,
że przypadki zapalenia opon mózgowych rosły
w wyjątkowo wysokim tempie, niewidzianym
nigdy wcześniej. To zapalenie opon mózgowych
spowodowane było przez szczep świnki – Urabe
AM9. Tak więc doradził komisji, aby nie dotykali tej szczepionki. Była niebezpieczna. A oni
zignorowali jego apel i postanowili ją wprowadzić mimo wszystko. Cztery lata później musieli ją wycofać, ponieważ powodowała dokładnie takie komplikację, o jakich on ich ostrzegał.
Ponadto proszono ich, w szczególności doktora
Davida Salisbury o to, aby przeznaczył środki
na aktywne nadzorowanie odczynów niepożądanych, tak aby rząd mógł pytać lekarzy, czy
widzieli przypadki tego zapalenia opon mózgowych. A on się nie zgodził, ta prośba została
odrzucona. I bazowali dalej na biernej obserwacji, czyli na spontanicznych doniesieniach od
lekarzy i szpitali, aby otrzymać, może 1 do
2% prawdziwych zdarzeń niepożądanych. Innymi słowy, to nieuchronnie umniejszyło ilość

Więc wracając teraz do wybuchu odry w Południowej Walii, wybuchu, za który rząd obarcza mnie odpowiedzialnością, co widać wyraźnie w obliczu dowodów przedstawionych przez
lorda Howarda w parlamencie i dla którego pierwotnie zaproponowałem ochronę w postaci pojedynczej szczepionki na odrę. Jest to bardzo
ważne, żeby ludzie pamiętali, iż szczepionka
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MMR nie chroni przed odrą. Szczepionka
przeciw odrze chroni przed odrą. Świnka i różyczka są tu nieistotne. Więc jeżeli pojedyncze
szczepionki byłyby dostępne i nie wycofano by
ich, to nie byłoby wybuchu epidemii, nie byłoby
sytuacji tylu przypadków odry i potencjalnych
komplikacji i śmierci. Tak więc wina za to powinna leżeć na barkach tych, którzy wycofali
możliwość wyboru pojedynczej szczepionki dla
rodziców, którzy mieli obawy o bezpieczeństwo
szczepionki MMR. Nie przeze mnie, ale z powodu tego, co się działo z powodu tej szczepionki na długo przed tym, zanim ja pojawiłem
się na scenie. Ale istnieje jeden problem, jedna
sprzeczność. I nią jest to, jak powiedział lord
Horward w parlamencie, że wychwyt MMR
jest na najwyższym poziomie (sic!).

szczepionek z żywymi wirusami. Ponieważ jeśli ten wirus będzie zarażał ludzi w starszym
wieku, to efekty mogą być poważniejsze, a nie
będzie terapeutycznych interwencji do ochrony
tych osób przed odrą. Tak więc rząd w istocie
postawił wszystko na jedną kartę, a teraz widzimy, jak odra powraca. Takie jest moje przekonanie.
To, z czym mamy teraz do czynienia, to bez
wątpienia będzie epidemia autyzmu. Spowodowaną przez czynniki środowiskowe epidemię autyzmu. Obecnie niepokojąco dotykają jednego
na 31 chłopców w USA i widziałem ostatnio
dane z Yale o tym, że w Korei Południowej
już 1 z 36 dzieci ma to neurorozwojowe ciężkie zaburzenie. To jest prawdziwa epidemia!
A jednak, czy widzimy, chociaż w najmniejszym
stopniu taką samą uwagę poświęconą na ten
problem przez media, które trąbią o wybuchu
odry w Południowej Walii? Nie, nie widzimy.
A to jest prawdziwa epidemia. I to nią powinniśmy się tak naprawdę zająć, jak z sytuacją
awaryjną.

Więc dlaczego widzimy teraz epidemie odry
wśród wysoce szczepionej populacji? To byłoby
bardzo interesujące dowiedzieć się dokładnie,
ilu z tych zakażonych dzieci było zaszczepionych? A podejrzewam, że wielu. To już się zdarzyło wcześniej. Jednym z problemów, które
tu napotykamy, jest niepowodzenie szczepionki.
Pierwotne i wtórne niepowodzenie szczepionki.
Pierwotne – kiedy w pierwszej kolejności mało
dzieci reaguje poprzez rozwój odporności po
szczepieniu, a wtórne niepowodzenie – kiedy te
dzieci, u których rozwinęła się odporność, traciły ją w bardzo szybkim czasie. To było zaobserwowane w przypadku szczepionki przeciwko
śwince. Szczepionka na świnkę nie działa i widzimy podobne wybuchy odry wśród populacji
szczepionkowych. Jest to jeden z długoterminowych problemów szczepień, że z czasem, jak się
bierze ten sam materiał wirusa i wielokrotnie go
używa przez długi czas, wydaje się, że z jakiegoś
powodu traci on swoją moc. I to, co widzimy
teraz, jak sądzę, jest to niezmierna, niespodziewana konsekwencja długotrwałego stosowania
szczepionek z żywymi wirusami i jest nią nieskuteczność szczepionki.

To, co teraz chciałbym zrobić to. . . Ponieważ
doktor David Elman powiedział, że to była
moja wina. I rozumiem, że pojawił się dzisiaj
rano w telewizji, mówiąc, że media są odpowiedzialne za tę najnowszą debatę i spór, poprzez
udzielenie mi jakiegoś głosu. Tak więc on jest
w stanie tam wystąpić i złożyć bardzo poważne
zarzuty przeciwko mnie, a następnie pozbawić
mnie możliwości udzielenia odpowiedzi, co jest
nadzwyczajną sytuacją w tym podobno wolnym
kraju. To, co ja sugeruję, to formalna naukowa
debata publiczna przed widzami, która jest pokazana w telewizji.
A konkretnie, doktorze Davidzie Salisbury,
chciałbym podyskutować z panem. Bo wierzę,
że jest pan w samym sercu tej sprawy i decyzje podjęte przez pana i Komisję ds. Szczepień leżą w samym sercu tej sprawy. Jest wiele
rzeczy, które chciałbym przedyskutować z panem. Ale tak konkretnie to chciałbym przedyskutować z panem, dlaczego zaprzeczył pan
wielokrotnie istnienie jakiegokolwiek zwolnienia
z odpowiedzialności producentów szczepionki
zawierającej szczep – Urabe – o nazwie Plusarix, kiedy początkowo została wprowadzona.
Dlaczego pan zaprzeczał? To, co mamy tutaj,

To jest naprawdę bardzo niepokojąca sprawa.
Nie jest tylko teoretyczna. Została potwierdzona w sposób jednoznaczny ze szczepionką
przeciwko śwince. I wierzę, że teraz widzimy to
samo z odrą. Jeśli tak jest, to po pierwsze – obwinianie mnie o epidemię odry w Południowej
Walii jest całkowicie nie na miejscu i nie rozwiązuje problemu, co zrobić z niepowodzeniem
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doktorze Salisbury, to niezredagowane minuty
Komisji ds. Immunizacji z dnia 7 maja 1993
roku. Tutaj, w tych minutach jest wypowiedź:
„Podczas gdy SKB (Smith-Klyne Beecham) powinni nadal sprzedawać szczepionki Urabe bez
odpowiedzialności”. Jak wyjaśni pan doktorze
Salisbury określenie – bez odpowiedzialności –
w tym kontekście? Wygląda na to, że jest to
sprawa, która została ujawniona przez informatora z rządu, z waszego komitetu, który powiedział, że została zawarta umowa z producentem w celu zwolnienia ich z odpowiedzialności
za wprowadzenie szczepionki, co do której mieli
obawy, ponieważ powodowała problemy w Kanadzie, gdzie została wycofana.
Chciałbym również skierować do pana pytanie, doktorze Salisbury, chciałbym się zapytać, dlaczego czuł pan potrzebę skontaktowania się z Ogólną Radą Medyczną i zachęca-

niem ich w możliwie jak najszerszy sposób na
ściganie mnie jeszcze intensywniej? W istocie
upomniał ich pan za nieściganie mnie wystarczająco kategorycznie. Czy nie uważa pan, że
jest to nadużywanie swojej pozycji rządowej?
Wprowadzenie nieuniknionej stronniczości do
Ogólnej Rady Medycznej. A ponieważ jest pan
w samym sercu tej sprawy i zawsze był, według pana życiorysu, od początku wprowadzenia szczepionki MMR w tym kraju, wydaje mi
się, że jest pan idealną osobą, która powinna to
ze mną przedyskutować publicznie. I jeśli uda
nam się zwolnić szczepionkę z winy za problemy,
które jak sądzę i wielu rodziców również tak
uważa, to bardzo dobrze. Ale to może być tylko
rozwiązane poprzez otwartą debatę naukową.
I dlatego uważam, że nadszedł czas, abyśmy
podjęli tę dyskusję.
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NIESPECYFICZNE SKUTKI SZCZEPIEŃ CZ. 1 i 2
dr Suzanne Humphries / 12 października 2015

CZĘŚĆ 1
i śmiało róbcie zdjęcia wszystkim slajdom. Jeśli chcecie zapamiętać tę prelekcję, to jest ona
filmowana, a przypomnicie sobie ją prawdopodobnie w styczniu.

„Och, to bardzo proste, to ratuje życie. To najlepsza rzecz od czasu krojonego chleba. Róbcie
to albo wasze dziecko umrze”.

Jak wielu z was wie, od samego początku, czyli
od ponad dwustu lat, praktyka szczepień jest
pełna niespodziewanych i niepożądanych skutków. W 2010 roku fundacja Billa i Melindy Gates przekazała 10 miliardów dolarów – tak jest –
miliardów, aby lata między 2010 a 2020 stały się
dekadą szczepień. I prą do przodu pełną parą.
W 2015 roku nastąpiły znaczące zmiany w społeczeństwie służące wsparciu tego celu. W Stanach Zjednoczonych koncentrują się na tym, by
szczepienia były obowiązkowe dla każdego, więc
nie możemy odmówić, by stały się wydarzeniem
stanowiącym część stylu życia dla wszystkich
ludzi od kołyski do grobu, oraz na tym, by stare
szczepionki, które zostały usunięte z kalendarza szczepień, zyskały nowe życie. Jednak zanim powiem o tym, dlaczego i jak te zmiany
ostatecznie wpłyną na cały świat, wydaje się
logiczne powiedzieć wam, w jaki sposób objawił mi się fakt, że szczepionki nie są do końca
takie, jak się o nich mówi.

Dla nich to bardzo proste. Kiedy spojrzy się
na to naukowo, staje się bardzo skomplikowane. Zatem wg mnie nie jest tak, że w literaturze medycznej mamy za mało informacji, ale raczej nadmiar, a wszyscy lekarze mają
dostęp do tej literatury. Jednak nie korzystają
z niej, ponieważ wierzą po prostu w to, co
widzą w wiadomościach i w swoich bzdurnych
czasopismach medycznych, w których znajdują
się streszczenia poważnych artykułów naukowych. Spędziłam ostatnie cztery lata swojego
życia, nie zajmując się niczym, jak studiowaniem nauki dotyczącej szczepień – od rana do
wieczora, 7 dni w tygodniu, 52 tygodnie w roku.
To dla mnie bardzo interesujące, to już nawet nie jest dla mnie praca. Zaczniemy teraz

Najpierw chciałabym, żebyście. . . Jeśli nie znacie skrótów nazw wszystkich szczepionek, wyjmijcie telefony i zróbcie zdjęcie tego slajdu,
ponieważ będziecie musieli odwoływać się do

Niespecyficzne skutki szczepień cz.1 – dr Suzanne
Humphries

Będzie to bardzo długa prelekcja, więc przygotuję was teraz, że będę mówić na ten temat
przez około dwie godziny. Starałam się, żeby
to była krótka prelekcja, ale problem polega
na tym, że mamy wiele informacji. Ci, którzy
chcą, żebyście szczepili się przeciwko wszystkiemu, starają się, aby to było bardzo proste.
Nazywam to nauką redukcjonistyczną.
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nich podczas mojej prezentacji, bo będę mówić
DTaP, OPV, IPV, Hib, bla, bla, bla, bardzo
szybko i jeśli będziecie podnosić ręce, żeby zapytać, co to jest, to nigdy nie skończę.

o szczepieniu dzieci, ponieważ lekarze mówią,
że to absolutnie bezpieczne i nie ma w tym nic
szkodliwego.

Suzanne Humphries, MD
http://goo.gl/QOD2CP
Dowiedziałam się, że osoby, które zorganizowały tę prelekcję właśnie tutaj i właściciele tego
budynku, tu w Oslo spotkali się z gwałtownym
sprzeciwem. Oskarża się nas, że wszyscy mamy
krew na rękach i że nie chronimy wrażliwych,
którzy nie mogą być szczepieni. W ciągu dziesięcioleci, które spędziłam w systemie szpitalnym, ochoczo podpisywałam zalecenia wykonania szczepień i sama je wykonywałam z przekonaniem, że zapobiegam chorobom. Patrząc
wstecz i dysponując wiedzą, którą mam dzisiaj, uważam, że to wtedy miałam nieumyślną
krew na rękach. Jednakże po tym, jak byłam
świadkiem najpoważniejszych reakcji poszczepiennych u swoich pacjentów, zaczęłam na poważnie badać temat i zbierać dane, które wspierane przez solidną naukę i logikę doprowadziły
mnie w to miejsce, gdzie jestem dzisiaj. Moja
edukacja, odkrycia i wczesne dociekania naukowe zostały nakreślone w tej serii materiałów
wideo zatytułowanej: „Uczciwość kontra strategia”, dostępnych w internecie pod tym krótkim linkiem. W tej serii omówiłam sylwetki
kilku lekarzy, którzy pracowali na najwyższym
szczeblu w instytucjach prowadzących badania
i nadzór nad szczepieniami w rządzie Stanów
Zjednoczonych, i którzy krytykowali naukę poświęconą szczepieniom, ich bezpieczeństwu oraz
politykę dotyczącą szczepień już w latach 40,
50 i 70. Więc dlaczego ktoś taki jak ja, miałby
zrezygnować z dobrze płatnej pracy i doskonałej
reputacji, i przyjąć tak niewdzięczny styl życia?
Mówię „niewdzięczny”, nie mając oczywiście na
myśli takich jak wy, ale ludzi poza tą salą. Kontrowersyjny temat tylko po to, żeby na moich rękach było więcej krwi. Prawdziwa ironią
jest to, że wszystko, co mówię, znajduje się
w literaturze medycznej, ale jest zdmuchiwane
przez tych, którzy woleliby raczej zastrzelić posłańca, niż wziąć pod uwagę zdrowie szczepionych dzieci. Rodzice często podejmują decyzję

Widzicie to zdjęcie po prawej stronie? To małe
stworzenie nazywa się widłonóg i Nowojorczycy,
a być może i Norwedzy – nie sprawdzałam
tego – piją je tysiącami, bo znajdują się w wodzie pitnej. Ale wstrzykiwanie ich to co innego.
Prawda? A jak to się odnosi do szczepionek?

Ta fiolka Gardasilu, szczepionki przeciw HPV,
wygląda na zupełnie przeźroczystą, kiedy patrzy się na nią przez buteleczkę.

Jednak gdy popatrzy się na tę maleńką kropelkę płynu przez mikroskop, widać, że znajdują się w niej igiełki glinu i przyłączone cząstki
wirusopodobne, i drożdże, i rzeczy o nazwie
plazmidy18 , i tak dalej. Wiadomo, że tam są.

18

Plazmid – cząsteczka pozachromosomowego DNA występująca w cytoplazmie komórki, zdolna do autonomicznej replikacji.
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Jednak w analizach po wprowadzeniu do sprzedaży kilku szczepionek pojawiły się niespodziewanie cząstki i wirusy. O niektórych z nich
opowiadam w serii wideo: „Uczciwość kontra
strategia”. Zatem to, co rodzic widzi gołym
okiem, jest niczym w porównaniu z rzeczywistością pod mikroskopem. Naprawdę istotne
pytanie brzmi: co się dzieje, gdy jakakolwiek
szczepionka zostanie wstrzyknięta do organizmu? Aby to zrozumieć, trzeba mieć podstawowe pojęcie o tym, co dzieje się w układzie
odpornościowym, kiedy doświadczamy infekcji
i jak to się zmienia, kiedy wstrzyknie się koktajl
chemiczno-biologiczny, ponieważ to coś totalnie
innego niż jego wypić.

Zdecydowana większość osób w tej sali posiada
naturalną odporność na wiele szczepów powodujących chorobę meningokokową, przy czym
nie mają pojęcia, że je w przeszłości nosili.
A można być nosicielem niekiedy czterech lub
więcej różnych szczepów w roku kalendarzowym i nawet o tym nie wiedzieć. Można rozwinąć w sobie odporność. Szczepy przez cały czas
zmieniają typy i podtypy, i większość ludzi po
prostu pozbywa się tych bakterii z organizmu
bez żadnych lub przy minimalnych objawach.
W tym samym czasie od pięciu do trzydziestu procent społeczeństwa jest cichymi nosicielami i roznosicielami bakterii, przeciwko którym dzieci otrzymują szczepionki. We wszystkich grupach wiekowych w każdym kraju, na
każdą osobę chorą na kliniczne zapalenie opon
mózgowych co najmniej 100 tysięcy ludzi nosi
tę konkretną bakterię, nawet o ty nie wiedząc.
Departament zdrowia koncentruje się na szczepieniach, ale dziś chce, żebyście zrozumieli, co
wasz własny organizm może zrobić z tymi mikrobami, czego nie może zrobić szczepionka,
ponieważ faktem jest, że organizm jest wyposażony do tego, żeby robić dużo więcej, niż robi
po iniekcji.

Ten slajd wygląda przerażająco, ale wyjaśnię
wszystko, co na nim jest za chwilę. Więc nie
skupiajcie się na tym, dopóki was nie poproszę.
Najpierw chcę powiedzieć kilka rzeczy o infekcjach i iniekcjach. Wiemy, że infekcje różnią się
znacząco między ludźmi pod względem intensywności. Jeśli pojawiłby się tu wirus grypy lub
nawet wirus, z którym nigdy wcześniej się nie
zetknęliśmy, wpłynąłby na różne osoby w różny
sposób. Jednemu członkowi rodziny może po
prostu cieknąć z nosa, ale u innego może wystąpić w pełni rozwinięte przeziębienie.

Tak więc wracając do tego slajdu. . . Jeśli na
niego spojrzymy, zobaczymy, w jaki sposób
może dojść do infekcji. Mikroby po prostu ustawiają się w rządku w nosie, w gardle lub w jelitach i chcą się dostać do środka, ale macie coś,
co nazywam strażnikami bram pałacu. Czekają
tam i składają się z normalnych bakterii, które
mamy wszędzie – w uszach, w gardle, w jelicie, nawet na skórze. Zupełnie normalne bakterie zwalczają tych najeźdźców. Skóra wydziela
anty. . .

Do pierwszego doświadczenia człowieka z naturalną infekcją dochodzi zazwyczaj poprzez wejścia, które mamy w ciele – nos, gardło, płuca
lub jelito. W przypadku większości chorób potrzeba dni, a czasami tygodni, zanim człowiek
wyda się chory, a następnie wyzdrowieje. Większość mikrobów, z którymi się stykamy, nigdy
nie wywołuje choroby, chociaż mają pełną zdolność do tego, żeby nas zabić w określonych okolicznościach. Dlaczego tak jest? Bakterie wywołujące zapalenie opon mózgowych mogą być
bardzo paskudne, ale większość ludzi nie wie, że
jakaś część społeczeństwa stale nosi w swoich
gardłach i przekazuje potencjalnie inwazyjne
chorobotwórcze szczepy tych bakterii.

Tak naprawdę antybiotyki są również wydzielane przez skórę. Tak więc w zaledwie kilka
godzin można odepchnąć potencjalną infekcję.
Albo infekcja może wykorzystać waszą podatność, którą być może gdzieś macie i troszkę
wejść do środka. Następnie dzieje się coś takiego, że jeśli znajdzie się w skórze lub gardle,
poczujecie ciepło w tym konkretnym obszarze,
ale to jeszcze nie będzie gorączka. Zasadniczo
to są białka, które znajdują się już w waszej
krwi i które nie mają nic wspólnego z pamięcią, nic wspólnego ze szczepionkami. Rodzicie
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się rodzicie i one rozpoznają rzeczy, które te
mikroby wydzielają zwane wzorcami molekularnymi, związanymi z patogenami. Są rozpoznawane przez wszystkie komórki, nie potrzebują żadnego szkolenia, nie potrzebują żadnej
pamięci ani żadnej szczepionki. I w ten sposób możecie się pozbyć czynnika zakaźnego.
Za każdym razem, gdy musicie stoczyć bitwę
z mikrobem, zaczynacie tutaj i idziecie krok po
kroku. A jeśli sprawy przybiorą poważny obrót, jak pokazywałam wam po prawej stronie,
będziemy mieć. . .

się z tą zdolnością. Te komórki mogą po prostu
przyjść i spałaszować najeźdźców, zamknąć to
i wszystko zdrowieje, macie problem z głowy.
Może też być tak, że przyjdą, staną się bardziej inwazyjne i przedostaną się przez dolną
powłokę – naczynie krwionośne, gardło lub jelito – i wtedy zacznie się regularna gorączka
w całym organizmie.
Tutaj znowu mamy rzeczy, z którymi się rodzicie. To nie ma nic wspólnego ze szczepionką
ani pamięcią czegokolwiek. To się nazywa dopełniacz i są to białka w organizmie gotowe
już do stoczenia dla ciebie bitwy. Posiadacie
wszystkie typy komórek NK i. . . komórek gotowych do tego, by schrupać mikroby z miejsca, w ciągu kilku godzin. Czasami początek
trwa od zera do czterech godzin, następnie od
około czterech do dziewięćdziesięciu sześciu godzin, aby w pełni to wszystko rozwinąć, a potem jest już po wszystkim, problem znika, zdrowiejecie. Mogą też wejść głębiej. Macie wyższą gorączkę. Wtedy wasz organizm zaczyna
produkować wszystkie limfocyty T i limfocyty
B, które nie tylko wykopują z organizmu ten
mikrob, ale też tworzą pamięć, więc jeśli kiedykolwiek znów go zobaczą, będą we właściwym miejscu, bum! nie będziecie mieć nawet
objawów. A szczepionka próbuje naśladować tę
część tutaj, ale tak naprawdę nic tutaj nie robi.
To jest coś, z czym się rodzicie i co macie przez
cały czas. To bardzo cenne, a ludzi się tego nie
uczy.

Wszystkie te mikroby zostaną przeniesione
do waszych naczyń limfatycznych, waszej śledziony, wątroby, do wszystkich tych miejsc,
w których limfocyty T i B są edukowane i gotowe do stoczenia bitwy. A zatem mamy limfocyty B i T, i te limfocyty B i T zwiększają swoją
liczbę. Określamy to ekspansją klonalną. Następnie stają się komórkami, które noszą nazwę
komórek efektorowych i które wykonują pracę,
i mają trochę pamięci w przyszłości. Tak więc
zdrowiejecie i w tym momencie będziecie mieć
pamięć tego, co się zdarzyło. Może się to stać
w sposób naturalny lub może to zrobić szczepionka, co zaczyna się tam. Jeśli przyjmiecie
szczepionkę, tutaj jest początek.
To wszystko dzieje się na raz, nie ma żadnego
stopniowego wzorca. W przypadku domniemanej naturalnej infekcji to tutaj zacznie działać,
to zacznie działać i będzie nadal działać nawet
w tym czasie, kiedy to się dzieje. To dlatego nie
umieracie za sprawą każdego patogenu, który
staje się inwazyjny, bo ta linia frontu funkcjonuje nawet wtedy, gdy zwiększa się liczba komórek, które tworzą odporność i siłę. Ale szczepionka wchodzi tędy, aktywuje wzorce molekularne związane z uszkodzeniem oraz wzorce
związane z patogenami i stymuluje bitwę tutaj. Ostatecznie powstaje kombinacja tego, co
nazywamy limfocytami Th1 i limfocytami Th2.
I chcę, żebyście to zapamiętali, ponieważ w czasie tej prelekcji będę ciągle wracać do Th1
i Th2. Th1 to wasza odporność komórkowa.
To wasze limfocyty T w głównej mierze tworzą limfocyty Th1. Th2 powszechnie nazywa
się przeciwciałami, ale mimo to zawierają komórki, ponieważ potrzebują limfocytów B i komórek plazmatycznych do stworzenia przeciwciała. Po to, aby drastycznie uprościć, będę na-

Spójrzmy więc na to w inny sposób. O pierwszej warstwie, którą macie, już mówiłam –
od zera do czterech godzin, możecie mieć infekcję, zostaje rozpoznana i wtedy, bum! zostaje usunięta i zdrowiejecie. Jednak jeśli dojdzie tam, przechodzi do poziomu drugiego – po
czasie od czterech do dziewięćdziesięciu sześciu
godzin zwerbuje inne komórki, które już tam
są. Żadnej pamięci. To są komórki, z którymi
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zywać limfocyty Th1 odpornością komórkową,
Th2 zaś odpornością przeciwciał. Na skutek infekcji wirusowej powinniście mieć duży rezultat
tutaj i być może mały rezultat tutaj. Po przyjęciu szczepionki zwykle występuje duży rezultat
tutaj i plus minus tutaj. Niektóre szczepionki
nic tutaj nie robią. Szczepionki przeciwko grypie nie robią prawie nic tutaj. Szczepionki zabite nie robią niemal nic tutaj. Za chwilę do
tego przejdę.

paracetamolu podczas infekcji może zamknąć
wczesną wrodzoną odpowiedź immunologiczną,
dając mikrobowi przewagę.
Jedną z funkcji gorączki, którą ludzie tak się
przejmują, jest umożliwienie właściwego funkcjonowania poziomu 1 i poziomu 2 przez wysłanie sygnałów tutaj, wszystkich tych sygnałów
do komórek odpornościowych. Poza tym ciepło
samo w sobie jest zabójcze dla wielu mikrobów. Tak więc w zależności od składu danej
szczepionki reakcja immunologiczna jest przechylona albo w kierunku tego, albo w kierunku
tego. Kiedy mam na myśli „przechylona”, mam
na myśli coś jak, przesunięcie się równowagi na
jedną lub na drugą stronę.

Tak więc przeszliście skrócony kurs poświęcony
bardzo skomplikowanemu tematowi, immunologii, o którym nawet jedni z najlepszych immunologów na świecie mówią, że nadal musimy
się dużo nauczyć i że wcale zbyt dobrze nie rozumiemy układu odpornościowego. Jeśli macie
szczęście możecie zatrzymać naturalną infekcję
na każdym poziomie albo może ona postępować, ale zarówno szczepionka, jak i naturalna
infekcja – pomimo że wkraczają do organizmu
w bardzo różny sposób – tworzą do pewnego
stopnia to i naturalne infekcje zwykle dużo dłużej trwające niż działanie szczepionek, i dlatego
wciąż musimy przyjmować szczepionki raz za
razem. W przypadku naturalnej infekcji odpowiedź osoby, której układ odpornościowy nie
funkcjonuje dobrze, może prowadzić do zapalenia mózgu jako powikłania po odrze. Wiemy,
że infekcja grypy może torować drogę dla bakteryjnego zapalenia płuc i dlatego robi się taki
szum wokół grypy.

Szczepionki po prawej stronie w większości zawierają glin [aluminium], co stanowi jeden powód, dla którego powodują stronniczość w kierunku limfocytów Th2. Wszystkie te
szczepionki nazywamy szczepionkami zabitymi,
szczepionkami inaktywowanymi lub szczepionkami podjednostkowymi, lub też szczepionkami
skoniugowanymi. Tak nazywamy tę grupę.
Szczepionki po lewej stronie prawdopodobnie
dadzą wam odpowiedź immunologiczną w kierunku Th1, ponieważ są to szczepionki żywe
i bez adiuwantu. Ważne, abyście zapamiętali
słowo „adiuwant”, ponieważ oznacza ono –
pomocnik, a najsłynniejszy adiuwant w tych
szczepionkach to glin. Ale jak bardzo dobrze
wiecie, skwalen również jest stosowany i powoduje wiele problemów. Większość szczepionek żywych wywołuje niewielką infekcję i jest
to otwarcie przyznane w literaturze medycznej.
Szczepionka przeciw odrze powoduje zakażenie
odrą w waszym organizmie, które w rzeczywistości bardziej przypomina naturalną infek-

Wielu ludzi jest przerażonych tym, że te inne,
dodatkowe wtórne infekcje lub nadkażenia, jak
się je określa, występują dlatego, że nie mają
nad nimi żadnej kontroli i z tego powodu decydują się na szczepionki. Ale my mamy nad
nimi kontrolę i stąd chciałam wam pokazać to
wszystko. Sposób, w jaki dziecko przychodzi na
świat, ma wpływ i macie nad tym kontrolę.
Mleko z piersi ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego wszystkiego. Wiele leków przepisywanych przez lekarzy ma wpływ, i to wcale
nie dobry. To, co żyje w naszych jelitach, ma
ogromny wpływ na to, jak to wszystko działa.
Odżywianie jest ważne dla funkcjonowania każdego z tych poziomów, osłabia je na przykład
niedobór witaminy „C”. Przy braku witaminy
„C”, wszystkie te poziomy śpią, działają w ślimaczym tempie i nie wykonują swoich zadań.
Ale coś tak powszechnego, jak przyjmowanie
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cję niż te, oczywiście z wyjątkiem drogi wejścia do organizmu, ponieważ odra w naturalnym świecie nigdy nie jest wstrzykiwana, dostaje się do środka przez płuca. Oba rodzaje
szczepionek potrafią stworzyć pamięć immunologiczną. Zarówno te, jak i te potrafią stworzyć
pamięć immunologiczną. Jednak odkryto, że te
po prawej stronie zwiększają liczbę zachorowań
na to, co nazywamy chorobami niebędącymi
przedmiotem zwalczania oraz liczbę zgonów
wśród osób, które te szczepionki otrzymują.
W literaturze naukowej znajdują się twierdzenia, że szczepionka przeciwko odrze i szczepionka BCG przeciwko gruźlicy wywołują różnicowanie w kierunku Th1, które może być
korzystne. To najpopularniejszy niespecyficzny
skutek, o którym się słyszy. Czym jest zatem
niespecyficzny skutek?

układu odpornościowego dziecka, że nawet gdybyśmy mieli zetrzeć odrę z powierzchni ziemi,
nie powinniśmy zaprzestawać podawania tej
szczepionki <— PiM .
W Skandynawii, gdzie przestano stosować
szczepionkę BCG, badania koncentrują się
obecnie na tym, żeby przywrócić ją do kalendarza szczepień noworodków ze względu na
PiM —> przypuszczalnie dobroczynny wpływ
na ich układ odpornościowy <— PiM . Epidemiolodzy podejrzewali od dziesięcioleci, że niektóre szczepionki mogą powodować niespecyficzne skutki, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, ale dopiero w latach 80. grupa naukowców w Afryce przyjrzała się tej kwestii szczegółowo. Dzieci umierały tam na odrę.
W Afryce nie było tak, jak tutaj w latach
50. i 60. W latach 50, 60, 70, a nawet 80.
małe dzieci umierały na odrę, i to był problem.
Chcieli zastąpić/nadpisać przeciwciała matki.
Wiecie, że tutaj nie szczepimy przed piętnastym miesiącem życia – to dlatego, że przeciwciała matki są nadal aktywne, a szczepionka nie
działa, kiedy przeciwciała matki są wciąż aktywne. Zdecydowali więc, że w Afryce wyprodukują naprawdę silną szczepionkę o wysokim
mianie przeciwko odrze. Podawali ją małym
czteromiesięcznym dzieciom i zauważyli ku swojemu przerażeniu, że w ciągu kilku następnych
lat liczba zgonów wśród dzieci, które otrzymały
tę szczepionkę, podwoiła się z powodu innych
infekcji, nie z powodu odry.

To ważne, bo będę dziś dużo mówić o niespecyficznych skutkach. Jest nim każdy skutek niebędący skutkiem docelowym, czyli niedopuszczeniem do konkretnej choroby. Ludzie stosują
szczepionki od około dwustu lat, myśląc:
„Okej, ta szczepionka powstrzyma tę chorobę,
na którą się szczepimy”.
Kiedyś nie wiedzieli nic o epigenetyce ani o tym,
jak wszystko, co robimy, jemy lub wprowadzamy do naszego organizmu, może zmienić
sposób, w jaki organizm funkcjonuje. Tak naprawdę w tamtych czasach nie wiedzieli nawet,
czym jest leukocyt, a kiedy lekarze odkryli leukocyty, uznano ich za szarlatanów. Może wystąpić tzw. pozytywny skutek, gdy mówi się
o tym, że szczepionka poprawia ogólną odporność w kierunku Th1. Szczepionki inaktywowane mogą też dać negatywny skutek w postaci polaryzacji w kierunku Th2, co osłabia odporność komórkową, czyli Th1. Z tego
powodu zdarza się, że zdrowy człowiek po
przyjęciu szczepionki nagle choruje. O tym
wszystkim mówi się, że jest to współwystępujące/przypadkowe. Nawet w mojej praktyce
jako nefrologa, kiedy u moich pacjentów występowała niewydolność nerek, wszyscy wokół
mówili mi: „współwystępujące/koincydencja”.
Później w tej prezentacji zobaczycie, jak to
się dzieje. Dzisiaj mówi się ludziom, PiM —>
że niektóre szczepionki, jak na przykład przeciwko odrze, stanowią takie dobrodziejstwo dla

Szczepionka chroniła dzieci przed odrą, naprawdę chroniła, muszę przyznać, że chroniła je
przed odrą, jednak liczba zgonów z powodu innych zakażeń podwoiła się w ciągu następnych
kilku minut. Uważa się, że te niespecyficzne
skutki były związane z immunosupresją, obecną
zarówno w czasie trwania infekcji, jak i później przez lata. Jest prawdą, że zarówno szczepionka przeciwko odrze, jak i zakażenie odrą
hamują czynności układu odpornościowego natychmiast po tym, jak do nich dochodzi. Trwa
to kilka tygodni, a wiemy o tym, ponieważ odpowiedź na szczepionkę BCG mija i nie ma
w tej sprawie żadnej polemiki, w porządku?
Zarówno szczepionka, jak i zakażenie hamują
odporność komórkową na kilka tygodni. Jenak
później w dalszym ciągu uważają, że czynności
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ciwko rodzicom, którzy odmawiają szczepionek
i rzekomo zagrażają społeczeństwom. Ten artykuł został zasponsorowany przez Fundację Billa
i Melindy Gates oraz Departamentu Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, co moim zdaniem
stanowi dziwaczny sojusz.

układu odpornościowego były zahamowane zarówno w przypadku szczepionki przeciwko odrze, jak i szczepionki o wysokim mianie. A rozumują to w ten sposób:
„Och, szczepionka o wysokim mianie musi być,
jak chorowanie na prawdziwą odrę, więc musi
hamować czynności układu odpornościowego na
długi czas”.

Co zabawne, główny autor Michael Mina wykorzystał odniesienia autorów, którzy opublikowali ustalenia w rzeczywistości stanowiące dowód na to, że on się myli, i to właśnie pchnęło
mnie do bardziej dogłębnego przyjrzenia się niespecyficznym skutkom szczepionek. Umocniło
to moją wiedzę, że Mina i inni całkowicie się
mylą. Jednakże to opracowanie jest tak trudne
do zrozumienia, że lekarze czytają o nim artykuły w prasie ogólnodostępnej. Nie czytają
prawdziwego opracowania, nie ścigają wszystkich czterdziestu jeden odniesień i ich nie czytają, ponieważ mogę zaświadczyć, że to tortury.
Ja to przeczytałam, ale lekarze tego nie czytają.
Mówią po prostu:

Okazuje się to całkowitą nieprawdą, ale ten
fakt nie powstrzymuje ludzi w obecnych czasach przed tym, żeby w dalszym ciągu tak mówić. Kiedy Afrykańscy naukowcy przyjrzeli się
bliżej swoim danym, stało się jasne, że zgony
były ewidentne, gdy po szczepionce o wysokim
mianie przeciwko odrze podawano szczepionkę
przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi, czyli
szczepionkę DTP. Okazało się, że ryzyko negatywnego działania DTP jest realne nawet po
podaniu szczepionki przeciwko odrze o normalnej sile, co stanowi potwierdzenie tego, o czym
mówiliśmy wcześniej, że szczepionki inaktywowane osłabiają układ odpornościowy. Słyszeliście o tym kiedyś? Ja usłyszałam dopiero całkiem niedawno.

„Och, musimy podawać szczepionki przeciwko
odrze, bo dziecko może umrzeć po zachorowaniu
na odrę dwa lata później”.
A lekarze w latach 50. nie zauważyli, że to
ma miejsce. Zatem przyjrzyjmy się temu, co
naprawdę się dzieje w następstwie szczepionki
przeciw odrze oraz po infekcji odry.
Wykazano, że szczepionka przeciwko odrze
o normalnej sile obniża współczynnik umieralności na infekcje inne niż odra w dłuższej perspektywie czasowej w Afryce. Ja tego nie kwestionuję. Jednakże, o czym nie wiedzieli Mina
i inni, podobnie jest z odrą [naturalną]. Wydaje
się natomiast, że ludzie przeważnie nie wiedzą, iż odra ma nawet korzystniejszy wpływ
na układ odpornościowy w dłuższej perspektywie czasowej. Ten brak wiedzy wzmocniły niedawne doniesienia w mediach przedstawiające
odrę jako chorobę bardziej przerażającą niż gorączka krwotoczna Ebola. Niektórych rodziców
w 2015 roku odra przerażała z różnych powodów, w tym z powodu komentarza najczęściej
powtarzanego rodzicom, którzy nie chcą szczepić: „Wasze dziecko może umrzeć”. — Ale czy
to rzeczywiście prawda?

Druga część tego błędnego przekonania pojawiła się ponownie w tym roku, w tym oto artykule z 2015 roku. Główny autor twierdzi, że
odra powoduje amnezję układu odpornościowego trwającego do dwudziestu ośmiu miesięcy,
który przypuszczalnie sprawia, że dzieci zapadają na chorobę, na którą wcześniej były odporne. Innymi słowy, nawet jeżeli zostałeś zaszczepiony, to oni mówią, że jeśli zachorujesz
na odrę, to choroba wymaże pamięć tego, przeciwko czemu zostałeś zaszczepiony. W jaki sposób doszedł do tego wniosku? Posłużył się tym,
co nazywamy żargonem informatycznym, wymyślnymi obliczeniami matematycznymi oraz
ezoterycznymi danymi i wykresami, które sprawiły, że niektórzy moi koledzy, doskonali fizycy i matematycy, jednocześnie drapali się po
głowach. Ta publikacja jest wymierzona prze-

Chcę wyjaśnić, że mówimy o dwóch różnych
ryzykach śmierci – natychmiastowej na odrę
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i następującej po pewnym czasie nie z powodu odry. Okej? Z powodu immunosupresji,
o której mówiłam. Ten czarny wykres tutaj
pokazuje współczynnik umieralności na odrę,
który spada, spada i spada przed przyjęciem
szczepionki przeciwko odrze. Dlaczego wystąpiły przypadki zachorowalności, które rosły, rosły i rosły? I podczas gdy one rosły, rosły
i rosły, współczynnik umieralności nadal spadał. Rosły po części dlatego, że liczba ludności
gwałtownie się zwiększała. Jeśli populacja się
zwiększa, przynosi to skutek w postaci większej liczby przypadków, większego zatłoczenia,
większej liczby zakażeń. A mimo to, dlaczego
liczba zgonów malała w kierunku zera?

rowych wykresów obrazujących to samo zjawisko, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych.

Jak widzicie, tutaj znajduje się nasz współczynnik umieralności na odrę, tutaj, kiedy pojawiła się pierwsza nieskuteczna szczepionka
zabita, i tu, gdy pojawiła się druga skuteczniejsza szczepionka. Walka już się zakończyła,
jeśli chodzi o współczynnik umieralności. No
tak, odra wciąż istniała, nie zaprzeczam temu.
Częstokroć krytykuje się mnie słowami: „Och,
przecież nadal mamy odrę”. Tak, ale nikt na
odrę nie umierał, a układ odpornościowy był
potem w lepszej kondycji.
To samo zaobserwowaliśmy w Anglii i Walii.
Popatrzcie. Tutaj pojawiła się szczepionka. Tu
jest współczynnik umieralności. „O, i zobaczcie, szczepionka nas uratowała”

Jedyni ludzie, którzy rozumieją radykalny postęp prowadzący do zmniejszenia się liczby zgonów na odrę to osoby, które badają historię
odżywiania, infrastrukturę sanitarną oraz kampanię zwalczania krzywicy, która była prowadzona w całej Europie mniej więcej od 1920
roku, i której podstawę stanowi olej z wątroby dorsza, cechujący się wysoką zawartością witaminy „A” bardzo pomocnej w czasie odry. Dostęp do świeżej żywności radykalnie wzrósł dzięki poprawie systemu dróg, składowaniu w chłodniach i transportowi. Te rzeczy zmieniają obraz krajów rozwiniętych, nie
tylko dlatego, że ludzie mogą podróżować, ale
również rolnicy mają możliwość przekazywania
swoich produktów odbiorcom mieszkającym daleko od nich.

śmiech na sali

W przypadku dzieci w Anglii i Walii nie da się
ukryć tego rodzaju tendencji i w którymś momencie naukowcy w Afryce zdali sobie sprawę
z tego, że muszą ponownie rozważyć swoją hipotezę, że odra prowadzi do zgonu w dłuższej
perspektywie czasowej.
Cofnęli się, jeszcze raz przyjrzeli się tej kwestii i odkryli, że ludzie, którzy chorowali na
odrę, cieszyli się lepszym zdrowiem w dłuższej perspektywie czasowej niż dzieci, które
w ogóle na odrę nie chorowały. I właśnie takie porównanie należało wykonać. Większość
dzieci, które wyleczono z odry i które cieszyły
się lepszym zdrowiem, nie było szczepionych.
To badanie przeprowadzone w Niakhar w Senegalu dotyczyło umieralności w dłuższej perspektywie czasowej w ciągu czterech lat, między rokiem 1992 a 1996, u dzieci narażonych
na odrę po przejściu epidemii. Na podstawie
badań krwi dzieci te były kategoryzowane jako
przypadki odry, ponieważ miały w pełni rozwi-

Gospodarki krajów zaczęły kwitnąć, a historia pokazuje nam, że większy dobrobyt i lepsze standardy życia prowadzą do zmniejszenia
liczby zgonów na wszelkie infekcje, jak też do
złagodzenia stopnia nasilenia niektórych cech
przebiegu choroby, nawet jeśli częstotliwość zachorowań pozostaje wysoka. Piszemy w naszej
książce: „Rozwiewanie iluzji”, na naszej zaś
stronie internetowej znajduje się ponad 50 kolo-
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niętą wysypkę i wysoki poziom reakcji przeciwciał lub jako bezobjawowe przypadki odry, bo
wystąpiła u nich w pełni rozwinięta odpowiedź,
ale nieznaczna wysypka; bądź też kategoryzowano je jako dzieci eksponowane, ale niezakażone, gdyż były wyraźnie narażone, ale nie rozwinęły żadnej reakcji we krwi. Dzięki badaniom
krwi i obserwacjom prowadzonym przez kolejne
cztery lata odkryli, że zmarło tylko 1,5% osób
chorych na odrę i 10,1% dzieci eksponowanych,
ale niezakażonych. Dość dziwne. Nie wystąpił
w tym badaniu ani jeden zgon na ostrą odrę.

ponieważ pojawi się w niemal wszystkich badaniach, które będę omawiać – nawet w najbiedniejszych rejonach, dzieci, które przeżyły
infekcję, a w tym badaniu było to 100%, nie
miały później niższego współczynnika umieralności z powodu innych chorób. Kiedy dr Aaby
zdał sobie sprawę z tego, że odra sama w sobie nie stanowi problemu, zrozumiał również, że
być może nie wszystko sprowadza się do szczepionki. Dlatego cofnął się i ponownie przyjrzał
się danym dotyczącym szczepienia oraz przeanalizował zgony, które wystąpiły później z powodu innych infekcji pod kątem tego, które
szczepionki zostały podane, którym dzieciom
i w jakiej kolejności.
Odkrył, że u dzieci, które otrzymały jedynie
szczepionkę przeciw błonicy, krztuścowi i tężcowi lub szczepionkę przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi, po otrzymaniu szczepionki przeciw odrze, wystąpił wyższy współczynnik umieralności z powodu infekcji innych niż odra.
Dr Abby nie powiedział których, ale mamy
dziś wystarczająco dużo opracowań w literaturze medycznej, żeby wykazać, iż szczepionki
inaktywowane – czyli te, które pokazałam
wam wcześniej, te po prawej stronie – powodują niespecyficzne skutki, wywołując polaryzację w kierunku Th2, które zmniejszają ogólną
odporność na choroby oraz korelują z wyższym współczynnikiem hospitalizacji i zgonów
w Afryce.

Ten wykres pochodzi z tego samego badania
i pokazuje wyższe prawdopodobieństwo przeżycia osób, które chorowały na odrę bądź na
bezobjawową postać odry. To ludzie tutaj na
górze. To jest prawdopodobieństwo przeżycia.
Zatem ci ludzie chorowali albo na odrę, albo
na bezobjawową postać odry i porównano ich
z tymi, którzy byli narażeni, ale nie mieli żadnego lub mieli tylko nieznaczny wzrost przeciwciał we krwi, przy czym wiele z tych osób
było szczepionych. Różnica między nimi była
ogromna. Znajduje to odbicie w czymś, co nazywamy wskaźnikiem umieralności, który wynosi 0,14. Gdyby odra zabijała ludzi w dłuższej perspektywie czasowej, to wskaźnik umieralności przekroczyłby 1,0. Jest to zatem niebywałe niski wskaźnik umieralności. Nie mam
czasu tłumaczyć, w jaki sposób określili jego
wartość, ale zrobili to, przyglądając się różnicy
pomiędzy tymi dwiema grupami. Jest to bardzo mała liczba wskazująca na zdecydowaną
korzyść, jaką daje przebycie infekcji w porównaniu z brakiem jakiejkolwiek reakcji we krwi.

Tutaj widzicie cztery badania, z których każde
pokazuje podobne wzorce. Wykazał on w jednym badaniu środowiskowym wprowadzenia
szczepionki – dwukrotny wzrost liczby zgonów. Przyjrzeli się więc umieralności, a następnie porównali go ze współczynnikiem umieralności po wprowadzeniu tej szczepionki, i zaobserwowali dwukrotny wzrost liczby zgonów.
Trzykrotny spadek liczby zgonów w szpitalach,

Tak więc Nick Carr zdał sobie z tego sprawę,
że infekcja odry ma korzystny wpływ na układ
odpornościowy i że wyleczenie się z odry nie
wiąże się z wyższym współczynnikiem umieralności w dłuższej perspektywie czasowej, jak
stwierdził Michael Mina w 2015 roku. Według
dra Petera Aaby – zapamiętajcie to nazwisko,
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gdy nie podawano szczepionki DTP. Czterokrotny wzrost liczby zgonów, kiedy szczepionkę
DTP podano po szczepionce BCG w badaniu
wczesnego szczepienia szczepionką BCG. Dwukrotny wzrost liczby zgonów, kiedy szczepionka
DTP została podana po szczepionce o wysokim
mianie przeciwko odrze. W innych aktualnych
badaniach uwzględniono szczepionki przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, które
pokazują te samą tendencję. Jednak od tego
czasu afrykański kalendarz szczepień znów się
zmienił. W 2011 roku dr Agergaard opublikował zaktualizowaną analizę, która wykazała:

kową przeciw błonicy, tężcowi i krztuściowi,
H. influenzae serotypu B i zapaleniu wątroby
typu B. Badanie polegało także na podawaniu szczepionki przeciwko żółtej febrze wraz
ze szczepionkami przeciw odrze. Umożliwia to
analizę podawania wszystkich szczepionek żywych w przeciwieństwie do podawania szczepionek żywych plus szczepionek zabitych. Wyniki
są moim zdaniem całkiem zdumiewające. Odra
+ żółta febra + ta szczepionka 5 w jednym –
popatrzcie na współczynniki umieralności.

Chciał zaobserwować różnicę między podaniem
wyłącznie szczepionki przeciwko odrze i doustnej szczepionki przeciw Polio, z których obie to
szczepionki żywe, a podaniem szczepionki inaktywowanej zabitej przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi plus szczepionek żywych. Ustalił, że kiedy dodamy te szczepionki, występuje
wzrost liczby zachorowań określany inaczej jako
zapadalność na choroby, słaby wzrost dziewcząt – dziewczęta dotkliwiej odczuwają negatywny wpływ szczepionek w niemal wszystkich
badaniach, o których mówię – i że współczynnik ryzyka, który oznacza tak naprawdę ryzyko,
że wydarzy się coś złego, wynosi 1,86. Współczynnik ryzyka osiągnął wartość 3,47, co oznacza, że dzieci były w zasadzie od dwóch do
czterech razy bardziej narażone na ryzyko wystąpienia problemów tylko z powodu dodania
tego. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, że na dole
wszystkich moich slajdów znajdują się numery
PMID, które stanowią dowód na to, co mówię.
Możecie wejść na PubMed.gov, wklepać te cyfry i w większości przypadków otrzymacie pełny
tekst, czasami tylko abstrakt.

W porównaniu, ze szczepionką wyłącznie przeciwko odrze plus szczepionką przeciw żółtej febrze, tu na dole, średni współczynnik umieralności wyniósł 7,73. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zgonu było około siedmiokrotnie
większe u osób, które otrzymały tę kombinację,
przedział zaś współczynnika umieralności wyniósł od 1,79 do 33,4. W tym artykule twierdzą,
że nigdy wcześniej nie badali niespecyficznych
skutków szczepień. Inaczej mówiąc, interesowało ich jedynie to, czy szczepionki zatrzymały
choroby, które próbują zatrzymać. W większości przypadków odpowiedź brzmi „tak”, ale nigdy nie pofatygowali się, by zbadać problemy,
które mogą wystąpić w dłuższej perspektywie
czasowej.
Byli niezbyt zadowoleni, gdy zauważyli, że łączenie szczepionek żywych z inaktywowanymi
zwiększa współczynnik umieralności do wysokości pomiędzy 6 a 329%. Dr Fisker podkreślił, że czas w życiu dziecka, kiedy szczepionki
zabite osłabiają jego układ odpornościowy, ma
znaczenie i może przekładać się na współczynnik umieralności wyższy średnio o 64% w czasie
po przekroczeniu wieku przyjęcia szczepionki
przeciwko odrze.

Następnie w 2014 roku opublikowano badanie, które dotyczyło zastąpienia szczepionki
DTP, szczepionką DTaP-Hib-WZW B. To jest
znów. . . Ta szczepionka nazywa się bezkomór-

Obecnie afrykańskie kalendarze szczepień co-
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raz bardziej przypominają kalendarze zachodnie, więc logiczne jest pytanie o to, co się dzieje
w krajach zachodnich. Dopiero od pięciu lat zachodnie badania nad szczepionkami uwzględniają to, co dr Aaby badał w Afryce. Ponieważ
dr Aaby działa w Skandynawii, wasze kraje są
teraz na czele tych badań. Dotychczasowe wyniki pokazują, że szczepionki inaktywowane stosowane w Europie mają negatywny wpływ na
układ odpornościowy, powodując wzrost liczby
przyjęć do szpitali.

jego układ odpornościowy podlega programowi
szczepień.
Oto duński kalendarz szczepień, który jest podobny do waszego. Można zauważyć, że u niemowlęcia przez większość czasu w ciągu pierwszych piętnastu miesięcy jego życia występuje
potencjalne przechylenie w kierunku Th2 po
tych szczepionkach zabitych. W tym wieku podaje się pierwsze szczepionki. W tym wieku
przeważnie się ich nie podaje. 3, 5, 12 miesięcy – wszystkie dzieci otrzymują te szczepionki zabite i wtedy w końcu pojawia się
szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce,
która miejmy nadzieję, przywraca je do Th1.
Później otrzymują następną szczepionkę, następnie szczepionki zabite, żywe i ponownie zabite. Kiedy pierwszy raz wygłaszałam tę prelekcję, wywołałam u niektórych rodziców panikę, o czym nie miałam pojęcia. Podczas przerwy wyrazili obawę, że ich dzieci będą teraz musiały być zaszczepione przeciwko odrze, śwince
i różyczce, aby naprawić problem spowodowany
przez DTaP. Jednak nie chcę, żebyście myśleli,
że niemowlę pozostaje nieuchronnie uwięzione
w Th2 tylko dlatego, że otrzymało szczepionki
zabite. Weźcie więc głęboki oddech i wiedźcie,
że otrzymacie pełniejszą odpowiedź w drugiej
części.

Pierwsze badanie, które chcę omówić, zostało
przeprowadzone w 2015 roku w Danii i chodziło w nim o sprawdzenie, czy wstrzyknięcie
szczepionki DTaP-IPV-Hib może spowodować
wzrost liczby przyjęć do szpitali. To jest badanie retrospektywne, co oznacza, że patrzy
się wstecz na dane, które już istnieją. Badanie uwzględniało dzieci, które otrzymały szczepionkę DTaP-IPV-Hib w wieku trzech miesięcy, pięciu miesięcy i dwunastu miesięcy zgodnie z kalendarzem szczepień. W wieku piętnastu miesięcy otrzymały szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyce (MMR). Przebadali 168.511 dzieci i chcieli sprawdzić, ile
z nich miało chorobę o nazwie RSV (wirus
RSV). To paskudna infekcja górnych dróg oddechowych, poważna zwłaszcza u niemowląt.
Tak więc około 888 dzieci miało ten wirus.
Dzieci, które otrzymały szczepionkę przeciw
odrze, śwince i różyczce przed tą szczepionką
zostały wyłączone z badania. W tym badaniu
nie uwzględniono żadnych kontrolnych, nigdy
nieszczepionych niemowląt.

Sytuacja jest w rzeczywistości dużo bardziej
skomplikowana i pokażę wam to. Ale Sorup,
autor badania, o którym przed chwilą mówiłam,
napisał coś interesującego w tym artykule, co
powinno zapalić czerwone światełko w głowie
każdego z nas. Oto jego słowa:

Pytanie jednak brzmiało: czy typ ostatniej
wstrzykniętej szczepionki wpływa na wskaźnik
przyjęć do szpitali dzieci chorych na RSV w Danii?

„O ile znajdzie to potwierdzenie w dalszych badaniach w krajach o wysokich zarobkach – to wy
– niespecyficzny korzystny wpływ szczepionki
przeciw odrze, śwince i różyczce może być wykorzystany jako dodatkowy bodziec do tego, żebyście szczepili swoje dzieci w odpowiednim czasie. . . Co więcej, jeśli dalsze badania potwierdzą, że to prawda, mogą zechcieć ją podawać nawet wcześniej niż w wieku piętnastu miesięcy”.

A odpowiedź? Tak, wpływa. Przyjęcie jako
ostatniej szczepionki przeciwko odrze, śwince
i różyczce wiązało się ze zmniejszonym wskaźnikiem przyjęć do szpitali osób chorych
na RSV, ale przyjęcie ostatniej szczepionki
DTaP-IPV-Hib oznaczało wzrost liczby przyjęć do szpitali. W oparciu o te ustalenia rodzice mogą logicznie i zgodnie z prawdą stwierdzić, że ta pięcioskładnikowa szczepionka zabita powoduje zwiększone ryzyko zachorowania
ich dziecka na inne infekcje w okresie, kiedy

Dlaczego wcześniejsze podanie szczepionki
przeciwko odrze, śwince i różyczce mogłoby by
korzystne? Ponieważ wiedzą, że szczepionki inaktywowane przynoszą skutek w postaci wzrostu liczby przypadków hospitalizacji, i wykrzywienia układu odpornościowego. Powinno być
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to konkretne badanie jest w toku i zostanie zakończone w listopadzie 2015 roku. Rozpoczęło
się w 2012 roku. Przyglądają się BCG w porównaniu z niepodawaniem żadnej szczepionki
przez pierwsze 7 dni życia dziecka. A potem
dalej i dalej szczepią dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Chcą poznać liczbę przypadków hospitalizacji występujących w tym okresie
piętnastu miesięcy. Do tej pory przeanalizowali
4,184 rodziny i nie włączyli do badania nieszczepionych niemowląt, chociaż takie istnieją.
Stracili jednak szansę, ponieważ jeśli podaje
się BCG tuż po narodzinach, pobiera próbki
krwi i bada parametry odpornościowe, to dlaczego nie przyjrzeć się również dzieciom, które
w ogóle nie były szczepione i odpowiedzieć na
kilka bardzo naglących pytań?

oczywiste dla wszystkich, że DTP stanowi problem i że aby go prawidłowo zbadać, musimy
porównać dzieci szczepione z tymi, które nie
otrzymały tej szczepionki. Istnieje jednak powód, dla którego nie możemy tego zrobić i istnieje powód, dla którego nie mógł tego zrobić
dr Aaby. Gdy był w Afryce, napisał bardzo wyraźnie, na czym polegały te problemy. Przeczytajcie to sami w swoim własnym tempie, a ja się
napiję i potem będę mówić dalej.
„. . . uważa się nieetyczne przeprowadzenie randomizowanych badań dla już zalecanych szczepionek do pomiaru ich ogólnego wpływu na zachorowalność
i śmiertelność, nawet jeśli te efekty
nigdy nie były mierzone...”
„. . . dwie szczepionki mogą mieć
zupełnie inne działanie przy jednoczesnym podawaniu...”

Oto wyniki, którym naukowcy będą się przyglądać. Wskaźnik hospitalizacji w Danii w pierwszym roku życia 20% jest zdumiewająco wysoki.
PiM —> Odkryłam jednak, że to dlatego, iż
duńscy lekarze nie mają możliwości wykonywania badania krwi i zdjęć rentgenowskich, więc
wszystko to musi być robione w szpitalach. Zatem to z tego powodu mają tak wysoki wskaźnik hospitalizacji. Jednak celem tego badania
jest zastosowanie szczepionki BCG, jako środka
do obniżenia tego wysokiego wskaźnika hospitalizacji niemowląt <— PiM . Zanim przyjrzymy
się innemu duńskiemu badaniu, chciałabym powiedzieć o tym, co zdarzyło się w Afryce,
gdy podano niemowlętom szczepionkę DTP po
szczepionce BCG.

„Pomimo że dziesiątki tysięcy badań
oceniających specyficzne dla choroby,
wywołujące przeciwciała skutki szczepionki zostały przeprowadzone, większość ludzi nie zbadała, czy szczepionki
mają niespecyficzne skutki, ponieważ
obecne postrzeganie wyklucza takie
efekty”
Jak widzicie, dr Aaby jasno wyłożył, w czym
rzecz. Ostatni fragment, że obecny sposób postrzegania wyklucza te efekty, jest w rzeczywistości błędny. Powinien był powiedzieć, że:
„Obecny sposób postrzegania uniemożliwia prowadzenie takich badań, ponieważ bezspornie wiedzą, że istnieje tu problem i odmawiają badania go z wykorzystaniem
nieszczepionych dzieci”.

Naukowcy odkryli, że DTP rzeczywiście miała
negatywny wpływ, kiedy podawano ją samą lub
jako ostatnią szczepionkę. Dr Aaby przyjrzał
się wszystkim badaniom, w których DTP została podana po BCG i zgłosił te negatywne
skutki wymienione tutaj. Nie przeczytam wam,
możecie przeczytać sobie sami. Jeszcze się napiję. Możecie też robić zdjęcia. Wszystkie zostały szczegółowo nakreślone w tej publikacji.

Chcą go rozwiązać w jeden sposób – podając
młodszym dzieciom więcej szczepionek z nadzieją, że nie zauważycie, na czym ten problem
polega.
Z tego powodu przeprowadzają w Danii to badanie, próbując dowiedzieć się czy szczepionka
BCG podana tuż po narodzinach dziecka może
zapobiec tak znacznemu przechyleniu układu
odpornościowego w kierunku Th2 spowodowanemu przez szczepionkę zabitą. Szczepionka
BCG została wycofana z duńskiego programu
szczepień dzieci w latach osiemdziesiątych, ale

1. DTP miało negatywny wpływ na przeżywalność w porównaniu z BCG.
2. Dwa „naturalne” eksperymenty wykazały
znacznie wyższą śmiertelność w przypadku
szczepionych DTP w porównaniu z nieszczepionymi DTP.
3. Wskaźnik śmiertelności kobiet i mężczyzn
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zwiększył się po DTP we wszystkich dziewięciu badaniach.
4. Podanie żywej szczepionki po DTP zmniejszyło śmiertelność.

Urodziły się w latach 1997-2006 i naukowcy obserwowali je do wieku dwóch lat. Wyniki faktycznie wykazały mniejszą liczbę przypadków
hospitalizacji, gdy szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce była ostatnią szczepionką
– wskaźnik występowania przypadków hospitalizacji wyniósł 0,86. Ale jeżeli ostatnią szczepionką była jedna z tych szczepionek zabitych,
dając polaryzację w kierunku Th1, wskaźnik
hospitalizacji wzrósł, niemal się podwoił. Jest
to bardzo podobne do tego, co dr Aaby zaobserwował w Afryce. PiM —> Ponownie nie wspomina się o przyjęciach do szpitali nieszczepionych niemowląt <— PiM . Dlaczego? Czy one
nie istnieją? Czy się je po prostu ignoruje?

Oto pytania, na które powinna odpowiedzieć
Skandynawia:
» Czy szczepionka BCG podawana tym duńskim dzieciom tuż po narodzinach zapobiega
supresji układu odpornościowego wywołanej
przez pięcioskładnikową szczepionkę zabitą,
a raczej cześcioskładnikową szczepionkę zabitą, i powstrzymuje ryzyko hospitalizacji
powodowane przez tę szczepionkę inaktywowaną?
» Jak wysoki jest wskaźnik hospitalizacji nieszczepionych dzieci? Prawdopodobnie wielu
z was na tej sali wie dokładnie, ile wynosi
ten wskaźnik hospitalizacji.

Konkluzja, którą podano do wiadomości publicznej była taka, że szczepionki inaktywowane
napędzają wzrost liczby zachorowań dokładnie
tak samo w Danii, jak w Afryce.

Mówią, że włączenie do tych badań nieszczepionych byłoby nieetyczne. Ale to kiepska wymówka, gdyż w wielu badaniach patrzyli retrospektywnie na istniejącą bazę danych, która
uwzględnia wszystkie niemowlęta. Więc dlaczego nie włączyć do analizy zdrowych, nigdy
nieszczepionych niemowląt?

Potwierdzili to, mówiąc, że szczepionki rzeczywiście powodują niespecyficzne skutki w krajach o wysokich zarobkach. I chociaż nie znają
konkretów dotyczących wszystkich niespecyficznych skutków, są niemal pewni, że ma to
związek z czymś, co nazywa się modulacją epigenetyczną. Można sobie studiować modulację
epigenetyczną, ale jaki byłby normalny punkt
odniesienia? Jedynym normalnym dzieckiem
jest karmione piersią niezaszczepione dziecko.
Wydaje się, że autorzy tych badań z uporczywą
niechęcią odnoszą się do pomysłu, by je włączyć do badań, co sprawia, że dzieci te stają się
oczywistym, niewygodnym problemem, o którym się nie mówi. Przyjrzyjmy się więc temu,
co wiadomo na temat modulacji epigenetycznej,
gdy mowa o poszczególnych osobach.

Oto norweski kalendarz szczepień, który nie
różni się od duńskiego. Jeżeli szczepi się dzieci
BCG tuż po narodzinach, to potem bardzo
szybko naraża się je na kontakt z kilkoma
szczepionkami inaktywowanymi, które zaczynają być podawane w wieku trzech miesięcy,
i to się nic nie zmienia, aż do wieku piętnastu miesięcy. Niezależnie od tego, czy BCG
jest podawana, przypadki hospitalizacji występują w tym okresie, gdy podawane są te szczepionki zabite. Pytanie brzmi: „Czy ktokolwiek
kiedykolwiek dokona powiązania, zwłaszcza jeśli nie uwzględniają nieszczepionych niemowląt
jako właściwego punktu odniesienia?”.
W tym samym czasie, kiedy rozpoczęło się duńskie badanie z BCG, duńscy naukowcy opublikowali wyniki innego testu porównującego
niespecyficzny wpływ DTaP-IPV-Hib z działaniem szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce na infekcje niebędące celem szczepionki,
czyli w rzeczywistości kolejnego badania dotyczącego niespecyficznych skutków. Tym razem
uwzględniono ogromną liczbę dzieci – 495, 987.
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Ale najpierw muszę was szybko przeszkolić na
temat tego, czym jest epigenetyka.

grupy metylowe do wejścia do środka są związane z waszym poziomem stresu, z tym, co jecie,
czym oddychacie, przeciwko czemu zostaliście
zaszczepieni, i te rzeczy mogą włączać lub wyłączać materiał genetyczny, który zostanie odczytany i zgodnie z którym organizm postąpi.
Określa się to mianem epigenetyki.
Układ odpornościowy każdego z nas ma fragmenty, które są identyczne. Tak jak wszyscy
mamy głowy, nosy i uszy, a mimo to nie wyglądamy jednakowo. Zatem wszyscy mamy identyczne części, które nazywają się publiczną specyfiką. Ale każdy z nas jest również jedyny
w swoim rodzaju i tak jak każdy ma inne odciski palców, każdy ma również coś, co nazywa się losową asortacją genów, i co daje efekt
w postaci tego, co nazywamy prywatną specyfiką genów w układzie odpornościowym. Z tego
powodu układ odpornościowy każdego z nas
w rzeczywistości funkcjonuje inaczej niż inne
układy. Zostały przeprowadzone badania dotyczące prywatnej specyfiki, które pokazują, że
u różnych dzieci ta sama szczepionka działa inaczej na różne geny.

Wszyscy prawdopodobnie wiedzą, co to jest.
To chromosom. Jest to ciasno upakowany materiał genetyczny, wielokrotnie zwinięte spirale.
Widać go tylko pod mikroskopem, żyje wewnątrz jądra komórkowego. Jeśli byście go jednak rozwinęli, miałby około 5cm długości. Rozwijając go, zobaczylibyście coś, co wygląda jak
węże owinięte wokół koralików. Te koraliki noszą nazwę histonów. Jeśli dalej rozwijalibyście
chromosom, zobaczylibyście coś, co bardzo dobrze znacie, czyli helisę lub drabinkę. Dzieje się
coś takiego, że wasze geny. . . One w rzeczywistości nic nie robią, są jedynie czymś jak projekt, jak instrukcja dotycząca budynku. Architekci nanieśli projekt na papier, ale budowlańcy
musieli go zbudować. Geny w rzeczywistości
nic nie robią, są instrukcją dla czytelników, mówią o tym, co robić. Sposób, w jaki geny są
odczytywane, odkrywane, otwierane i włączane
lub wyłączane nazywa się epigenetyką. Zatem
w genie ani w chromosomie nic się nie zmienia,
chodzi tylko o to, co jest odkrywane, żeby móc
to odczytać i odpowiednio postąpić.

Powodem, dla którego przeprowadzono to badanie, był problem, który wystąpił w Afryce
i o którym wspomniałam wcześniej, polegający
na podwajaniu się wskaźnika zgonów w dłuższej
perspektywie czasowej po podaniu DTP dziewczętom. Zatem dr Orntoft i dr Aaby – on również wziął udział w badaniu – zdecydowali się
zbadać, co się stanie w strukturze genetycznej
leukocytów dziewcząt po przyjęciu szczepionki.
W 2013 roku zaszczepił 8 dziewcząt pełnokomórkową szczepionką DPT, a następnie przyjrzał się temu, które geny zostały epigenetycznie
włączone, czy też w jakikolwiek sposób odczuły
działanie szczepionki.

Jedną z rzeczy, którą ma na to wpływ jest proces zwany metylacją – jest to grupa chemiczna,
która może być dodawana lub usuwana do jednej z tych podstaw i albo zamknąć gen, albo go
włączyć. Następnie możemy przejść tutaj i zobaczyć coś, co nosi nazwę mikro RNA, ale o tym
nie będę mówić, to zbyt skomplikowane. Dalej mamy te histony – widzicie, że mogą mieć
na sobie tę małą niebieską kuleczkę lub nie?
Nazywamy to acetylacją. To kolejna struktura
molekularna, która może być tam umieszczona
na podstawie tego, co się dzieje poza organizmem. To, co otwiera, co skłania aminokwasy
i tym podobne rzeczy do wejścia do środka, i te

Umieściłam tutaj jedynie częściową listę najważniejszych sieci genetycznych po przyjęciu
szczepionki DTP, które zostały wymienione
w tym opracowaniu. Jak widzicie, włączone zostały geny powodujące zaburzenia genetyczne.
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Śmierć komórki. Czasami chcemy, żeby komórki umierały, czasami nie, ale ta szczepionka namieszała. Choroby układu pokarmowego, zaburzenia rozwoju, metabolizm, choroby układu krążenia, choroby
immunologiczne, zaburzenia tkanki łącznej, sygnalizacja komórkowa. To naprawdę
ważne, wszystkie nasze komórki rozmawiają ze
sobą przez cały czas. Ta szczepionka miała na
to wpływ. Produkcja energii. A zatem problem polega na sformułowaniu definicji prywatnej specyfikacji dowolnego człowieka.

dla DTaP, szczepionki, której stosujemy obecnie, jak również dla DTP. Jest to badanie
na ludziach. Wykorzystali pięcioro niemowląt.
Były regularnie szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień w wieku 3, 5 miesięcy, a potem w wieku 6 miesięcy pobrano im krew. Następnie komórki pobranej krwi były stymulowane toksyną krztuścową, która jest składnikiem szczepionek DTP.

To nie oznacza, że wszystkie dziewczęta zachorują na wszystkie te choroby, gdyż autorzy badania nie obserwowali je wystarczająco długo,
aby sprawdzić, czy zachorowały, ale wiemy, że
szczepionka miała wpływ na geny tych dziewcząt. Jeśli obserwujemy ogromną różnicę w regulacji w górę genów powodowaną przez tę
samą szczepionkę u dzieci, skąd możemy wiedzieć, co jest czym? To jest moja opinia. Z tego
samego powodu, dla którego nie można zobaczyć u każdego tej samej negatywnej reakcji,
tych samych złych rzeczy, które mają miejsce,
ani tej samej reakcji docelowej, wystąpią także,
choć może się zdarzyć kilka podobnych reakcji
poszczepiennych związanych z naszą prywatną
specyfiką i wyglądających tak samo, jak powiedzmy gorączka lub zaczerwienienie miejsca
wkłucia, czy też ból – niepowtarzalne, indywidualne i utajone odpowiedzi poszczepienne
jako efekt prywatnej specyfiki naszych genów
i tego, w jaki sposób zostały one naruszone
epigenetycznie. Mogą minąć tygodnie, miesiące
lub lata, zanim wpływ tych odpowiedzi stanie się obserwowalny. I faktycznie moje dociekania dotyczące nerek potwierdziły, że jest to
ścisła prawda, iż choroby autoimmunologiczne
nerek nie występują w czasie dwudziestu czterech godzin po przyjęciu szczepionki, którzy naukowcy zajmujący się szczepieniami monitorują
pod kątem wystąpienia problemów. Ten fakt
musi jeszcze przeniknąć do głów większości osób
parających się zawodem medycznym, które nadal myślą, że szczepionka X powoduje wyłącznie reakcję X.

Przeprowadzono również badania dotyczące
ekspresji genów po podaniu szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu
B myszom. W niektórych wykryto zmianę siedmiu genów, co odzwierciedla nieznaczne uszkodzenie wątroby w wyniku subtoksycznego niekorzystnego działania szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W Stanach
Zjednoczonych niemowlęta są szczepione przeciwko WZW B, gdy mają kilka godzin (w Polsce też). Wy jeszcze do tego nie doszliście, ale
zaczniecie szczepić miesięczne niemowlęta tutaj
w Skandynawii. Każdy przypadek uszkodzenia
wątroby tych dzieci może być kolejnym niespecyficznym skutkiem modulacji epigenetycznej.
Wierzcie lub nie, ale nigdy tego nie zbadano,
chociaż wielu lekarzy i rodziców zauważa, że ich
dzieci zapadają na widoczną żółtaczkę i chorują
po przyjęciu szczepionki przeciwko WZW B.

Kolejne badanie koncentruje się bardziej na
pięcioskładnikowej szczepionce zabitej. W 2008
roku szwedzki naukowiec Lahdenpera udowodnił, że ustalenia dra Orntofta są prawdziwe

Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Widzimy, że
myszom wstrzyknięto szczepionkę rekombinowaną przeciwko WZW B, czyli tę, którą stosujemy. Odkryli zmianę 144 genów wątroby po

Zaobserwowano następujące wyniki: aktywowały się 33 geny związane z alergiami i 66 genów odpowiedzialnych za astmę oraz wystąpiła
regulacja w górę 67 genów nowotworowych i 25
genów chorób immunologicznych. Pomyślałam
sobie: „Ciekawe, co by odkryli, gdyby powtórzyli
badania genów, wykorzystując wszystkie pozostałe składniki szczepionek?”.
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ciwko odrze, a następnie niewielka grupa, 876
dzieci otrzymała 3 dawki szczepionki przeciwko
WZW B, po czym obserwowano tę grupę przez
2 lata. W przypadku samej szczepionki przeciwko odrze, a braku szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, współczynnik umieralności wyniósł 0,97, czyli porównanie wykazało, że szczepionka ta faktycznie
nie miała większego wpływu. Jednak kiedy dodano szczepionkę przeciwko WZW B, ustalono,
że po 7 i pół miesiącach od przyjęcia szczepionki współczynnik umieralności w krótszej
perspektywie czasowej wyniósł 1,62. To znamienne. Pomiędzy 7 i pół i 12 miesięcy byłby
jeszcze wyższy, gdyby dłużej obserwowali te
dzieci. Wyniósłby 1,81. Natomiast współczynnik umieralności dziewczynek w stosunku do
chłopców wyniósł 2,20, czyli prawie dwukrotnie wyższy. Dr Garly stwierdził, że szczepionka
jest podawana w wieku niemowlęcym i nie dokonuje się oceny jej wpływu na współczynnik umieralności małych dzieci. Zatem to badanie było pierwszym, które wskazało na istnienie problemu, a nie mieli żadnej nieszczepionej
grupy kontrolnej.

jednym dniu od przyjęcia szczepionki. Wystąpiła regulacja w dół lub inaczej zamknięcie 52
genów oraz regulacja w górę, lub inaczej włączenie 92 genów. Wybrali zatem 7 z nich, zbadali je bardzo dokładnie i odkryli, że wystąpiła
regulacja w górę dwóch genów związanych z występowaniem stanu zapalnego, jak też dwóch
białek ostrej fazy stanu zapalnego, oraz jednego odpowiedzialnego za glukogeogenezę, co
oznacza produkcję nowej glukozy w wątrobie
i nerkach. To jest równoważne z wyższym poziomem cukru. I 2 geny związane z syntezą
kwasów żółciowych zostały zamknięte. Nie jest
więc niespodzianką, że nowo narodzone dzieci
w Stanach Zjednoczonych chorują na przedłużającą się żółtaczkę po wstrzyknięciu im szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B.
Przekazałam wam nieco wiedzy biologicznej
o tym, co dzieje się z genami po przyjęciu szczepionek. Chciałabym mieć czas, żeby omówić
badania pokazujące, w jaki sposób niemowlęta
są zaprogramowane epigenetycznie inaczej niż
dorośli do wieku około sześciu miesięcy, a później to zaczyna się trochę zmieniać do wieku
dwóch lat. Kiedy przyglądam się układom odpornościowym niemowląt, widzę, że nie są jak
układy dorosłych, nie są niewprawne, nie są
upośledzone, nie są Th1, nie są Th2, są czymś
zupełnie innym, i opowiadałam o tym podczas
prelekcji w Nowej Zelandii, poświęconych odporności niemowląt. To absolutnie fascynujące.
Nie można ich zaszufladkować, ponieważ robią
coś zupełnie innego, zdobywając wiedzę na temat tego, na co nie reagować.

Inne ciekawe dla nas badanie zostało przeprowadzone w Ameryce, gdzie 255 niemowlętom
podano szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w różnych dawkach,
aby sprawdzić, czy zareagują na którąś z tych
dawek lepiej niż na inną. U niemowląt, które
otrzymały dawkę 10 mikrogramów, zaobserwowano statystycznie znaczące zahamowanie
wzrostu, które jest kolejnym niespecyficznym
skutkiem. Autorzy badania stwierdzili, że dane
dotyczące wzrostu i wagi przed i po, prawie nigdy nie są podawane w badaniu dotyczących
szczepionek. Były to znaczące efekty metaboliczne szczepionki. Od tego czasu nie przeprowadzono podobnych badań dotyczących szczepionki przeciwko WZW B.
Dowiedzieliśmy się, co ustalono w Afryce
i w Stanach Zjednoczonych, ale pytanie brzmi:
„Jak te ustalenia mają się do Skandynawii? Co
powoduje te problemy? Czy ważne jest, by to
wiedzieć? – Ja uważam, że tak. Waszym dzieciom zaczyna się teraz podawać szczepionkę
przeciwko WZW typu B, chociaż nie zaraz po
narodzinach.

Wracając do naszego głównego tematu, niespecyficznych skutków, przyjrzyjmy się badaniu dotyczącemu wirusowego zapalenia wątroby
typu B w Gwinei Bissau, w Afryce, w 2004
roku. Podano 6,399 dzieciom szczepionkę prze-
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Poznanie mechanizmów kierujących tymi niespecyficznymi skutkami jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli nie wiadomo, że to szczepionka
powoduje jakiś problem, nikt nie pomyśli,
żeby zrobić cokolwiek inaczej. Chore niemowlęta i dzieci zaczną wyglądać normalnie, a kwitnące zdrowie nieszczepionych niemowląt będzie
ignorowane, zwłaszcza jeśli te dzieci nie znajdą
się w systemie medycznym.

jak przybysze z kosmosu w porównaniu z ich
zwyczajową klientelą. Dopóki sama nie zobaczyłam nieszczepione dzieci, nie miałam pojęcia, jakiego rodzaju promiennym zdrowiem
może w ogóle cieszyć się człowiek. Byłam zaszczepiona na wszystko, nieustannie chorowałam jako dziecko, podawano mi antybiotyki i sądziłam, że to jest normalne. Jeszcze niedawno
zastanawiałam się: „Jak to możliwe, że wszyscy
żyjemy tak długo, skoro byliśmy tacy chorzy, zanim wynaleziono antybiotyki?”.

Większość lekarzy praktykujących medycynę
konwencjonalną nie widzi nieszczepionych zdrowych dzieci, a kiedy je widzą, koncentrują się
wyłącznie na tym, by je zaszczepić, nie zaś na
tym, że ręka dziecka krwawi czy cokolwiek się
dzieje. Nie zauważają, że te dzieci wyglądają

Zróbmy teraz przerwę, a kiedy wrócimy, będę
wam chciała pokazać, dlaczego ważne jest,
żeby lepiej zrozumieć, co napędza wykrzywienie
układu odpornościowego oraz immunosupresję.

CZĘŚĆ 2
waż z tego, co można przeczytać w literaturze,
wszystkie niemowlęta na tym obszarze badań
były karmione piersią, bardzo długo karmione
piersią. Fakt, że tak wiele artykułów w literaturze medycznej pokazuje, iż wyższe wskaźniki zakażeń u dzieci karmionych mieszanką są
główną przyczyną utraty zasobów finansowych
państw, także stanowi dowód, że dzieje się coś
naprawdę złego ze zdolnością dziecka karmionego mieszanką do obrony samego siebie przed
infekcją.
Dysponuję olbrzymim zbiorem publikacji medycznych pokazujących mankamenty mieszanki
dla niemowląt, i to ile ona kosztuje różne społeczeństwa. Wymieniłam tutaj zaledwie 6 z nich
– 3 pochodzą z Australii, 3 ze Stanów Zjednoczonych, i stale podaje się w nich, że dzieci karmione mieszanką mają znacznie wyższe wskaźniki zachorowań na choroby układu pokarmowego i oddechowego, zapalenie układu ucha
środkowego, martwicze zapalenie jelit, czyli zasadniczo – gnicie jelit, wyższe wskaźniki otyłości w miarę jak rosną, choroby przewlekłe, niższy iloraz inteligencji u dzieci karmionych mieszanką oraz wyższe wskaźniki zachorowań na
raka piersi matek, które nie karmią piersią.

Niespecyficzne skutki szczepień cz.2 – dr Suzanne
Humphries

Uwielbiam wygłaszać prelekcję w Skandynawii,
bo jesteście tacy inteligentni. Często się zastanawiam, czy to dlatego, że dużo mniej się szczepią i nie w tak młodym wieku. Muszę przyznać,
że wasze dzieci naprawdę wyglądają zdrowiej.
Przed przerwą mówiliśmy o problemie, jakim
są uciążliwe niespecyficzne skutki. A teraz chcę
powiedzieć o innym negatywnym niespecyficznym skutku, który powoduje mieszanka dla
niemowląt. Istnieją pewne ważne opublikowane
fakty, które mogą prowadzić pracowników naukowych, które wielu najważniejszych pracowników naukowych nie uważa za istne. Te fakty
mogą stanowić przyczynę poważnych błędów
we wszystkich badaniach przeprowadzonych do
tej pory w Skandynawii. Naukowcy nie musieli
brać tych faktów pod uwagę w Afryce, ponie-

Być może zapytacie: „Co to ma wspólnego
z czymkolwiek innym niż znak dolara, co ma
wspólnego ze szczepionkami?”. Rzecz w tym,
że wszystko, ponieważ to fakt, że mieszanka
zmienia sposób, w jaki działa układ odporno-
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ściowy, jest powodem, dla którego coraz więcej dzieci karmionych mieszanką zapada na
rozmaite choroby, podczas gdy karmione piersią chroni przed infekcją, bo odporność komórkowa dzieci karmionych kobiecym mlekiem,
czyli Th1, funkcjonuje prawidłowo. Pomyślicie
pewnie – ale przecież Norwegia ma naprawdę
wspaniałe wskaźniki karmienia piersią. I macie
rację, jeśli chodzi o rozpoczęcie karmienia piersią, jednak sprzedaż mieszanki tutaj i w całej
Skandynawii jest w rzeczywistości dość wysoka,
i dzieciom podaje się tu mieszankę oraz kobiece
mleko na tyle często, żeby miało to wpływ nie
tylko na badania nad szczepieniami, ale również
na współczynnik hospitalizacji waszych dzieci.

mione mieszanką w waszym kraju mogą być
tymi dziećmi, które są przyjmowane do szpitali.
Pierwsze badania dotyczące infekcji u dzieci
karmionych mieszanką ma swój początek w obserwacjach poczynionych w Finlandii przez naukowca nazwiskiem Takala. Badacz ten przyjrzał się dwóm grupom dzieci – karmionym butelką i karmionym piersią. Zaobserwował, że
jeśli chodzi o infekcje, dzieci karmione piersią miały zwiększoną rzeczywistą ochronę przed
chorobami. Ten lekarz nazwiskiem Pabst –
chcę, żebyście zapamiętali jego nazwisko, bo
będę dużo o nim mówić – on to zaobserwował
i zwrócił uwagę na potrzebę zbadania wpływu
szczepionek na układ odpornościowy dzieci karmionych w różny sposób. Najpierw przyjrzał
się szczepionce przeciwko heamophilus influenzae typ b (Hib). Odkrył, że odpowiedź przeciwciał we krwi była większa u dzieci karmionych
piersią. To odkrycie go zaintrygowało, więc postanowił sprawdzić, czy u karmionych piersią
niemowląt występują lepsze odpowiedzi także
na inne szczepionki.
W tym celu zbadał 123 kanadyjskie dzieci,
które przez pierwsze sześć miesięcy były karmione albo piersią, albo mieszanką, ale nie tym
i tym. Wszystkie te dzieci zostały zaszczepione
o czasie tymi szczepionkami, szczepionkami zabitymi – w wieku dwóch miesięcy, czterech i sześciu miesięcy. Następnie pobrał próbki krwi
przed szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR), która została podana w wieku
około roku. Pobrał próbki krwi również po tej
szczepionce – kilkakrotnie. Sprawdził, jaka będzie odpowiedź przeciwciał Th2, i jaka będzie
odporność komórkowa, czyli Th1. Wszystkie te
niemowlęta odznaczały się dobrym zdrowiem,
urodziły się o czasie i miały normalną wagę urodzeniową.

Tutaj, w wieku trzech miesięcy, to jesteście wy,
Norwegia, możecie zobaczyć, że dieta prawie
40% niemowląt jest uzupełniana mieszanką. To
ważne, ponieważ mieszanka zmienia układ odpornościowy niemowlęcia na gorsze.

Oto interesujące wyniki tego badania. Pabst
ustalił, że dzieci karmione mieszanką miały tendencję do wyższego poziomu przeciwciał. Być
może myślicie, że to dobrze, ale pokażę wam
później, że tak naprawdę wcale nie. Odkrył,
że dzieci karmione piersią miały niższy poziom
przeciwciał po szczepionce. Ustalił, że dzieci
karmione mieszanką miały przewlekle aktywowane limfocyty T, ale słabszą odpowiedź ukierunkowaną na szczepionkę, i za chwilę powiem

To bardziej aktualne zestawienie warte tego, by
je sfotografować. Być może myślicie, że wskaźnik karmienia wyłącznie piersią miesięcznego
dziecka wynoszący 84,6% jest całkiem niezły,
i relatywnie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi właśnie tak jest, ale pamiętajcie,
że przypadki hospitalizacji, których pracownicy
służby zdrowia chcą uniknąć, znajdują się na
poziomie od 5 do 20% w zależności od kraju.
Możecie więc sobie wyobrazić, że dzieci kar-
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więcej na ten temat. Ale to, co najważniejsze,
odkrył, że u dzieci karmionych piersią wystąpiła bardzo szybka kontrolowana odpowiedź komórkowa Th1 na wirusy. I podczas gdy Pabst
stwierdził, że poziom przeciwciał w obu grupach był wystarczający do tego, by chronić,
różnica poziomu odporności komórkowej dawała powody do niepokoju, ponieważ dzieci
karmione mieszanką miały wyższy, ogólny poziom chaotycznej aktywacji immunologicznej,
który był niezależny od szczepień. Powodowała
go mieszanka.

mionymi piersią [czarna gruba linia]. I zobaczcie – to jest zero, zanim podano szczepionkę,
i za każdym razem u dzieci karmionych mieszanką widzimy płaską linię. Popatrzcie, odpowiedź prawie u nich nie występuje. No, może
troszeczkę. A spójrzcie, co robią dzieci karmione piersią. Bum! Atakują, a potem się rozluźniają, atakują i się rozluźniają. To właśnie
robią. I chcemy, żeby właśnie to się działo,
to jest kondycja, w jakiej powinien znajdować się zdrowy układ odpornościowy. A zatem
u dzieci karmionych piersią wystąpiła bardziej
dynamiczna odpowiedź komórkowa, dzieci zaś
karmione mieszanką prawie w ogóle nie zareagowały. Pabst wyraźnie pokazał, że jedynie układy odpornościowe karmionych piersią
zaszczepionych dzieci w ogóle zbliżyły się do
zdrowej równowagi. To coś bardzo istotnego.
Dr Aaby z Afryki nie był w stanie nam o tym
powiedzieć, ponieważ w jego badaniach wszystkie afrykańskie matki karmiły piersią. Jednak
implikacje wynikające z tego badania są ważne
dla Skandynawii i dla każdego kraju, w którym nie żyją wyłącznie matki karmiące piersią
przez 6 miesięcy i później przez kolejne 2 lata.
Jest tak, dlatego że po pierwsze to zalecenie
najlepiej wspiera znany nam normalny proces
dojrzewania układu odpornościowego, ale również z tego powodu, że polaryzacja w kierunku
Th2 wywołana przez wcześniejsze szczepionki
DTP u tych karmionych mieszanką niemowląt pokazanych tutaj, nie mogła być przywrócona do Th1 wyłącznie w wyniku iniekcji szczepionki MMR, jak to stało w przypadku badanych przez dra Aaby.

Tutaj mamy kilka wykresów. To dlatego mogę
mówić to, co właśnie powiedziałam. Po lewej stronie widzimy. . . Patrzymy na coś, co
nazywa się przemianą blastyczną lub inaczej
mówiąc. . . Pamiętacie, jak mówiłam, że te
komórki przechodzą ekspansję kolonialną? To
właśnie to. To jest, zanim. . . Zasadniczo po
prostu pobrali krew po szczepieniu i w dniu
zero przed szczepieniem, a następnie przyjrzeli
się różnicy między dziećmi karmionymi piersią
i dziećmi karmionymi mieszanką. U dzieci karmionych mieszanką wystąpiła zwiększona aktywność limfocytów T. Popatrzcie na to. To
dzień zero, zanim jeszcze w ogóle podano
szczepionkę. Dzieci karmione mieszanką są tu
dużo wyżej, a następnie po szczepieniu mamy
taki wynik dotyczący dzieci karmionych piersią. Wystąpiła u nich odpowiedź immunologiczna. Myślicie pewnie, że aktywacja limfocytów T jest tak naprawdę dobra, ale nie na wiele
się zdaje, ponieważ jest zbyt chaotyczna. Limfocyty T nie wykonują żadnej pracy, co możecie
zobaczyć po prawej stronie.

Niemowlęta, które otrzymują mieszankę w kluczowych miesiącach, kiedy układ odpornościowy uczy się i dojrzewa, są podwójnie poszkodowane z powodu zatrucia, jakie wywołuje
mieszanka – popatrzcie czasem na składniki,
na to, co wchodzi w skład mieszanki – oraz
efektu prooksydacyjnego powodującego rozległy stan zapalny. Wszystko, co dotyczy układu
odpornościowego noworodka, jest epigenetycznie zaprogramowane do tego, aby działać przeciwzapalnie ze względu na brak efektów prozdrowotnych drobnoustrojów w całym organizmie niemowląt karmionych mieszanką, i na to,
w jaki sposób to wszystko wpływa na układ odpornościowy jako całość. Tak więc w tym ba-

Kiedy były potrzebne białe krwinki, dzieci karmione mieszanką nie radziły sobie tak dobrze,
jak dzieci karmione piersią. Spójrzmy tutaj.
To są odpowiedzi Leukocytów dzieci karmionych mieszanką w porównaniu z dziećmi kar-
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slajdem i zrobić zdjęcia. To na pomarańczowo
nie wyszło zbyt dobrze. W tym slajdzie ważne
są dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że niemowlęta karmione piersią miały lepszą kontrolę nad
funkcjonowaniem układu odpornościowego, jak
faktycznie rzecz biorąc, poinformował dr Pabst,
a druga rzecz, że miały niski poziom stanu zapalnego w organizmie. I taka sytuacja jest idealna, ponieważ to jest program epigenetyczny
i projekt nowo narodzonego dziecka. Tak się
składa, że to naprawdę ważne dla normalnego rozwoju mózgu i układu odpornościowego.
Ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje rozwijający
się układ nerwowy, jest stan zapalny. Potrzeba
nieco stanu zapalnego przez jakiś czas po to, by
przyciąć z powrotem te komórki mózgowe, gdyż
rosnące mózgi są jak drzewka bonsai. Rosną,
a następnie są przycinane, rosną i są przycinane. Potrzebny jest zatem kontrolowany stan
zapalny, ale ogólnie rzecz biorąc przeciwzapalny, zwłaszcza gdy układ odpornościowy jest
szkolony. Jak to się ma do badań nad szczepieniami?

daniu Pabsta u pozornie zdrowych niemowląt
karmionych mieszanką przechylony przez DPT
układ odpornościowy nie został przywrócony
do normalnego stanu za pomocą szczepionki
przeciwko odrze, śwince i różyczce, jeśli niemowlęta te były karmione mieszanką. Wiemy,
że zbyt częste infekcje u dzieci karmionych mieszanką występują na całym świecie i że dzieci
te znajdują się na niekorzystnej pozycji, gdy
łapią jakikolwiek patogen, nie tylko odrę. Biorąc pod uwagę, że zakażenie wirusowe wymaga
dobrze funkcjonującej odporności komórkowej
– w której grupie istnieje większe prawdopodobieństwo zachorowania na zapalenie opon mózgowych po odrze lub na jakąkolwiek infekcję
zakaźną, która może się rozprzestrzenić w społeczeństwie?
Co z dziećmi, które otrzymują kombinację mieszanki i mleka? Cóż, nie przyjrzeli się tej grupie
niemowląt, ale w innym badaniu dr Pabst informuje o różnicy. Te czerwone słupki w środku
pokazują, że ilość czegoś, co nazywamy integrynami, i co wskazuje poziom stymulacji limfocytów T, jest we wszystkich okienkach największe u niemowląt karmionych mieszanką, następnie u niemowląt, które otrzymały mieszankę
i mleko z piersi, natomiast u niemowląt karmionych kobiecym mlekiem integryny są bardzo
ospałe i uregulowane w dół. To pokazuje, że
mieszanka nawet po ukończeniu przez dziecko
sześciu miesięcy, powoduje negatywną różnicę.

dr Pabst stwierdził, że:
„Mleko z piersi ma wyjątkowy wpływ na antygeny wprowadzane do organizmu w kilku pierwszych miesiącach życia. A jako że wzmacnia aktywne odpowiedzi immunologiczne w pierwszym
roku życia, metoda karmienia musi być brana
pod uwagę w badaniach dotyczących szczepienia
niemowląt”.
Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli odporność komórkowa twojego dziecka, czyli Th1, nie działa
właściwie, możliwe są powikłania odry. I to jest
właśnie to, czego ludzie tak bardzo się boją
w związku z odrą. „Och, dziecko może zachorować na zapalenie mózgu, może zachorować
na zapalenie płuc, może zachorować na infekcję
ucha”. To możliwe, a odporność w dłuższej perspektywie czasowej nie będzie tak silna. Pamiętajcie, że naturalne zakażenie odrą daje wam
od 75 do 80 lat odporności, jeśli okoliczności są
idealne. Te niemowlęta nie są w stanie chronić
podatnych członków społeczeństwa tak dobrze,
jak to potrafią niemowlęta karmione piersią.
Zatem ci wszyscy ludzie, którzy atakują was
w związku z tym, że odbywa się tutaj ta prelekcja powinni zostać zapytani, ilu z nich karmiło
piersią własne dzieci. Bo jeśli nie karmili, to nie

Podsumowując, funkcjonowanie układu odpornościowego niemowląt karmionych piersią
ma właściwości przeciwzapalne, ale te dzieci
mają również silny układ odpornościowy, który
szybko unieszkodliwia patogeny. Dzieci karmione wyłącznie piersią miały najlepszą niespecyficzną komórkową zdolność immunologiczną
do zwalczania infekcji wirusowych. Dam wam
minutę, żebyście mogli zapoznać się z tym
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przysłużyli się zbytnio tym podatnym niemowlętom.

daniach ta kwestia nie występowała, ale powinno się ją uwzględniać w badaniach skandynawskich. Nie tylko w Afryce zaobserwowano
paskudne niespecyficzne skutki, ale jak udokumentował dr Archie Kalokerinos w swoich
osobistych doświadczeniach jako lekarz w australijskim buszu, jedno na dwoje niemowląt
umierało po wprowadzeniu szczepionek do populacji ubogich i pozbawionych praw obywatelskich Aborygenów. Na początku myślał, że
byli po prostu genetycznie słabsi, że dzieci po
prostu przez cały czas chorowały, ale potem
zdał sobie sprawę z tego, że poważnym problemem w tle było połączenie mieszanki dla
niemowląt i szkorbutu. Współczynnik umieralności stał się astronomicznie wysoki – 50% po
wprowadzeniu szczepionek do tej populacji. Po
tym, jak dr Kalokerinos zaczął podawać tym
niemowlętom witaminę „C” i uczyć ludzi, jak
używać normalnej wody, a nawet wznawiać karmienie piersią, współczynnik umieralności nie
był już tak wysoki. To jest naprawdę fantastyczna książka [Every Second Child], której używany egzemplarz nadal można kupić na Amazon.

Inną rzeczą, o której należy powiedzieć, jest to,
że wszystkie pozostałe badania medyczne pokazują, iż ludzie, którzy nie wytwarzają przeciwciał, reagują i przechodzą odrę bardzo dobrze. Pisaliśmy o tym w książce, że jeśli rodzisz się bez zdolności wytwarzania jakichkolwiek przeciwciał i zarazisz się odrą, przebywasz
ją jak każdy inny, bo podczas gdy. . . Liczba
przeciwciał rzeczywiście zwiększa się po przebyciu odry i po szczepieniu, ale one właściwie
nie są konieczne. Do zwalczania infekcji wirusowych, w szczególności odry, potrzebujesz zdrowych Th1, czyli odporności komórkowej. Zatem jeśli właśnie przyjęliście szczepionkę DPT,
możecie nie być w stanie walczyć zbyt zaciekle.
Inną rzeczą jest to, że limfocyty T osoby chorej
na przykład na AIDS, rozpadają się i kiedy taka
osoba zarazi się odrą, nikt nie będzie o tym wiedział, aż do sekcji zwłok. Chorzy nie mają wysypki, nie mają gorączki, po prostu umierają,
ponieważ ich odporność komórkowa jest zamknięta. A jeżeli wasze przeciwciała trzymane
w rezerwie w ogóle nie działają, nic wam nie
będzie. I nawet jeżeli będziecie znów narażeni,
będzie prawie tak, jak byście mieli. . . Będziecie
mieć kompletną pamięć, nie prawie kompletną,
ale całkowitą.

A zatem podsumujmy najważniejsze kwestie
dotyczące Danii. Nigdy nie ma nieszczepionej grupy kontrolnej i nie bierze się pod
uwagę metody karmienia. To są problemy.
Mogłabym zadać te pytania, ale wiemy, jakie
byłyby odpowiedzi. System medyczny boi się
dowiedzieć, co by się stało z normalnymi nigdy
nieszczepionymi niemowlętami w grupie kontrolnej. Pediatrzy nie chcą, aby matki wiedziały,
że w rzeczywistości ich liczne ingerencje powodują wiele problemów z ogólnym stanem zdrowia dzieci. Przeciętny lekarz nie ma pojęcia,
jak powinien rozwijać się układ odpornościowy
niemowlęcia. Ci, którzy wiedzą, ale chcą pozostać w systemie, obawiają się pisnąć o tym
choćby słówkiem, ponieważ gdyby to zrobili,
skończyliby jak ja.

Pamiętacie, że dzieci karmione butelką miały
większą liczbę przeciwciał. Lekarze uwielbiają
widzieć dużą liczbę przeciwciał przeciwko
wszystkiemu, co zakaźne, ale dr Pabst zauważył, że warunkom sprzyjającym odpowiedziom
przeciwciał na wirusowe – nie bakteryjne, ale
wirusowe infekcje – mogą towarzyszyć komórki
hamujące, które regulują w dół lub zamykają
odporność komórkową.
Oto pytanie dla każdego logicznie myślącego
człowieka. Skoro zwierzęta z odpowiedzią immunologiczną o profilu Th2 nabawiają się poważniejszych infekcji. . . to fakt, skoro szczepionki inaktywowane powodują profil Th2
i skoro karmienie mieszanką powoduje profil Th2 nawet po szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce, która ma powodować
profil Th1, czy w szpitalach widzimy głównie poważnie zainfekowane, szczepione i karmione mieszanką dzieci? W Afrykańskich ba-

Śmiech na sali

Oto kilka znanych faktów, które powinny być
uwzględnione przy podejmowaniu decyzji.
Kiedy zrozumiecie jak łatwo ingerencje, szczepionki i sposób karmienia mogą wpłynąć na
układ odpornościowy, często pogarszając jego
funkcjonowanie, ujrzycie wszystko w innym
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świetle. Ignorancja nie jest błogosławieństwem,
zwłaszcza gdy jesteś w ciąży i lekarz macha ci
palcem przed nosem, mówiąc:

Nie mówią wam jednak, że szczepionka może
jedynie powstrzymać kaszel przez krótki czas.
Faktycznie jest zdolna do tego, by powstrzymać
kaszel, nawet u niemowląt przez krótki czas, nie
będę temu zaprzeczać, ale jeśli ty, osoba, która
się zaszczepiła, będziesz miał kontakt z bakteriami krztuśca, możesz nosić te bakterie bez
żadnych objawów przez 6 tygodni i przekazać je
niemowlęciu. To dlatego obecnie obserwujemy
tak niekontrolowane nawroty krztuśca. Lekarze
nie mówią wam tego, że u ludzi, którzy przeszli
krztusiec naturalnie rozwija się solidna odporność, i jeśli mają kontakt z krztuścem, zrzucają
go (neutralizują) i nie przenoszą ani nie rozprzestrzeniają.

„Musi pani przyjąć szczepionki przeciw krztuścowi i grypie w czasie ciąży, bo są dobre dla
pani dziecka”
W Ameryce mamy lekarzy, którzy wymuszają
zaszczepienie przeciwko grypie i zapaleniu płuc
na rodzicach, ciężarnych kobietach, szczepionki
DTaP. Twierdzą, że są to szczepionki zapobiegające autyzmowi.
Oburzenie na sali

A kiedy dziecko się urodzi, mówią:
„Pani i wszyscy w pani otoczeniu muszą przyjąć
szczepionkę przeciwko krztuścowi, bo jeśli babcia
nie zaszczepiła się przeciw krztuścowi, jej krztusiec może żywcem zjeść pani dziecko”.

Muszę wam opowiedzieć o tym slajdzie, ponieważ pochodzi z naprawdę interesującego badania przeprowadzonego przez Warfela w 2014
roku. Zbadał pawiany, a pawiany przechodzą
koklusz, krztusiec, bardzo podobnie jak ludzie. Pozwolił, by określona liczba pawianów
nabawiła się naturalnej infekcji i podał określonej liczbie pawianów szczepionkę bezkomórkową (DTaP), czyli tę, którą my stosujemy. Podał pewnej liczbie pełnokomórkową szczepionkę
DTP, a następnie zmierzył. . . Naraził na ponowny kontakt wszystkie pawiany, zarówno te
szczepione DTP lub DTaP oraz te, co przechorowały krztusiec i wyzdrowiały. Warfel naraził
wszystkie pawiany na ponowny kontakt z wysokim poziomem bakterii, aby sprawdzić, co się
stanie w płucach. Moim zdaniem to całkiem zadziwiające. Po pierwsze, to jest twoje dziecko,
które chorowało na krztusiec i wyzdrowiało,
a następnie zostało ponownie narażone na kontakt z tymi bakteriami. Nic się z jego płuca nie
da wyhodować. To jest twoje dziecko, gdy przechodzi krztusiec i faktycznie kaszle, ma niski
poziom bakterii w płucach, ale to się obniża
naprawdę szybko. Powiecie: „Hej moje dziecko
kaszle, prawdopodobnie ma krztusiec”. Musicie
zatrzymać je w domu, nie możecie pozwolić,
by miało kontakt z ciężarnymi kobietami, które

To jest prawdziwa reklama
GlaxoSmithKline
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wkrótce mają urodzić, ani z niemowlętami. Sądzę, że większość ludzi posiada zdrowy rozsądek.

wać, przekształcać się i przechytrzać antybiotyki. Z układami odpornościowymi zaszczepionych ludzi dzieje się to samo w tym sensie, że
nie mogą szybko odrzucić bakterii, więc bakterie zostają i mają możliwość mutacji.

Oto człowiek zaszczepiony szczepionką bezkomórkową (DTaP), który zostaje ponownie narażony. Popatrzcie na to, te osoby noszą bakterie
w płucach dłużej niż osoba, która choruje na
naturalny krztusiec. Noszą bakterie w płucach
przez 6 tygodni i nawet nie wiedzą, nie kaszlą.
To oznacza, że jeśli kichną w pobliżu niemowlęcia, to oni będą tymi, którzy spowodują problemy. Czarna linia oznacza starą szczepionkę
(DTP), która była skuteczniejsza i możecie zobaczyć, że w płucach jest mniej bakterii po tym,
jak te osoby zostały ponownie narażone, ale
nadal więcej niż w płucach zdrowego nieszczepionego dziecka, które wyzdrowiało z krztuśca
i uchodzi za plagę społeczeństwa. To zasadniczo pokazuje tę samą rzecz [wykres B].

Widzimy wzrost liczby mutantów niewytwarzających pertaktyn, który obserwujemy teraz
w większości krajów świata. Krztusiec to złośliwa bakteria, okej? Nie będę temu zaprzeczać.
To bakterie jak żadne inne w tym sensie, że
mają ząbki, za pomocą których przyczepiają się
do płuc. To jest właśnie pertaktyna. Wydzielają toksyny i pole siłowe, które przechytrza,
a w zasadzie osłania je przed układem odpornościowym. Krztusiec ma długi czas trwania.
Kaszel jest okropny, chyba że prawidłowo się
go leczy. To o czym mówię, to ważny niespecyficzny skutek szczepień, te zmutowane bakterie,
które powstają. Efekt jest taki, że nowe bakterie, które zmutowały w płucach zaszczepionych
ludzi – ponieważ zaszczepione osoby noszą bakterie dłużej i częściej – rozwijają nowe strategie
inwazji. Ten lekarz tutaj wykazał, że te szczepy
mają znacznie zwiększoną zdolność inwazji, co
jest nielogiczne, gdyż można by pomyśleć, że
układowi odpornościowemu będzie łatwiej, jeśli
te pertaktyny z ząbkami nie mogą się przyczepić, ale to tak nie działa. Układ odpornościowy
w rzeczywistości wykorzystuje pertaktyny do
zwalczania bakterii.

Sam fakt, że odporność płuc na krztusiec osoby
zaszczepionej jest niedostateczna i pozwala,
aby bakterie replikowały się przez tak długi
okres, umożliwia również bakteriom wypracowanie sposobów na stworzenie nowych szczepów i z tego powodu obserwujemy kumulację
przez ostatnie 10 do 15 lat, gdy coraz więcej
krajów zgłasza zmutowane szczepy w płucach.
Dlaczego tak się dzieje?
Naturalną drogą zakażenia krztuścem są płuca.
Bitwa toczy się na powierzchni płuc, gdzie normalnie zarażasz się krztuścem, odporność zaś,
która tam się rozwija, rozwija się silnie na powierzchni płuc. Kiedy przyjmujesz szczepionkę,
wędruje do mięśnia i bitwa toczy się w mięśniu.
Tak więc, chociaż zyskujesz nieco odporności
krwi na krótki czas, to jeśli zostałeś zaszczepiony trzy lub cztery razy, nie będziesz mieć
takiego poziomu odporności, jaki ma w płucach osoba, która wyzdrowiała naturalnie. Zatem, jeśli jesteście ponownie narażeni na bakterie i zostaliście zaszczepieni, wasze płuca
nie funkcjonują wystarczająco dobrze, żeby je
zwalczyć, więc bakterie zostają tam na dłużej. Daje to szansę na przechytrzenie układu
odpornościowego i programu, który układ odpornościowy wziął od szczepionki, w tym również mutację. To trochę tak, jak długotrwałe
przyjmowanie antybiotyków, które nie zabijają
mikroorganizmu. Mikroorganizmy mogą muto-

W waszych krajach już od dawna mówi się
o pertaktynach, ale tutaj uważa się, że jest to
zupełnie inna historia, że szczepienie prowadzi
do większej zjadliwości spowodowanej zwiększoną produkcją toksyn. Jest to bezpośredni
skutek wadliwego uzbrajania (szkolenia) immunologicznego poprzez szczepienia oferowane niemowlętom i wszystkim innym jako dawki przypominające. To się dzieje wszędzie na świecie.
Tak się złożyło, że Europa była tym miejscem,
w którym po raz pierwszy zgłoszono te spostrzeżenia. W 1999 roku rozpoczęło się włoskie badanie, którego celem było sprawdzenie,
w których populacjach występują najbardziej
zmutowane szczepy. Okazało się, że w zaszczepionych populacjach, więc ta osoba, która mówiła wam, że zagrażacie jej choremu na raka
dziecku, myliła się. Zagrożenie stanowią ci ludzie, ponieważ za każdym razem, gdy są nara-
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żeni na bakterie, mają potencjał, by doprowadzić do większej selekcji szczepów zmutowanych
i zaszkodzić zdrowiu tej osoby.

rusy układu odpornościowego. W tym Australijskim badaniu znajduje się potwierdzenie tego
zjawiska określanego niekiedy jako antygenowy
grzech pierworodny, kiedy program szczepionki
przejmuje kontrolę, i organizm nie może walczyć w normalny sposób. Jest ono dobrze znane
w literaturze medycznej. W tym badaniu przypadki zostały zdefiniowane jako dzieci, które
miały chorobę przypominającą grypę i u których wykryto obecność wirusa grypy. Grupę
kontrolną stanowiły dzieci, które miały chorobę
przypominającą grypę i u których wirusa grypy
nie wykryto.

Teraz mamy ten problem w Ameryce, a także
w Finlandii, Japonii, Australii. W 2005
roku szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, czyli szczepionka DT. . . Pełnokomórkowa szczepionka DTP została zastąpiona
szczepionką DTaP, która jest stosowana obecnie. Bardzo szybko po tej zmianie w zaszczepionych populacjach zaczęła występować mutacja. W wysoce posłusznej Finlandii szczepieniami objęte jest ponad 90% populacji od lat
70. Jednakże dzieje się coś jeszcze. Dobra odporność płuc była niezbędna nie tylko w przypadku krztuśca, ale też spokrewnionych bakterii krztuśca rzekomego. Wiemy, że. . . Badania wykazały, że myszy zaszczepione tą nowszą
szczepionką są ponad czterdziestokrotnie bardziej podatne na ten inny rodzaj krztuśca znany
jako krztusiec rzekomy. Można to jak najbardziej nazwać kolejnym niespecyficznym skutkiem, ponieważ odbywa się to przez zmianę
sposobu, w jaki odpowiada układ odpornościowy, bo układ odpornościowy odpowiada na
podstawie pamięci immunologicznej wywołanej
przez szczepionkę. Jednak szczepionka przeciwko krztuścowi nie jest jedyną o takim działaniu.

Po lewej stronie możecie zobaczyć, że było 48
przypadków, z których 29% zostało w pełni
zaszczepionych, co jest żałosne, ale wiemy, że
szczepionki przeciwko grypie nie działają na
wszystkie szczepy i używa się tego jako wymówki. Naprawdę ważna część jest po prawej
stronie. Było 241 przypadków z chorobą przypominającymi grypę, u 171 spośród 241 przypadków zidentyfikowano wirus niebędący wirusem grypy i 53% z nich było zaszczepionych.
U 70 przypadków spośród 241 nie zidentyfikowano żadnego wirusa i 34% z nich nie było
w pełni zaszczepionych.

Obserwujemy także niespecyficzne skutki szczepionek przeciwko grypie. Mówi się nam, że
ciężarne kobiety, a następnie sześciomiesięczne
niemowlęta i potem wszystkie dzieci i dorośli, rokrocznie powinni szczepić się szczepionką
inaktywowaną przeciwko grypie. To mówi się
nam w Ameryce i nie minie wiele czasu zanim wy usłyszycie to samo. De facto ostatnio widziałam wyniki badania, które przesłała
mi Monique. Około 54.000 norweskich kobiet
w ciąży zostało zaszczepionych pandemiczną
szczepionką przeciwko grypie, aby sprawdzić,
jaki będzie wskaźnik poronień i świętowania, że
poronienia nie wystąpiły. Nieważne co mogło
stać się później.

Co nam to mówi o wpływie szczepionek na
układ odpornościowy? Używając prostego języka, mówi nam to, że ryzyko złapania wirusowej infekcji grypy wydaje się wzmocnione przez
szczepienie. Było to faktycznie pierwsze badanie, które to wykazało. Jednak autorzy byli tak
wstrząśnięci tym, że w konkluzji zbyli to jako
nieprawdopodobne z punktu widzenia biologii.
Znaleźli kolejną wymówkę. Ale spójrzcie na
cytat na dole tej strony. To naprawdę istotne,
ponieważ późniejsze badanie z 2013 roku wykazało tę samą rzecz.

Nie mówi się nam, że po wstrzyknięciu szczepionki inaktywowanej przeciwko grypie następuje tak silna supresja części Th1 układu odpornościowego, że w ciągu kilku kolejnych tygodni jest się bardziej podatnym na inne wi-

To badanie jest wspaniałe, gdyż w przeciwieństwie do większości badań nad szczepionkami
przeciwko grypie wykorzystano prawdziwe placebo. Jeśli tego nie wiecie, PiM —> w większości badań nad szczepionkami przeciw gry-

„Można to interpretować tak, że szczepienie przeciw grypie zwiększa ryzyko zakażenia wirusem innym niż grypa”
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pie wykorzystuje się jako placebo inną szczepionkę przeciwko grypie z poprzedniego roku
lub szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A <— PiM .

ścią stada? Co z dzieckiem chorym na raka?
Co z tym? Występuje u nich mniejsze ryzyko
zakażeń pandemicznych niż u corocznie szczepionych dzieci.
Jedynym powodem i prawdziwym motywem,
dla którego obecnie naukowcy to przyznają,
PiM —> jest w moim przekonaniu chęć udowodnienia bezużyteczności sześćdziesięcioletnich szczepionek i błędnego określenia wymaganej wielkości produkcji na tyle, by skłonić inwestorów do pompowania pieniędzy na nowe projekty mające na celu stworzenie nowych genetycznie zmodyfikowanych szczepionek <— PiM .
Takich jak ta szczepionka, w której zastosowano bakterie E. Coli – wiecie, co to za
bakteria, prawda – do opracowania antygenu
szczepionkowego składającego się z fragmentu
białka z wirusa grypy związanego chemicznie
z fragmentami wirusa utworzonymi z innego wirusa pochodzenia nieludzkiego, zwanego Q-beta
lub Leviviridae. Przy czym ta szczepionka jest
turbo doładowana glinem. Tam gdzie szczepionki stają się obowiązkowe, ludzie nie mają
prawa sprzeciwiać się tego rodzaju technologii szczepionek ani też nowszym szczepionkom
wyprodukowanym z nowotworowych komórek
psiej nerki Madin-Darby’ego, o którym opowiadałam w mojej serii materiałów wideo: „Uczciwość kontra strategia”. Te szczepionki są już na
rynku.

Dowiecie się, dlaczego tak jest, kiedy spojrzycie na wyniki tego badania, ponieważ wykorzystując faktyczne placebo w postaci roztworu chlorku sodu, uzyskuje się prawdziwe
wyniki. W ciągu kilku kolejnych tygodni odkryto, że u osób, które przyjęły potrójną szczepionkę przeciw grypie, wystąpiło od pięciu do
sześciu razy większe prawdopodobieństwo złapania bardzo paskudnych wirusowych infekcji
poszczepiennych innych niż grypa. Praktycznie
nie było żadnej różnicy, jeśli chodzi o typy infekcji między różnymi szczepami grypy. Z tego
powodu moim zdaniem niezaszczepienie się
oznacza sytuację korzystną dla wszystkich. Jednak moja opinia nie liczy się dla tych,
którzy ślepo wierzą w szczepionki. Niektóre,
niedawne badania dotyczące odporności, jaka
daje szczepionka przeciwko grypie na poziomie
komórkowym, mogły zatrzymać zwolenników
szczepionek i skłonić ich do chwili zastanowienia.

Powodem, dla którego stosuje się tę nową technologię, jest to, że tak jak widzimy od początku
prelekcji, szczepionki podjednostkowe lub zabite nie stymulują, lub stymulują w niewielkim
stopniu odpowiedzi limfocytów Tc [cytotoksyczne]
bądź, co gorsza, mogą nawet ingerować w odpowiedź immunologiczną, która w przeciwnym
wypadku byłaby stymulowana dokładnie,jak
należy, przez naturalny wirus grypy. Trzeba
było coś zrobić i tym czymś nie miało być posłużenie się zdrowym rozsądkiem, zaprzestanie
stosowania szczepionek przeciwko grypie i nauczenie ludzi, jak prawidłowo leczyć tę chorobę
witaminą „C”, odpowiednią dietą i odpoczynkiem w łóżku. Zatem szli dalej i nikt nie mówił o tym problemie przez długie lata, aż do
teraz, kiedy naukowcy przyznają, że istnieją
ważne negatywne niespecyficzne skutki szczepionek przeciwko grypie.

Te badania zostały opracowane przez naukowców należących do najbardziej zagorzałych zwolenników szczepień w dzisiejszym świecie. Przyznają oni, że z czasem ludzie niezaszczepieni
przeciwko grypie, grupa niezaszczepiona, rozwijają odporność limfocytów T, która jest kompleksowa i te dzieci są lepiej chronione przed
licznymi, rozmaitymi szczepami wirusa grypy.
Badania te wykazują, że osoby niezaszczepione
mają wyższe wskaźniki infekcji bezobjawowych
z mniejszym rozsiewaniem wirusów oraz mogą
mieć reagujące krzyżowo limfocyty T, zdolne
do zwalczania innych szczepów grypy. I z tego
powodu są mniej podatne na coroczne infekcje grypy niż zaszczepieni. A co z odporno-
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Podsumowując, szczepionki inaktywowane
przeciw grypie aktywują Th2 lub ramię odporności odpowiedzialne za przeciwciała i w przeciwieństwie do infekcji nie aktywują i w rzeczywistości ingerują w Th1, a mówiąc konkretnie,
w komórkową odpowiedź immunologiczną limfocytów Tc. Naturalna infekcja aktywuje limfocyty T, które nie tylko działają na powiązany
wirus, ale także reagują krzyżowo, co oznacza,
że jeśli pandemia nagle zaskoczy społeczeństwo,
to te dzieci będą w stanie odpowiedzieć.

którzy go otrzymali i ma to wpływ na tych,
którzy zgadzają się przyjąć Gardasil 2 po Gardasilu 1. Gardasil 1 zawierał te 4 szczepy –
2 przeciwko brodawczakowi i 2 przeciwko rakowi szyjki macicy. Teraz dodaliśmy jeszcze
5 szczepów i podwoiliśmy ilość glinu, i mówimy osobom, które przyjęły pierwszą serię
trzech szczepionek, nawet jeżeli są potem kalekami, że muszą przyjąć drugą serię trzech
szczepionek z dodatkowym glinem, ponieważ
kiedy się szczepili za pierwszym razem, wystąpiło coś, co nazywa się konkurencją między
szczepami i ta niższa, która pozostaje otwarta,
gdyż szczepionka w rzeczywistości skutecznie
zabija tylko te 4 szczepy w organizmie za pomocą wytwarzanych przeciwciał. W tym sensie jest nieskuteczna. Ale to jest bardzo powszechne, dzieje się nawet ze szczepionkami
bakteryjnymi i dzieje się ze szczepionkami wirusowymi, że przychodzą inne szczepy i zajmują
tę przestrzeń. Tak więc teraz, ponieważ to zrobili, chcą, żeby wszyscy wrócili tutaj.

Ludzie niezaszczepieni zapewniają znaczną odporność całemu społeczeństwu z tych wszystkich powodów, o których właśnie powiedziałam. W międzyczasie, jak bardzo często odkrywałam jako nefrolog, będziemy coraz częściej
obserwować ten rodzaj niespecyficznych skutków.
To jest autentyczna relacja z systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych dotycząca 23 letniej
osoby, która zaszczepiła się przeciwko grypie
i niedługo potem zachorowała na cukrzycę typu
1. W mojej praktyce spotkałam ludzi, którzy
przychodzili do szpitala z normalnie funkcjonującymi nerkami i w ciągu 24 godzin prawie
nic z nich nie zostało. Zetknęłam się z ludźmi,
którzy mówili mi: „Byłem zdrowy do czasu zaszczepienia się przeciwko grypie”. Ich profile
nerkowe były absolutnie normalne w warunkach ambulatoryjnych przed szczepionką przeciw grypie i w wynikach dializy. Czy to jest
częste? Nie, nie jest częste, ale możliwe. Sama
umieściłam kilka tego rodzaju relacji w bazie
danych.

Ale problem znajduje się na tym wykresie,
który pochodzi z tego badania. Popatrzcie na
wykres. To był pierwotny Gardasil i widać tu
ludzi zaszczepionych i niezaszczepionych. Zatem jeśli zostałeś zaszczepiony, prawdopodobieństwo, że będziesz mieć te szczepy znajdujące się w szczepionce, jest dużo niższe. Niech
tak będzie, musimy być sprawiedliwi. A teraz
spójrzmy, co się stało w grupie osób niezaszczepionych o wysokim ryzyku. Mamy ludzi niezaszczepionych i zaszczepionych. Popatrzcie na
zaszczepionych. Słupki są często dużo wyższe
niż osób niezaszczepionych z powodu antygenowego grzechu pierworodnego, kiedy ich układy
odpornościowe zostały zaprogramowane przez

Prawie skończyliśmy. Tak dla orientacji, zostało nam może jeszcze 15 minut. A co z niespecyficznymi skutkami szczepionek przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego? Stary Gardasil zwany Gardasilem 1 był stosowany od
2007 roku w Stanach Zjednoczonych, gdzie po
raz pierwszy uzyskał licencję. Jednak w ciągu
zaledwie kilku lat pojawił się problem. Stało
się oczywiste, że więcej szczepów związanych
z nowotworami pojawiło się w organizmach
osób, które zostały zaszczepione wokół tej pustej przestrzeni, którą pozostawił Gardasil 1.
Wydaje się, że pierwotny Gardasil zrobił coś
ciekawego z układem odpornościowym ludzi,
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pionek i gdyby wszystkie reakcje były takie
same, HPV, czyli. . . To jest HPV, jest zaznaczona na bordowo, a na niebiesko wszystkie pozostałe szczepionki. Szczepionka przeciw HPV
powinna osiągnąć wartość jedynie 7% [czerwona
gruba linia], ale spójrzcie, sięga aż tutaj [prawie
80%], niekiedy przewyższa wszystkie pozostałe
szczepionki łącznie, niekiedy się z nimi zrównuje. Zawsze jednak znajduje się proporcjonalnie znacznie wyżej niż powinna. Coś bardzo
złego dzieje się z tymi szczepionkami, jeśli chodzi o reakcje. Zbadałam wiele potencjalnych
problemów, które wywołuje Gardasil i które
są negowane co do jednego. Konsultowałam się
z dziewczętami poważnie okaleczonymi przez
szczepionki i jestem absolutnie przerażona sposobem, w jaki były leczone przez system medyczny.

pierwszą serię szczepionek i nie mogą odpowiedzieć tak jak osoba, która nie była szczepiona.
W rzeczywistości stawia ich to w niekorzystnej
sytuacji.
Ale robi się coraz gorzej, ponieważ naukowcy
odkryli, że składnik immunologiczny odpornościowego, antygenowego grzechu pierworodnego wyjaśnia, dlaczego ludzie, którzy uprzednio zostali zaszczepieni, są bardziej podatni na
te szczepy wirusowe niż osoby nigdy nieszczepione. Organizm odpowiada na swój pierwotny
program i go pamięta, i jak widzicie w tym artykule, zaszczepieni mają bardzo niskie wskaźniki odpowiedzi na nowe szczepy. To się dzieje
w prawdziwym życiu. Tak więc innymi słowy,
ponad to, co właśnie wam pokazałam na tym
wykresie, spośród osób, które zostały uprzednio zaszczepione pierwotnym Gardasilem, a następnie ponownie przyjęły szczepionkę, jedynie
25% odpowiedziało na nowe szczepy. U osób,
które nigdy nie otrzymały starego Gardasilu
mamy 63 procentowy wskaźnik odpowiedzi.
Przykro mi, ale nie sądzę, aby to było coś, czym
należałoby się chwalić. Media społecznościowe
stale wypełniają artykuły na temat dziewcząt
i chłopców, którzy mieli poważne problemy po
przyjęciu Gardasilu. Chociaż można, je nazwać
efektami ubocznymi, lub niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, w pewnym sensie są
tak samo niespecyficznymi skutkami, jak efekty
szczepionki DTP, która zwiększała liczbę zachorowań i zgonów w Afryce.

Przyszła do mnie na przykład pewna dziewczyna, której szczepienia poważnie zaszkodziły.
Pojawiły się u niej halucynacje i zachowania
paranoidalne. Wydawało jej się, że zbliżają się
do niej duchy, by ją zabić. Oczywiście uznali,
że zwariowała, wiec skierowali ją na leczenie
psychiatryczne i umieścili przymusowo na oddziale psychiatrycznym. Następnie lekarze wykonali nakłucie lędźwiowe i odkryli w jej płynie coś, co pozwoliło im postawić diagnozę, że
to stwardnienie rozsiane. Tak więc są w stanie zobaczyć tylko to, co jest znane. Każdy,
kto napomknął, że przyczyną może być szczepionka, był natychmiast uciszany. Rodzina powiedziała, że natychmiast, automatycznie odpowiedzieli – „nie” – nie rozważyli nawet takiej możliwości. Co zatem zrobili? Leczyli ją
chemioterapią na stwardnienie rozsiane, oczyszczali jej krew, stosując plazmaferezę, ale to nie
zadziałało. Później spróbowali czegoś innego,
i to też nie działało. No cóż, oczywiście, że nie
działało, ponieważ postawili błędną diagnozę.
Niedawno odkryłam, że przeprowadzane są testy nowej szczepionki przeciwko rakowi szyjki
macicy, które rozpoczęły się od tej niepokojącej relacji. Producenci zgłaszają, że pacjentka
otrzymała jako ostatnią dawkę tej nowej szczepionki o nazwie Advaxis na początku 2013
roku. Była hospitalizowana pod koniec lipca
tego roku, 2015, z powodu objawów raka szyjki
macicy. Po pierwsze wiedzieliśmy już, że jeśli zostałaś uprzednio zainfekowana szczepami

Można je wyraźnie zobaczyć na tym wykresie pokazującym NOP-y na szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, przekazywane do systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi 13 szczepionkami łącznie. Przy zachowaniu tych samych pozostałych zmiennych,
jeśli chodzi o liczbę innych podawanych szcze-
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HPV znajdującymi się w szczepionce, to faktycznie zwiększa się u ciebie ryzyko po zaszczepieniu. Jednak ten fakt jest kompletnie ignorowany i nie bada się krwi przed podaniem tej
szczepionki, gdyż byłoby to zbyt drogie. Posiew
krwi pacjentki wykazał obecność wysoce atenuowanego szczepu bakterii o nazwie Listeria monocytogenes. Co oznacza wysoce atenuowany?
Oznacza to, że nie pochodzi z natury, że pochodzi ze szczepionki, ponieważ tę bakterię stosuje
się w tej szczepionce do stymulowania odpowiedzi immunologicznej przeciwnowotworowej.
W związku z tym według firmy produkującej
szczepionkę Advaxis jest ona zdolna do wywołania infekcji. Skąd to się wzięło? Nikt nie mówi.

Niech to posłuży jako dowód na to, że wasz
strach ma wartość pieniężną. Po wybuchu epidemii odry w Kalifornii w 2015 roku dało się
zauważyć, że zyski firmy Merck poszybowały
w górę. W raporcie Bloomberga stwierdzono,
że nic tak jak epidemia nie skłania rodziców do szczepień, ani nie zwiększa zysków ze sprzedaży szczepionek. Ale tak naprawdę to nie epidemia, ponieważ przypadki
zachorowania na odrę, które zaobserwowaliśmy
w tym roku, to był żart w porównaniu z tym,
co działo się w poprzednich latach. To był żart
nawet w porównaniu z tak niewielkim krajem
jak Nowa Zelandia. Jednak to właśnie strach
propagowano we wszystkich mediach głównego
nurtu na taką skalę, jakiej do tej pory nie widziałam, i to strach stymulował sprzedaż.
Jak również zastraszanie przez lekarzy i władze
szkół mające na celu zmuszenie do szczepienia
dzieci. Ale spójrzcie na ten artykuł, który ewidentnie pokazuje mechanizm strachu.

Był to szczep szczepionki wyhodowany w laboratorium i nie ma co do tego wątpliwości. Pacjentka otrzymała antybiotyki, wypisano ją ze
szpitala, a następnie przyjęto ponownie 2 tygodnie później i wówczas zmarła. PiM —> Śledczy orzekł, że to postęp raka zabił tę młodą
kobietę i z tą konkluzją zgadza się producent
szczepionki Advaxis, mówiąc, że oczekuje, iż
raport zostanie szybko rozpatrzony i firma będzie mogła normalnie kontynuować działalność
<— PiM .
Ale to jedynie wycinkowy obraz. Pełen obraz
jest taki, że Wall Street w Ameryce, wielka
Giełda Papierów Wartościowych, spodziewa się,
że szczepionki przyniosą zysk w wysokości 17,4
miliarda dolarów w ciągu trzech lat, co przez
wszystkich zwolenników szczepień niezainteresowanych kłopotliwymi poglądami, o których
dzisiaj mówimy, może być postrzegane jako
niespecyficzny pozytywny skutek szczepionek.
Dla nich wszystko, co mówię, to koncepty
bez znaczenia. Moje koncepty z pewnością nie
mają znaczenia, jeśli twoim celem jest sprawić,
żeby matka zdecydowała się zaszczepić swoje
dziecko. Jedynym znaczącym pomysłem w takiej sytuacji jest przekonać rodziców, że ich
dziecko umrze, jeżeli go nie zaszczepią.

„Jak zmienić zdanie pacjenta, rodzica przeciwnego szczepieniom?”.
Wystraszyć ich tak, żeby im kapcie spadły.
Zabawne, że to nie zawsze działa. Wiele osób
przeciwnych szczepieniom, kiedy ktoś próbuje
ich przestraszyć, jeszcze bardziej umacnia się
w swojej decyzji i taka naprawdę powinna być
reakcja.

Z tego powodu system medyczny szuka
każdego możliwego sposobu, by wpuścić
do waszych głów strach, nie fakty, posługując się stwierdzeniami takimi jak:
„Jeśli tego nie zrobisz, twoje dziecko
umrze”.
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Czy znacie opowieść o pysku wielbłąda? Dzieje
się to na Bliskim Wschodzie. W namiocie na
pustyni jest szejk, w nocy robi się bardzo zimno
i wielbłąd wsuwa łeb do środka i mówi: „Jest
mi bardzo zimno. Czy mógłbym wsadzić pysk do
namiotu?”. Szejk odpowiada: „No dobrze, ale
tylko pysk”. Ale wtedy wielbłąd mówi: „Teraz
zimno mi w głowę” i wsadza głowę do środka.
Potem mówi, że mu zimno w tułów i tak dalej,
aż cały wielbłąd wchodzi do namiotu, a szejk
ląduje na zewnątrz i śpi na piasku. Cóż, gdyby
ktoś mnie pytał, to według mnie ze szczepionkami dzieje się to samo. Moglibyśmy powiedzieć, że to niedostrzeganie powoli narastającego niebezpieczeństwa (gotowanie żaby) lub
jakkolwiek podobna sytuacja, ponieważ w latach 60. w Ameryce twierdzono, iż za pomocą
jednej szczepionki wyeliminujemy odrę w ciągu
czterech lat. Pierwsza szczepionka pojawiła się
w 1963 roku i zapowiedziano, że jeśli tylko
do roku 1967 podamy jedną szczepionkę części
populacji dzieci, wyeliminujemy odrę. Wszyscy
odpowiedzieli, że to brzmi fantastycznie, że
bardzo im się podoba ten pomysł, ponieważ,
wiecie, dzieci zostają w domu, zamiast iść do
szkoły, a rodzice muszą pracować – nie dlatego,
że niemowlęta umierały, to zostało wyraźnie
ustalone.

żyły się, bo szczepionki są trwałe co najwyżej
30 lat, o ile w ogóle działają. Tak więc to jest to
samo. Zaczęliśmy od jednej szczepionki, a teraz
szykuje się całe życie wypełnione szczepieniami,
a teraz jeszcze mówią, że nawet gdybyśmy starli
odrę z powierzchni Ziemi, to szczepionka jest
tak dobroczynna dla układu odpornościowego,
że nigdy nie powinniśmy zaprzestawać jej stosowania. To jest właśnie pysk wielbłąda.
Obecnie zastanawiają się nad przywróceniem
szczepionki BCG oraz nad dodaniem nowej
szczepionki przeciwko wirusowi RSV, o której
nie mówiłam, jak również umieszczają więcej
antygenów w szczepionce HPV, która miała
zdziałać cuda z wykorzystaniem czterech antygenów. Co dalej? Ile czasu minie, zanim cały
wielbłąd znajdzie się w środku, a właściciel namiotu stanie się bezdomny? W którym momencie zakończy się stosowanie szczepień?
Na ile nowych szczepionek pozwolicie?
Większość niespecyficznych skutków, o których dziś mówiłam, traktuje się z lekceważeniem, a są ważnym problemem przynoszącym
istotne i nieprzewidywalne konsekwencje. Rzeczywistość jest taka, że jeśli chodzi o szczepionki, to wciąż leży w waszej gestii, bo to wciąż
wasza decyzja, którą podejmujecie w swoim
kraju. Jednak jeśli będziecie kierować się tylko
intuicją – nie tylko wy, ale też inni rodzice
mogą opierać się wyłącznie na przeczuciu –
wtedy nie będziecie rozumieć, co robicie, i nie
będziecie mogli się bronić przed głosem krytyki. Jeśli wasze przekonania nie mają solidnego oparcia, każdy lekarz lub członek rodziny
bądź urzędnik służby zdrowia może was skłonić do podjęcia decyzji opartej na strachu.
Co gorsza, mogą zostać ustanowione przepisy prawne, które odbiorą wam prawo
do odmówienia nie tylko obecnych szczepień, ale także każdej szczepionki, która
zostanie dodana do kalendarza szczepień w przyszłości z zastosowaniem dowolnego rodzaju inżynierii genetycznej
i przeznaczonej dla dowolnej grupy wiekowej, kobiet w ciąży, nowo narodzonych
dzieci i dla nas wszystkich. Jeśli nie zaczniemy czegoś robić, aby zahamować tę ogarniającą cały świat sieć, której celem jest zaszczepienie wszystkich ludzi każdą istniejącą

W roku 1989 okazało się, że wciąż mamy 20.000
przypadków odry rocznie w Stanach Zjednoczonych i naukowcy zdali sobie sprawę z tego, że
niektóre z zaszczepionych dzieci nie odpowiedziały na pierwszą serię szczepionki. I wiecie
co? Przeszli wobec tego do dwóch szczepionek,
tyle, ile wy otrzymujecie, więc przeszliśmy od
jednej szczepionki dla części populacji dzieci do
dwóch szczepionek dla całej populacji dzieci.
Teraz spójrzcie, przewińcie czas do dziś, kiedy
wasi dziadkowie, którzy mieli 70, 80 lat, chronili stado, gdyż mieli dożywotnią odporność. Oni nie żyją, ich populacja się zmniejsza i są zastępowani przez ludzi zaszczepionych.
Zaszczepione ciężarne kobiety nie są w stanie
wystarczająco chronić swoich dzieci, toteż teraz
mówi się nam, że te kobiety trzeba zaszczepić,
zanim zajdą w ciążę, iż że dziadkowie muszą
zostać zaszczepieni ponownie, ludzie, którzy. . .
Ja jestem w takim wieku, że mogłabym być
babcią i ja powinnam ponownie się zaszczepić,
ponieważ szczepionki z mojego dzieciństwa zu-
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szczepionką. . . Nawet dorosłych – w Ameryce
są nowe programy o nawie „Healthy People
2020/Zdrowi ludzie 2020” mające na celu ponowne zaszczepienie nas wszystkich.

przyjmować leków i tak dalej. Nie stać nas na
to, żeby kontynuować ten stan rzeczy. Musimy
zatem pomyśleć wspólnie i ustalić, do czego to
prowadzi.

Jeśli nie zaczniemy robić czegoś teraz, nie
będzie nadziei w przyszłości. Popatrzcie na
wskaźniki zachorowań na autyzm w Ameryce.
Jedno na 58 dzieci (dane na 2015, obecnie na
koniec 2017 wynosi 1 na 36). Wy szczepicie
znacznie mniej niż my, a i tak macie problemy.
Jesteście zdrowsi niż my, ale wasz wskaźnik zachorowań na autyzm to i tak bodajże 1 dziecko
na 250. Co się stanie, kiedy umrą rodzice tych
dzieci? Kto będzie się opiekował tymi ludźmi?
Czy wiecie, że koszt opieki nad dorosłym chorym na autyzm wynosi 70.000 dolarów amerykańskich rocznie? I to wtedy, kiedy nie przebywają w szpitalu, nie mają napadów drgawkowych i nie muszą poddawać się operacjom, ani

Siedzenie cicho, ponieważ boicie się stracić pracę albo obawiacie się, że inni nie
będą was lubić, nie jest rozwiązaniem.
Ludzie muszą zrozumieć sprawy, które dziś
przedstawiłam i mówić o nich głośno, ponieważ
jeśli odpowiecie, podając fakty, nikt nic nie będzie mógł z tym zrobić. Zatem proszę, namawiam was wszystkich, abyście zdobyli jak największą wiedzę na ten niesłychanie ważny temat i robili, co tylko w waszej mocy, aby budzić
świadomość ludzi wokół nas. To jedyny sposób,
w jaki można powstrzymać ten walec, który się
teraz do nas wszystkich zbliża.
Dziękuję.
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ODPORNOŚĆ STADA NA PRZYKŁADZIE ODRY I OSPY
WIETRZNEJ
dr Toni Bark i dr Andrew Wakefield

Opublikowany 9 lip 2016

i wróciłam z kotem, którego musiałam zaszczepić, aby móc z nim wjechać do kraju. Kotka
była zdrowa, a po otrzymaniu pięciu czy sześciu szczepionek rozwinęła się u niej astma,
szmer sercowy, a jej zęby spróchniały i wypadły. . . I weterynarze wyjaśnili mi, że to była
reakcja na szczepienie. A ja na to: „Co takiego? Nie miałam pojęcia!”. Potem zaczęłam
się szkolić również w medycynie alternatywnej,
homeopatii, pracuję w dziedzinie odżywiania,
a niektórzy z moich pacjentów byli weterynarzami i jeden z nich wyjaśnił mi, iż był zszokowany, kiedy usłyszał, że tiomersal był w szczepionkach, gdyż w 1983 roku FDA wycofało
z użytku tiomersal dla szczepionek weterynaryjnych, ponieważ badania wykazały, że zwierzęta zachowywały się po nim naprawdę dziwnie. W 1983 roku! Dla szczepień weterynaryjnych – dla zwierząt.

dr Toni Bark i Andy Wakefield – Odporność stada
na przykładzie odry i ospy wietrznej

— Jestem dr Toni Bark. Przeszłam pewnego rodzaju ewolucję. Ewoluowałam do obecnej pozycji. Chodziłam do szkoły medycznej,
choć nie chciałam praktykować medycyny głównego nurtu, lecz medycynę chińską, ale chciałam wpłynąć na zmiany, więc zależało mi
na zdobyciu dyplomu lekarza. Wyszkoliłam się
w pediatrii, a także w medycynie rehabilitacyjnej, a po odbyciu stażu zaoferowano mi
stanowisko dyrektora pediatrycznego pogotowia, które przyjęłam, gdyż uwielbiałam. . . adrenalinę. I to pasowało do mojej osobowości,
naprawdę to lubiłam. Ale zauważyłam pewne
rzeczy. A w tym czasie, jak odbywałam staż,
to szczepiłam dzieci, tylko to były lata 80.,
a ja przeszłam do przewodzenia pogotowiem
w latach 90. Jednak wtedy nie podawaliśmy
tak wiele szczepionek i praktykowaliśmy zasady
bezpieczeństwa, jak np. kiedy dziecko było
wcześniakiem, to czekaliśmy, aż osiągnie swój
„skorygowany” wiek. Nie szczepiliśmy dzieci
z gorączką ani kobiet, które myślały o zajściu
w ciążę w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Więc mieliśmy pewne zasady.

Więc zaczęłam nad tym myśleć. A wiedziałam,
że szczepienia niosą ryzyko, widziałam po nich
przypadki drgawek gorączkowych, czy nagłej
niewydolności u niemowląt, kiedy przestawały
oddychać, były przyjmowane na pogotowie, po
tym, jak były szczepione w tym dniu w klinice.
Tak więc wiedziałam, że szczepionki są problematyczne dla niektórych ludzi i że mogą wywołać reakcje. O tym wiedziałam, i to rozumiałam, więc nie szczepiłam swego dziecka, gdyż
nie bałam się, jak zachoruje na odrę, świnkę, różyczkę czy krztusiec, bo potrafię się tym zająć.
Nie boję się tych chorób. Leczyłam je wielokrotnie. Ale dopiero w 2010 roku, kiedy rozpoczęłam studia magisterskie z ratownictwa medycznego i jeździłam na Haiti po trzęsieniu
ziemi – dlatego podjęłam te studia, które mi
zaoferowano za darmo, poprzez departament
stanu, choć oni sami nie wiedzą, jaki jest ich
cel.

Odeszłam z medycyny na pewien okres, pracowałam w Izraelu w przemyśle spożywczym

Więc zaczęliśmy od kliniki szczepień przeciwko
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grypie, i to mnie zdziwiło, przecież one tak
naprawdę nie działają. . . I przeprowadziłam
własne dochodzenie. Odkryłam badania z Cochrane Collaboration, ludzi o imieniu: Tom Jefferson, Peter Gotzsche, którzy wykazali, że
szczepienia są bardzo nieskuteczne. A ta organizacja jest to grupa współpracujących ze sobą
ludzi, którzy nie biorą wynagrodzenia od przemysłu. Tak więc dopiero w 2010 roku zdałam
sobie sprawę, że agencje regulacyjne są całkowicie skorumpowane i akademia była kupowana, czyli że białe kitle są na sprzedaż. Naprawdę nie miałam o tym pojęcia! Myślałam
tylko, że szczepionki są niebezpieczne dla niektórych dzieci, ale czynią dobro i że ten system
nie jest skorumpowany. Nie wiedziałam o tej
korupcji do 2010 roku. I czułam się, jakbym
wpadała w głąb króliczej nory. Siedziałam do
późna w nocy i pisałam maile do ludzi, takich
jak Mary Holland i innych aktywistów. I mówiłam sobie:

niż produkcja przeciwciał, czyli odporność nabyta. I tak na marginesie – szczepienia przesuwają energię z odporności wrodzonej do nabytej, a ta wrodzona stanowi 80% naszych sił do
walki. Więc to jest spory problem.
Muszę wam powiedzieć, że w zeszłym tygodniu akurat dawałam wykład studentom prawa
w Case Western i wspominam o tym, ponieważ. . . Cóż za niespodzianka – dyrektor oddziału immunologii w szpitalu Cincinatti był
tam w celu komentowania po każdym mówcy,
i jego reakcją na aluminium i inne rzeczy, które
są wprowadzane do ciała poprzez zastrzyk, co
było omawiane przez moją przedmówczynię,
dr Sherri Tenpeny, którą pewnie wielu z was
kojarzy, było: „Cóż. Aluminium? Dajcie spokój! Tyle samo aluminium jest w mleku kobiet,
co w szczepionce, więc czy powinniśmy powiedzieć kobietom, że mają przestać karmić piersią?”. I ja natychmiast, wiecie. . . zanim zaczęłam przedstawiać swój materiał, musiałam odnieść się do wypowiedzi dra Franka, który jest
opłaconym mówcą firmy Pfizer (musiałam to
dorzucić), że aluminium nie jest czymś, co występuje naturalnie w mleku matki, lecz jest to
zanieczyszczenie, które nie współgra z żadną
biologiczną reakcją, a droga wejścia do organizmu jest dość ważna. Więc jeśli spożywa
się aluminium, to można je po części wydalić w stolcu, w przeciwieństwie do wstrzykiwania. Tak że każdy lekarz, który stara się wam
wmówić, że spożywanie aluminium jest równe
ze wstrzyknięciem, albo opuścił jakieś wykłady
z toksykologii czy farmakologi, albo celowo was
okłamuje.

„Niech coś mnie zatrzyma. Pomóż mi Boże”.
Budziłam się i mówiłam sobie: „Chciałabym,
żeby to się nie działo naprawdę, ponieważ nie
mogę wierzyć w te informacje, nawet nie chcę
ich znać”.
Aż tak niepokojące było dla mnie wstąpienie
na tę drogę. Ale już jestem przyzwyczajona do
tych mrocznych informacji, już nie pozwalam,
żeby one na mnie wpływały.
System immunologiczny jest to bardzo złożony
system adaptacyjny, który może jest tak samo
skomplikowany, jak system neurologiczny. Kanały nosowo-ustne są pełne bakterii, są brudne
i wiele drobnoustrojów jest w nich skolonizowanych, ale powodem, dla którego przez nie
nie umieramy, a 20% populacji jest nosicielami bakterii Strep B, 20% jest nosicielami meningokoków, ale nie umieramy z tego powodu,
ponieważ mamy naturalną odporność. Po części jest to produkcja IgA, po części to, że żyjemy w symbiozie z tymi bakteriami i wirusami, oraz jest wiele rzeczy, których jeszcze
nie rozumiemy, ale również to, że kiedy zostajemy zainfekowani czymś nowym, to mamy
tzw. odporność wrodzoną. A odporność wrodzona jest stymulowana poprzez pewne drogi,
czego również jeszcze do końca nie rozumiemy,
ale jest to inna część układu odpornościowego,

Więc droga narażenia jest bardzo ważna, a kwestia odporności stada jest taka. . . jest to bardzo złożone. Podam wam przykład. Zawsze
około 10% populacji jest podatna na odrę. Tak
było do tej pory i nadal praktycznie tak jest.
Ale odporność zbiorowa polegała na przechorowaniu odry, ochronie dzięki mleku matki oraz
transport antyciał poprzez placentę, a w wieku
około roku czy dwóch lat, kiedy dziecko jest
odstawione od piersi, staje się podatne i w tym
okresie, powiedzmy do dwunastu, trzynastu lat,
zachoruje na odrę. I potem ma przeciwciała
jako osoba dorosła, ponieważ przeszło w odpowiednim wieku chorobę, z którą ewoluowaliśmy
przez tysiąclecia. Więc odporność stada była
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tym, że najmłodsi są odporni dzięki przeciwciałom matki, a starsze pokolenie było odporne
po przechorowaniu. I to była odporność stada.
Więc odporność stada nie polega na tym, że
wszyscy są zaszczepieni. I nawet nie sprawdzamy, u kogo wytworzyły się przeciw ciała.
I każdy musi być zaszczepiony, gdyż inaczej
to nie działa. . . Wiecie, tu jest coś nie tak,
czegoś tu brakuje. Więc tak to jest naprawdę
z odpornością stada, i to nie jest tym, co oni
wam mówią. To zostało przyjęte dla potrzeb
szczepień. Nastąpiło rewizjonistyczne przekręcenie medycznej historii. I tak ja to tłumaczę,
ale pozwolę Andiemu na dodanie parę słów.

I jak Toni już wspomniała, odporność zbiorowa to koncept, który ewoluował od NATURALNEJ infekcji. I zakrawa na ironię fakt,
że odporność stada jest niszczona przez szczepienia. Pozwólcie, że podam przykład – ospa
wietrzna. Ospa wietrzna pojawiałaby się sporadycznie w postaci epidemii, na przykład co
dwa lata. I w rezultacie następowały dwie rzeczy. Jedną jest to, że dzieci ją przechorowały
i uzyskiwały naturalną odporność, a ludzie,
którzy już wcześniej byli na nią narażeni, uzyskiwali dodatkowe wzmocnienie, co nazywało
się wzmocnieniem dzięki szczepowi dzikiego
typu. Czyli wszyscy ludzie, którzy przechorowali już ospę, mieli wzmocnioną reakcję immunologiczną, a dzięki temu tłumiona była replikacja wirusa w ich zwojach nerwowych korzenia grzbietowego, gdyż kiedy następuje reaktywacja tego wirusa w systemie nerwowym, daje
to początek półpaścowi. Ale ponieważ oni mieli
te wzmocnienia dzikiego typu od dzieci chorujących podczas epidemii ospy, to tłumiona jest
u nich replikacja wirusowa i przez to nie rozwija
się u nich półpasiec. Półpasiec jedynie występował, kiedy ludzie mieli obniżoną odporność
np. z powodu chłoniaka, gdy przechodzili chemioterapię, lub z innych powodów. Więc półpasiec był chorobą ludzi starszych i z obniżoną odpornością. Jednak przez wycofanie dzikiego typu, przez usuwanie naturalnych epidemii, co widzieliście po szczepieniu, pozbyto
się tego sporadycznego wzmacniania odporności. Więc jedną z pierwszych rzeczy, jaka nastąpiła po zniszczeniu odporności stada, było pojawienie się epidemii półpaśca. Najpierw była
obserwowana u ludzi starszych, a potem półpasiec zaczął się pojawiać u dzieci, co było NIEZWYKLE niebywałe. Reakcją firmy Merck na
to było:

— Najpierw krótko na temat drogi narażenia.
Wezmę odrę jako przykład. Naturalną drogą
narażenia jest przez drogi oddechowe. Wirusy
wnikają do komórek dróg oddechowych, i to
jest przetworzone w taki sposób, żeby przygotować system odpornościowy, który następnie odpowiednio reaguje, wywołując antywirusową odpowiedź immunologiczną. Nazywa się
to komórkową odpowiedzią immunologiczną,
która niszczy zainfekowane przez wirusy komórki, czego wynikiem jest wysypka. A wysypka przy odrze jest procesem zdrowienia.
I to jest jedna droga, jaką może podążyć system odpornościowy. Nazywa się TH1 lub odpowiedź komórek pomocniczych T typu 1. Nie
chcę tego zbytnio komplikować, ale drugim
rodzajem odpowiedzi może być TH typu 2,
co jest reakcją PRO-ALERGICZNĄ. I kiedy
WSTRZYKUJESZ. . . wirusa pod skórę, to jest
ten preferencyjny rodzaj odpowiedzi. Tak więc
droga narażenia decyduje o tej dychotomii, czy
naturalna odpowiedź immunologiczna oczyści
nas z wirusa, czy będzie to coś zupełnie innego, czego nie rozumiemy. Więc droga narażenia na tym przykładzie jest bardzo ważna.

„Na niebiosa, stworzyliśmy sobie nowy rynek!
Stworzyliśmy chorobę dzięki naszej szczepionce
przeciwko ospie wietrznej. To zwiększmy dawkę
10 krotnie i nazwijmy ją szczepionką przeciwko
półpaścowi”.
I tak dokładnie zrobili. Tak więc to było tworzenie rynku zbytu. Zatem ten proces odporności stada został całkowicie skorumpowany.
dr Toni Bark:

— Chcę tylko dodać, ponieważ omawiany aku-
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rat jest ten temat. To nie dostało się do filmu
„Bought”, ale Gary Goldman został zatrudniony przez CDC, aby przeprowadzić nadzór
nad szczepionką przeciwko ospie wietrznej po
wprowadzeniu jej na rynek w rejonie Antelope
Valey, czyli mniej więcej tutaj. I w swoich badaniach odkrył, że rzeczywiście zachorowalność
na ospę spadła, ale zwiększyła się na półpasiec,
i to wśród coraz młodszej populacji. A CDC
opublikowało tylko tę pierwszą część artykułu.
Więc Gary postanowił opublikować cały artykuł i otrzymał list z wezwaniem do jego usunięcia, który widziałam i czytałam, a Gary pozwał ich do sądu i wygrał, ponieważ to były
pieniądze podatników, a czasopismo Journal
of Toxicology go opublikowało. Ale były już
dwie grupy matematycznych biologów, którzy
przewidzieli, że zobaczymy redukcję zachorowań na ospę, ale wzrost zachorowań na półpasiec, i miałam okazję przeprowadzić z nimi
wywiad. Więc to było przewidziane, a myślę,
że Merck wiedział, co robi. Ty dajesz im choć
trochę uznania, ja akurat nie [ostatnie zdanie skie-

rowane jest do A.Wakefielda].

Tak więc myślę, że
oni wiedzieli bardzo dobrze, co nastąpi, gdyż ci
matematyczni biolodzy przedstawili to na wykresie, i to przewidzieli, gdyż wiedzą o tym,
że potrzebne jest stale ponowne narażenie, aby
wzmocnić swoją odporność i poprzez pozbycie
się tego, będziemy widzieli przypadki półpaśca
nawet wśród dzieci, które nigdy nie miały okazji przejść najpierw ospy wietrznej, tylko miały
antyciała po zastrzyku. Przez co umknęła im
znacząca aktywacja układu odpornościowego.
I to widzimy również z innymi chorobami, na
które powinno się być ponownie narażonym.
Na przykład z krztuścem jest podobnie, można
na niego zachorować kilkakrotnie w życiu. Nawet jeśli go przechorowałeś. Więc to jest częścią
odpowiedzi stada, że choroba występuje wśród
młodszego pokolenia, które powinno ją przejść,
a ty jako osoba dorosła, która ją przeszła jako
dziecko, jesteś wzmocniony. To jest częścią odporności stada. Więc odporność stada tak naprawdę jest przeciwieństwem tego, co czynią
szczepienia. I taka jest rzeczywistość.
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PIELĘGNIARKA OITN O SZCZEPIENIU WCZEŚNIAKÓW
VAXXED – STORIES FROM THE ROAD

Opublikowany 21 gru 2017

które były prawdopodobnie uszkodzone przez
szczepienia, potem otrzymują diagnozy, które
są przypisywane problemom związanym z ich
wcześniactwem, kiedy tak naprawdę mogło być
uszkodzeniem poszczepiennym. Tak więc nie
mogę już brać w tym udziału. Przechodzę na
wcześniejszą emeryturę i mam nadzieję, że zostanę naprowadzona na nowy kierunek, i będę
odważniejsza w głośnym wyrażaniu opinii na temat szczepień.
— Rodzice zgłaszają do mnie, że te wcześniaki otrzymują szczepionki i potem umierają
na SIDS. Czy ty to widujesz?
— Przypadków SIDS nie, gdyż tracimy je
z oczu, kiedy są wypisywane ze szpitala.
— Czy umierają w. . .
— W szpitalu? Nie, ale widziałam, jak cofają się w rozwoju, zawsze przestają reagować
podczas karmień, gorączkują. Ale jeśli chodzi
o SIDS w szpitalu, to nie.
— A jakie szczepionki są podawane tym
wcześniakom?
— Otrzymują wszystkie zalecane przez
CDC, czyli DTaP, wszystkie dla grupy dzieci
w wieku 2 miesięcy.
— I tobie mówili, że tak po prostu trzeba
robić?
— Tak. Mam ograniczenia jako pielęgniarka, nawet nie wolno mi mówić rodzicom,
jakie są moje osobiste poglądy na temat szczepień, więc nasze ręce są naprawdę związane.
— A czy rodzice mówią: „Proszę, nie
szczep mojego wcześniaka?”.
— Lekarz neonatolog im mówi, że powinni
to zrobić, więc słuchają swoich lekarzy.
— Ale nawet kiedy rodzice są stanowczy
i nie chcą, aby ich wcześniak był zaszczepiony?
— Nie zdarzyło się, żeby jakiś rodzic to przy
mnie zrobił. Widziałam, jak wyrażali obawy,
ale żaden nie. . . Oni zawsze słuchają swojego
lekarza.
— Czyli lekarz ich zapewnia, że one są bezpieczne i skuteczne. . .

Pielęgniarka OITN o szczepieniu wcześniaków

— Powiedz nam, kim jesteś?
— Mam na imię, Joanne. Jestem pielęgniarką na oddziale OITN od prawie 30 lat
i przechodzę na wcześniejszą emeryturę, ponieważ już nie mogę robić tego, czego nas uczono.
Moja cała filozofia i przemyślenia na temat
szczepień się zmieniły i nie uważam, aby były
one bezpieczne. Jeśli chodzi o OITN, to szczepimy nasze maluśkie wcześniaki. Te dzieci rodzą się 4 miesiące przed czasem i kiedy osiągają
wiek 2 miesięcy, otrzymują szczepienia. Przyniosłam sporo dokumentacji oraz badań z czasopism medycznych mówiących o tym, że nie
powinniśmy tego robić. Nasi lekarze to przejrzeli, ale i tak nic się nie zmienia. Więc zdecydowałam się przejść na wcześniejszą emeryturę,
żebym nie musiała brać w tym udziału. Te maluśkie wcześniaki, jak mówiłam, rodzą się nawet
4 miesiące przed terminem i po 2 miesiącach
są szczepione, i widzimy, jak przestają reagować podczas karmień, stają się apatyczne, gorączkują, i to je cofa w rozwoju. I nie chcę już
w tym uczestniczyć. Inna sprawa, która mnie
niepokoi, to kiedy wypisujemy dziecko, które
było jakiś czas na oddziale ITN, to one otrzymują szczepienia i niepokoi mnie to, że tracę
je z oczu. One są zabierane do domu i nigdy
nie wiem, czy przyczyniłam się do wyrządzenia
im szkody. Tracimy z nimi kontakt i nigdy nie
wiem, czy byłam tego częścią. Kolejna rzecz,
która mnie martwi, to dzieci z oddziału ITN, te,
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— I że to jest najlepsze dla dziecka, tak.
— Z mojego punktu widzenia, rodzice zgłaszają o zbyt wielu przypadkach śmiertelnych,
które zdarzają się u wcześniaków.
— Tak, dużo jest takich przypadków.
— Cóż, dobre wiadomości są takie, że już
tego nie robisz.
— Nie.
— Może dołączysz do nas jako pracownik w Autism Trust, budujemy przyszłość dla
uszkodzonych osób dorosłych? Możesz być naszą. . .
— Mam nadzieję, że jak skończę swoją prawie 30 letnią karierę w OITN, że otworzą się dla
mnie drzwi w takim, w innym kierunku, i będę
walczyła o wiedzę dla osób dorosłych, zwłaszcza
dla rodziców. To jest moje marzenie, mój nowy
cel. Czyli edukacja.
— A czy po obejrzeniu filmu Vaxxed, czy
sama byś przyjęła szczepienia?
— Nie! I to, co mnie skłoniło do ich kwestionowania, gdyż w szkole pielęgniarskiej nigdy
nie uczą o niebezpieczeństwach szczepień, tylko
o tym, że są bezpieczne i skuteczne, i jak wygląda harmonogram. Więc to wyzwoliło moje
pytania dotyczące bezpieczeństwa, kiedy zaczęliśmy podawać noworodkom szczepionki WZW
B. Takim, które nie miały pełnej godziny, nawet gdy nie były w grupie ryzyka.
— Co masz na myśli, że nie są w grupie ryzyka?
— Cóż, matka została przebadana pod kątem obecności WZW B jeszcze przed porodem
i nie miała tego wirusa, a więc nie ma ryzyka
zakażenia tego dziecka. A matka nie prowadzi ryzykownego stylu życia. I pomimo tego, te
dzieci są szczepione przeciwko chorobie, która
rozprzestrzenia się przez kontakty seksualne
i dożylne używanie narkotyków. Więc matki
nie mają WZW B, a ich dzieci są szczepione,
dlatego zaczęłam kwestionować tę konieczność,
dlaczego to robimy? Pytałam lekarzy, a odpowiedzią było: „Ponieważ takie jest prawo”.

I to mi nie wystarczyło, więc zaczęłam badać
ten temat. I potem wprowadzono obowiązkowe
szczepienia przeciwko grypie dla pielęgniarek.
To mnie skierowało na tę podróż kwestionowania szczepionek. Potem sprawy nabrały impetu, pojawiła się ustawa SB277 w Kalifornii.
— Czy przyjęłaś szczepionkę przeciwko grypie?
— Ja mam prawie 64 lata i nigdy w życiu
nie szczepiłam się przeciwko grypie. A kiedy
zaczęła być wymagana, to próbowałam nosić
maskę przez pierwszy rok i miałam reakcję [alergiczną] na chemikalia zawarte w masce. Wtedy
nie było innej możliwości, abym mogła pracować, więc ten jeden raz się zaszczepiłam przeciwko grypie i przez to opuściłam 3 tygodnie
w pracy, jak po niej zachorowałam. W następnym roku znalazłam maskę chirurgiczną dla
alergików i nosiłam ją przez 5-6 miesięcy, jak
tego wymagali. A w tym roku mam już tego
dość, rezygnuję. Przejdę na emeryturę, i już nigdy nie będę musiała tego robić.
— Dziękuję za to, że opowiedziałaś swoją
historię. Zakładam, że jako pielęgniarka masz
koleżanki pielęgniarki.
—Mam wiele koleżanek pielęgniarek i początkowo, gdy wyrażałam głośno opinię o szczepieniach, to mówiono mi, żebym była cicho
i przestała o tym mówić. Tak robią, czyli mówią: „Przestań o tym opowiadać, nie chcę tego
słuchać”. A teraz po trochu, rok za rokiem,
moje byłe współpracownice zaczynają zmieniać
zdanie, i już kilka z nich ma taką opinię, jak ja.
Nie szczepią swoich wnuków.
— A one przyjdą dzisiaj?
— Tak.
— Na nasze kolejne Q&A?
— Tak, kilka przychodzi.
— Chcę z nimi pomówić.
— Ok, przyprowadzę je do ciebie.
— Dziękuję i naprawdę bardzo cię podziwiam.
— Dziękuję.
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SZCZEPIENIA I PRZEMOC SPOŁECZNA
dr Harris L Coulter, PhD, 1996
„Dzisiejsze społeczeństwo płaci wysoką cenę za choroby i śmierć, za
monopol przyznany profesji medycznej w 1920 r. Rzeczywiście, sytuacja ta jest podobna do tej z lat trzydziestych XIX wieku, kiedy to
lekarze polegali na krwiożerczych lekach, z rtęcią i z chininą, choć dobrze znali ich szkodliwe działanie, ale używali tych samych argumentów
w obronie tych leków, jakie są obecnie stosowane, a mianowicie – że
korzyści przewyższają ryzyko. W rzeczywistości korzyści przynoszą one
lekarzowi, podczas gdy pacjent ponosi ryzyko”
Harris L. Coulter

Narodów Zjednoczonych Pisał także o niebezpieczeństwach szczepień.

Krótko o Harrisie L Coulterze

Jak niewygodną postacią był i wciąż jest Harris
L Coulter dla karteli farmaceutycznych, z powodu tego, co mówił, co głosił i co pisał, niechaj
świadczy fakt, że jego strona została usunięta
z Wikipedii przez Allopatha, oraz z innych serwisów internetowych. Temat jednak Wikipedii
(encyklopedii matrixa, jak nazywają ją co niektórzy) i kłamstw, jakie są rozgłaszane przy
jej pomocy, szczególnie jeśli chodzi o medycynę
i zdrowie, to już odrębny, wielostronicowy temat.

Harris Livermore Coulter, 1932-2009, był
amerykańskim historykiem homeopatycznym,
przodującym historykiem homeopatii w XX
wieku, dyrektorem publikacji w American Foundation for Homeopathy, członkiem redakcji
Journal of the American Institute of Homeopathy i członkiem Rady Doradczej, kampanii
przeciwko nieuczciwym badaniom medycznym.
Doktorat uzyskał w 1969 r. Na Uniwersytecie
Columbia w Nowym Jorku. Zmarł 28 października 2009 w wieku 77 lat. Przez 12 lat walczył
z wyniszczającymi skutkami wylewu krwi do
mózgu, którego doznał w wieku 65 lat, kiedy
przebywał w Paryżu. To był paraliżujący cios,
który zakończyłby jego niezwykłą karierę.

Harris L. Coulter jest autorem między innymi
dwóch znanych książek. „A Shot in the Dark”,
którą napisał w raz z Barbarą Loe Fisher, oraz
„Vaccination, Social Violence, and Criminality”. Oto jak wspomina go Barbara Loe Fisher:

Był uważany za głównego historyka homeopatycznego XX wieku. Jego czwarta seria tomów
„Divided Legacy” poświęcona historii medycyny obejmowała wzrost homeopatii, jej niesamowite sukcesy, i to, jak uległa polityce medycyny w USA. Jego skrupulatne badania dotyczące sukcesu homeopatii w epidemii często cytowano, by bronić skuteczności homeopatii. Badania jego były bez wątpienia wspierane
przez fakt, że władał biegle językiem niemieckim, francuskim, hiszpańskim, łacińskim, rosyjskim, węgierskim i serbsko-chorwackim, oraz
był dobrze znanym ustnym i pisemnym tłumaczem dla Departamentu Stanu i Organizacji

Kiedy natknęliśmy się na ataki medycznych pisarzy w New York Times i all Street Journal po
tym, jak nasza książka została po raz pierwszy
opublikowana przez Harcourt Brace Jovanovich
w 1985 roku, Harris powiedział mi:
„Nie słuchaj ich, Barbara. Wiedzą, że mamy
rację i dlatego nas atakują”.
Harris nigdy nie pozwolił, by jego krytycy
go zawiedli. W rzeczywistości świętował negatywną krytykę. Mówił wtedy:
„Jeśli wszyscy cię lubią, to prawdopodobnie nie
robisz nic ważnego”

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

342

Harris Coulter był wyjątkowym człowiekiem.
Był znakomitym historykiem, niezwykłym wizjonerem, dzielnym poszukiwaczem i obrońcą
prawdy. Zostawił ślad w historii medycyny
i zmienił moje życie. Kiedy myślę o Harrisie,
pamiętam cytat ze sztuki Szekspira, Juliusza
Caisera:

Pierwsza książka, którą napisałem na ten temat
(współautorka Barbara Loe Fisher) to DPT:
„A Shot in the Dark” w 1985 roku. Druga
to „Vaccination, Social Violence, and Criminality”, w 1990 roku. Barbara Fisher i ja odkryliśmy, że te szczepionki – w szczególności
DPT (błonica, krztusiec, tężec) i MMR (odra,
świnka, różyczka) są znacznie bardziej niebezpieczne, niż podejrzewano. W rzeczywistości
zadawane przez nich obrażenia można opisać
jedynie jako katastroficzne.

„Tchórz umiera tysiąc razy, a bohater tylko raz”.
Dziękuję, Harris, za bycie bohaterem dla mnie
i wielu innych, którzy zawsze będą cię pamiętać
i tęsknić.

Aby zrozumieć, co się dzieje, wskazane jest
podzielenie reakcji na krótkoterminowe (ostre)
i długoterminowe (przewlekłe).

Szczepienia i przemoc społeczna

Znaleźliśmy następujące ostre reakcje. Po
pierwsze, istnieje szereg krótkookresowych fizycznych objawów, takich jak obrzęk w miejscu
wstrzyknięcia, wysypka, gorączka do, lub nieco
powyżej 40◦ C, i nieprzestający płacz dziecka,
który może trwać nawet kilka dni. Dziecko
może stać się niebieskie i mieć problemy z oddychaniem; może zemdleć i pozostać nieprzytomnym przez okres 5 do 10 godzin, a później może rozpocząć szczególny rodzaj płaczu,
zwany „high-pitched screaming” (wysokim piskliwym krzykiem) w literaturze i który wydaje się mieć pochodzenie encefalityczne19 . Lub
może mieć drgawki albo napady padaczkowe.
Ten ostry stan stanowi rodzaj zapalenia mózgu
(zwanego także „encefalopatią” w literaturze).

Źródło: Vaccination and Social Violence

Jestem medycznym pisarzem i historykiem medycyny, który nie chodził do szkoły medycznej.
Czasami obraca się to przeciwko mnie, ale nie
posiadanie dyplomu MD może być także zaletą w pisaniu o medycynie, ponieważ nie mam
uprzedzeń i ślepych zapatrywań, które pochodzą z edukacji medycznej. Jednym z najczęstszych uprzedzeń jest to, że profesja medyczna
nigdy nie robi nic szkodliwego dla pacjenta.
Ale przecież wszyscy wiemy, że upuszczanie
krwi było używane przez stulecia, a w Stanach Zjednoczonych zostało całkowicie porzucone dopiero w XX wieku. Chociaż było to bardzo szkodliwe dla pacjentów, lekarze nalegali
na jego stosowanie. Co więcej, inteligentni laicy rozumieli – na długo przed samym zawodem
medycznym – że ta procedura była szkodliwa
dla zdrowia.

Czasami kończy się nagłą śmiercią. W ciągu
kilku godzin lub dnia po szczepionce dziecko
zostaje znalezione martwe w łóżeczku. Zgony
te są klasyfikowane w naszych statystykach medycznych jako „śmierć łóżeczkowa” lub „nagła
śmierć pozornie zdrowego niemowlęcia w czasie
snu”. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych
występuje około 9000 przypadków SIDS, z których prawdopodobnie 6000 jest związanych ze
szczepionką.

Lekarze mieli trudności z docenieniem tego
faktu, ponieważ w ten sposób zarabiali na życie,
a lekarzowi trudno jest ustosunkować się obiektywnie do tego, jak zarabia na chleb codzienny.
W końcu azbest [firmy produkujące azbest] i firmy
tytoniowe również nie mówią, że azbest i tytoń
są szkodliwe dla zdrowia.

Oczywiście większość dzieci nie umiera, ale pozornie zdrowieje i może wydawać się normalne
przez miesiąc lub dwa. Jednak wtedy zaczynają się pojawiać długoterminowe efekty szczepionki. Są to w rzeczywistości typowe długoterminowe skutki zapalenia mózgu.

Inna procedura, którą inteligentni świeccy
uświadamiają sobie, że jest aktywnie szkodliwa
dla zdrowia, jest wciąż rozpaczliwie broniona
przez lekarzy – szczepienie od dnia narodzin.
19

Od łc. encephalitis – zapalenie mózgu
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Dziecko, które miało drgawki, ma napady padaczkowe lub epilepsję. Może występować porażenie (często jednostronne) lub porażenie mózgowe. Może występować upośledzenie umysłowe lub autyzm.

the Dark”, aby przyjąć w końcu 1986 r. ustawę
o odszkodowaniach za szczepienia, która ustanawia urząd w Waszyngtonie, aby przyjmować skargi dotyczące szkód wywołanych przez
szczepienie i, jeśli skarga wydaje się słuszna –
zmuszony jest, aby wypłacić odszkodowanie rodzinie. Ten system rekompensat działa już od
kilkuset lat, a jego suma wynosi 80 milionów
dolarów. Kolejne 3000-4000 roszczeń czeka na
rozwiązanie. Około połowa odszkodowań dotyczy dzieci, które zmarły w wyniku szczepień
dziecięcych. Śmierć ta prawie zawsze została
sklasyfikowana przez lekarza prowadzącego jako
„nagła śmierć pozornie zdrowego niemowlęcia
w czasie snu” SIDS.

Może występować cukrzyca typu młodzieńczego. Szczepionka przeciwko krztuścowi ma
w szczególności wpływ na ośrodki produkujące
insulinę w trzustce („wysepki Langerhansa”).
Nadmierna stymulacja tych wysepek, z ich późniejszym wyczerpaniem, może prowadzić do cukrzycy lub jej przeciwnej – hipoglikemii (niski
poziom cukru we krwi).
Mogą istnieć „różnego rodzaju porażenia nerwów czaszkowych”. Nerwy czaszki przechodzą
z rdzenia kręgowego nad czaszką do narządów percepcyjnych. Więc nagle odkryto, że
dziecko jest ślepe, głuche lub głupie. Nagła
śmierć niemowląt jest prawdopodobnie spowodowana porażeniem innego nerwu czaszkowego
(nerwu błędnego), który jest odpowiedzialny
za dostarczanie impulsu oddechowego do płuc.
Warto zauważyć, że wiele z tych warunków
uważa się za „wrodzone” (ślepota, głuchota,
niezdolność do mówienia, upośledzenie umysłowe). Ale „wrodzone” warunki prawie nigdy
nie są wykrywane przy narodzinach. Zamiast
tego, gdy dziecko ma dziewięć miesięcy lub
rok, rodzice w końcu zdają sobie sprawę, że on
nie widzi, nie słyszy, niemówi, lub jest upośledzony umysłowo. Ponieważ nie można ustalić
innej przyczyny tych stanów, lekarz decyduje,
że są „wrodzone”. Jednak do tego czasu dziecko
otrzyma trzy szczepionki DPT, a te wstrzyknięcia są znane z tego, że mogą spowodować
ślepotę, głuchotę, niemowę i upośledzenie umysłowe.

Przed publikacją DPT: „A Shot in the Dark”
amerykańskie władze odpowiedzialne za zdrowie zawsze odrzucały nawet możliwość śmierci
dziecka po szczepieniu.
Teraz gdy 6000 zgonów i 12.000 przypadków
ciężkiego uszkodzenia neurologicznego może
wydawać się dużą liczbą, wszelkie zjawiska biologiczne zachodzą wzdłuż gradientu lub spektrum od „normalności” do ciężkiego uszkodzenia. Jeśli rocznie zachoruje 12.000 na ciężkie uszkodzenia neurologiczne, muszą wystąpić
setki tysięcy przypadków łagodniejszego uszkodzenia.
A co z tymi milionami dzieci, które mieszczą się
gdzieś pomiędzy „normalnością” a oczywistym
uszkodzeniem neurologicznym?
Moja książka, „Vaccination, Social Violence,
and Criminality”, opisuje dzieci i dorosłych,
którzy zostali uszkodzeni przez szczepienia, ale
nie na tyle poważnie, aby zostać zinstytucjonalizowanymi. Ich stan nazwałam „syndromem
postencefalicznym”. Zapalenie mózgu (czy to ze
szczepienia, czy z innej przyczyny) może wahać się od ciężkiego do umiarkowanego, a nawet subklinicznego. Możliwe jest również zapalenie mózgu, w którym ostre objawy są wyjątkowo łagodne, ale nadal powodują długotrwałe
uszkodzenia.

Doszliśmy do wniosku, że szczepienie DPT powoduje co najmniej 12.000 przypadków ciężkiego uszkodzenia neurologicznego każdego
roku, oprócz 6000 zgonów zdiagnozowanych
jako zespół nagłej śmierci niemowląt. Uszkodzenia neurologiczne obejmują cukrzycę typu
młodzieńczego, tzw. wrodzoną ślepotę, głuchotę, upośledzenie umysłowe, autyzm, epilepsję, drgawki, różnego rodzaju porażenia oraz
inne zaburzenia neurologiczne.

„Mniej poważne” długotrwałe następstwa przypominają bardziej poważne przypadki, ale są
łagodniejsze. Zamiast epilepsji lub napadów
padaczkowych dzieci cierpią na tzw. „staring
spells” [zatrzymują oczy na czymś lub na kimś i jak

Kongres Stanów Zjednoczonych był pod wystarczającym wrażeniem DPT w „A Shot in
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w mowie. Dziecko będzie miało astmę lub inne
trudności z oddychaniem. Częstość występowania astmy stale rośnie w Stanach Zjednoczonych od kilku dekad – szczególnie astma
u bardzo małych dzieci. Dzieci umierają teraz
na astmę, podczas gdy w przeszłości lekarze zawsze mówili, że „żadne dziecko nie umiera na
astmę”. Bóle migreny są również bardzo częste
w tej populacji. Mają zaburzenia snu i apetytu
– anoreksję i bulimię. W tym ostatnim przypadku często przybierają na wadze.

zaczarowane tracą kontakt wzrokowy z innymi ludźmi;
zdają się patrzeć w przestrzeń, są nieobecne, i czasem
trudno je od tego stanu oderwać], lub napady nie-

świadomości. Zamiast być upośledzonym umysłowo aż do niezdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie, cierpią z powodu utraty IQ;
wiele funkcjonuje na poziomie 80 lub 90 IQ –
tuż ponad subnormalnością. Zamiast paraliżu
lub porażenia mózgowego mogą stracić stopień
kontroli mięśni – zwłaszcza rąk. Rodzice powiedzą, że dziecko nie używa rąk do czołgania
się lub że podnosi przedmioty nogami, a nie
rękami. Wykazują wszystkie porażenia nerwów
czaszkowych, ale w mniej ciężkiej postaci.

Innym długookresowym efektem tej szczepionki
jest tendencja do alergii, szczególnie alergii na
mleko. Nie trzeba dodawać, że duża część populacji we wszystkich uprzemysłowionych krajach świata cierpi na alergie. Odkryliśmy, że
noworodki z kolką – co oznacza alergię na mleko
– mają tendencję do silniejszego reagowania na
szczepionkę. Niewątpliwie kolkę należy uznać
za przeciwwskazanie do szczepienia.

Zamiast być ślepym, mają astygmatyzm i oczopląs (mimowolne i gwałtowne powtarzalne ruchy gałek ocznych). Mogą mieć zeza. Mogą
mieć problemy z przesuwaniem oczu z boku
na bok lub mieć dyskleksję, nie potrafią czytać liter, nie mogą pisać, nie rozumieją liczb
i tym podobne. Osobliwą cechą jest to, że czasami mają obsesje na punkcie oczu, boją się patrzeć innym w oczy itp. Zamiast być całkowicie głusi, mają łagodną utratę słuchu, lub mają
przewlekłe bóle ucha – zapalenie ucha środkowego. Nazywa się to w Stanach Zjednoczonych
„glue ear” i jest rodzajem gromadzenia się wody
w uchu, często wymagającej instalacji małych
rurek do drenażu.

Kolejnym długotrwałym efektem jest zaburzenie rytmu snu; dziecko zamienia noc w dzień
i dzień w noc. Często są nadpobudliwe. Mają
niezwykle krótki czas koncentracji. Ich zachowanie jest zdominowane przez impulsy. Mają
obniżoną odporność na infekcje – prawdopodobnie z powodu wadliwego funkcjonowania
układu odpornościowego.
Inne poważne zaburzenia to: napady padaczkowe i epilepsja, ślepota lub utrata mowy, porażenie lub porażenie jednej, lub kilku kończyn
oraz upośledzenie umysłowe. To są wszystkie możliwe skutki szczepionki. Tak więc takie same rodzaje niepełnosprawności fizycznej występują, jak u dzieci bardziej dotkniętych chorobą, ale wszystko jest nieco łagodniejsze. „Łagodnie” tutaj jest pojęciem względnym. Przecież nadaktywność, dysleksja i krótki
czas koncentracji są bardzo poważnymi problemami społecznymi, prowadzącymi obecnie do
upadku amerykańskiego systemu edukacji.

Co najmniej połowa wszystkich amerykańskich
dzieci ma zapalenie ucha środkowego od urodzenia. W wieku 6 lat 90% je miało. Stan
ten stanowi 26 milionów wizyt u lekarzy rocznie. Ponadto około 1 miliona dzieci ma co
roku rurki [do drenażu] w uszach, kosztem 1000
USD/operacji. Tak więc 1 miliard dolarów wydawane jest każdego roku na tę operację. Wyobraź sobie, co to znaczy, jeśli to wszystko, lub
w większości wszystkie, spowodowane są szczepionką przeciw krztuścowi. Ten szczególny rodzaj zapalenia ucha nie był znany w amerykańskiej praktyce medycznej przed końcem lat
czterdziestych lub wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku – innymi słowy, przed wprowadzeniem szczepionki przeciw krztuścowi.

W rzeczy samej fizyczne upośledzenia są tylko
częścią obrazu. O wiele ważniejsze są mentalne, emocjonalne i moralne wymiary uszkodzeń przez szczepionki. Te dzieci mają typowy
profil osobowości. Są wyalienowane i paranoiczne. Mają poważne słabości ego – niską samoocenę. Są niespokojne i przygnębiene. Nie to-

Zamiast być całkowicie głupimi, mogą mieć
szczególnie szorstki lub tępy, lub niewyraźny
głos. Często się jąkają i mają różne przeszkody

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

345

lerują frustracji. Mają przytłaczającą potrzebę
kontroli i paniki, gdy tracą kontrolę nad sytuacją. Są przedwcześnie seksualne z wysokim
poziomem homoseksualizmu i bi-seksualności,
i mają skłonności do obsesyjnych zachowań,
w tym alkoholizmu i nadużywania narkotyków.

wprowadzone w późnych latach trzydziestych,
a pierwsza garstka autystycznych dzieci została zauważona na początku lat czterdziestych.
Po rozszerzeniu programów szczepień po wojnie liczba dzieci z autyzmem znacznie wzrosła.
Ponieważ dzieci pierwszego pokolenia szczepionego (ur. W 1945 r.) osiągnęły wiek ośmiu lub
dziewięciu lat (w latach pięćdziesiątych), okazało się, że nie mogą czytać. Problem ten nadal
się pogłębia, aż do dzisiaj około 20% amerykańskich dzieci w wieku szkolnym uważa się za
mających trudności w uczeniu się, są nadpobudliwe i mają związane z tym problemy rozwojowe.

Fascynują się ogniem i przyciągają ich płonące budynki i tym podobne. Dostają wybuchów wściekłości. W połączeniu z tendencją do
zachowań impulsywnych prowadzi to do wielu
aktów przemocy impulsywnej. Osoby te są często zaangażowane w przestępstwa lub przemoc
i mogą mieć skłonności samobójcze. Rzadko
okazują skruchę za to, co zrobiły, ale odcinają
się od swoich czynów. Może tak być dlatego, że
wyczuwają, że impuls jest poza ich zdolnością
do kontrolowania go – jak tik na twarzy czy
kichnięcie.

A kiedy te same dzieci dorastały i pobierały
egzaminy wstępne na studia lub egzaminy na
służbę wojskową w wieku 18 lat (dla dzieci urodzonych w 1945 roku miało to miejsce w 1963
roku), ich wyniki IQ okazały się niższe i te wyniki stale spadały. Na początku lat sześćdziesiątych wyniki testów przeprowadzonych przez
starszych uczniów szkół średnich były następujące: 466 dla umiejętności werbalnych i 492
dla matematycznych. Dziś są 424 dla umiejętności werbalnych i 476 dla matematyki; Amerykańskie IQ jest teraz niższe niż na początku
lat czterdziestych i może być nawet gorsze, niż
wskazują statystyki, ponieważ istnieją dowody
na to, że testy były łatwiejsze niż kiedyś.

Współczesna literatura psychiatrii opisuje ten
stan jako „zaburzenie zachowania” u małych
dzieci lub „osobowość socjopatyczną” u dorosłych. Są to podkategorie większej grupy zwanej „zaburzeniami rozwojowymi”, która obejmuje autyzm, dysleksję, nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i kilkadziesiąt innych stanów. Najnowsza edycja Podręcznika
diagnostyczno-statystycznego opublikowanego
przez American Psychiatric Association poświęca tym zaburzeniom 80 stron.

Kiedy to samo pokolenie weszło w fazę wczesnej
dorosłości, stworzyło i utrzymało obecną, historycznie wysoką częstotliwość przestępstw z użyciem przemocy. Brutalne przestępstwa (morderstwo, gwałt, agresywny atak) zaczęły rosnąć na początku lat sześćdziesiątych i wciąż rośnie. Przeprowadzono wiele badań dotyczących
stanu neurologicznego osób zaangażowanych
w przestępstwa z użyciem przemocy. Uważa
się, że mają one bardzo wysoką częstość występowania typowych stanów poencefalitycznych:
niski IQ, nadpobudliwość, alergie, upośledzenie
umysłowe i zaburzenia napadowe.

„Vaccination, Social Violence, and Criminality”
rozwijają tezę, że „osobowość socjopatyczna”,
która pojawiła się na masową skalę w ciągu
ostatnich dziesięcioleci – i która jest odpowiedzialna za nieproporcjonalną ilość przestępstw
i przemocy społecznej – jest przyczynowo powiązana z programem szczepień w dzieciństwie.
Innymi słowy, szczepienie powoduje zapalenie
mózgu, które z kolei prowadzi do stanów encefalitycznych. Mój szacunek jest taki, że jedno
dziecko na pięć lub jeden na sześć cierpi w pewnym stopniu na szczepienie dziecięce. Szacunek
ten opiera się na częstości występowania dysleksji i nadpobudliwości w dzisiejszych amerykańskich szkołach – około 15 do 20%.

Kiedy czytam relacje prasowe o typowych przestępstwach popełnianych w dzisiejszych czasach, często widzę wskazania, że przestępcy
cierpią na zespół poencefaliczny, ponieważ często istnieją dowody na dysfunkcję ośrodkowego
układu nerwowego i powiązane zaburzenia opi-

Chronologiczny opis wydarzeń w Stanach
Zjednoczonych pomoże wyjaśnić związek między szczepieniem a różnymi rodzajami niepełnosprawności. Programy szczepień zostały
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sane w moich książkach. Oto niektóre przypadki wybrane losowo z amerykańskiej prasy.

two zaobserwowano podczas jego procesu. Podobnie jak Bundy, opisywał siebie jako rozszczepioną osobowość. Według jego żony, kiedy
spytała go, dlaczego robi takie rzeczy, powiedział, że „nienawidzi siebie za to, że to zrobił,
a to nie on zrobił”. Powiedziała także, że miał
obsesję na punkcie strachu.
Istnieje wyraźny związek między zespołem po
encefalicznym a przedwczesną, przesadną seksualnością. Dzisiaj mamy do czynienia ze wzrostem przestępstw o podłożu seksualnym, w tym
aktów przemocy seksualnej popełnianych przez
dzieci – w wieku sześciu lub siedmiu lat. Relacje tych dzieci jasno pokazują, że cierpią z powodu innych symptomów, o których mówiliśmy: upośledzenie umysłowe, nadpobudliwość,
trudności w uczeniu się, skłonność do podpalania i wreszcie brak wyrzutów sumienia za swoje
czyny.

Osławiony Ted Bundy, który został stracony na
Florydzie za morderstwa od 50 do 80 młodych
kobiet, cierpiał na: zdiagnozowaną dysfunkcję
ośrodkowego układu nerwowego, niską samoocenę, fascynację przemocą we wczesnym wieku
i tendencję do wybuchów wściekłości. Co więcej, nie dał żadnych oznak skruchy za swoje
czyny. W długiej serii wywiadów opisywał zabójstwa jako rezultat potrzeby, która przezwyciężyła go w okresowych odstępach czasu
i która była niekontrolowana. Scharakteryzował się jako praktycznie schizofreniczny: z racjonalną stroną swojej osobowości nieustannie
walczącą z mroczną i irracjonalną chęcią zabijania.

Co najmniej dwie drogi łączą „post-encephalitic
adolescent” z alkoholizmem i/lub nadużywaniem narkotyków. Osoby te, jak już wspomniano, cierpią z powodu lęku, depresji i niskiego poczucia własnej wartości, a zatem są
naturalnie skłonne do przyjmowania tych różnych form ucieczki. W dzisiejszych szkołach
amerykańskich istnieje wiele programów, w których wzywa się do leczenia dzieci z takimi chorobami, jak nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i trudności w uczeniu się; około
miliona takich dzieci w naszych systemach
szkolnych regularnie przepisywane są amfetaminy i leki podobne do amfetaminy, takie jak
metylofenidat lub pemolina. Są to uzależniające leki i nie jest zaskakujące, że te dzieci dorastając, uzależniają się od narkotyków.

Kalifornijski nastolatek przeszedł do historii,
kiedy jego przybrani rodzice porzucili go i odwołali adopcję z powodu przemocy i groźby
przeciwko nim. Jego historia medyczna obejmowała: puste gapienie się, poważne cofnięcie,
lękliwość, lęk, depresję, skłonność do piromanii, fascynację moczem i kałem, okrucieństwo
wobec zwierząt, trudności w uczeniu się, przedwczesną seksualność, epizody wściekłości, samookaleczenia i próby samobójstwa.

Narkotyki i alkohol wzmacniają wrodzone słabości osobowości postencefalicznej, uwalniając
kilka zahamowań, które te osoby już posiadają.
Typowym przykładem może być piętnastoletni
chłopiec w Massachusetts, który zwabił kolegę
do lasu, a następnie zabił go kijkiem baseballowym. Nie tylko nie okazał żadnych wyrzutów
sumienia za zabijanie; wyszedł później i wziął
udział w walce na śnieżki, i zaoferował przyjacielowi pokazanie zwłok. Później okazało się,
że bierze 10 mg. metylofenidatu (Ritalin) codziennie w przypadku nadpobudliwości, zapalenia i cofania społecznego.

Robert Dale Angell, 19-letni biały nastolatek z wyższej klasy średniej z Maryland, obrabował bank, a następnie zabił trzy osoby
(w tym dwóch policjantów). Jego ojciec opisał go jako „niedostosowanego, głęboko przygnębionego, niekomunikatywnego nastolatka”.
W sądzie zaszokował sędziego przewodniczącego z powodu braku wyrzutów sumienia z powodu trzech zabójstw.
Joel Steinberg, nowojorski prawnik, który pobił
swoją adoptowaną córkę na śmierć i regularnie
bił żonę, miał ciągły tik na twarzy, który ła-
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Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że trzy
główne problemy społeczne, przed którymi
stoją dziś Stany Zjednoczone: upadek systemu edukacji, narkomania i epidemia brutalnej zbrodni są zakorzenione w znacznym stopniu w rozpowszechnieniu zespołu poencefalicznego w społeczeństwie amerykańskim. Dotyczy to również wielu krajów europejskich, choć
w mniejszym stopniu.

pitnej. Rzymscy inżynierowie, najlepsi
na świecie, zmienili swoich rodaków
w kaleki. Dziś nasze własne „najlepsze
i najjaśniejsze”, z najlepszymi intencjami, osiągają ten sam cel poprzez programy szczepień dzieci, które dają współczesne plagi – nadaktywność, trudność
w uczeniu się, autyzm, zaburzenia łaknienia i gwałtowną przemoc”.

Dotarłem do tego, nie mówiąc w ogóle o homeopatii, ale w rzeczywistości to dzięki mojej
wiedzy na temat teorii i praktyki homeopatycznej uświadomiłem sobie zło z dziecięcych szczepień. W szczególności, kiedy rozpocząłem badania nad szczepionkami, natychmiast doszedłem do wniosku, że szczepienie było w rzeczywistości rodzajem gigantycznego dowodu toksyny krztuśca. Sięgając do tego wniosku, kontynuowałem przy założeniu, że wpłynie to na
wszystkich i każdą część ciała.

„Przecież oni (lobbyści proszczepionkowi) mówią sobie, że nie da się zrobić omletu bez rozbijania jaj. Ale zepsute jajka to małe, bezradne i niewinne
dzieci, podczas gdy omlet jest spożywany
przez pediatrów i producentów szczepionek”.
„Programy szczepień zostały ustanowione w późnych latach trzydziestych,
a pierwsza garstka autystycznych dzieci
została zauważona na początku lat czterdziestych. Po rozszerzeniu programów
szczepień po wojnie liczba dzieci z autyzmem znacznie wzrosła”.

Tak więc rozważałem kwestię reakcji na szczepienie w całym spektrum reakcji: od bardzo
łagodnego do bardzo poważnego. Kiedy pediatrzy powiedzieli: tylko jedna osoba na 100 000
(lub jakaś równie niedorzeczna cyfra) ma niepożądaną reakcję, wiedziałem, że to niemedyczny
sposób mówienia. Jeśli jedna osoba zareaguje
poważnie, 100 będzie miało łagodne reakcje. To
tylko zwykła logika biologiczna, nawet specyficzna dla homeopatii, ale najwyraźniej zapoznanie się z ideami homeopatycznymi pomogło
mi dojść do tych wniosków.

„Śmierć łóżeczkowa była tak rzadka
w erze przed szczepieniem, że nie została
nawet wspomniana w statystykach, ale
zaczęła się rozwijać w latach pięćdziesiątych wraz z rozprzestrzenianiem się
masowych szczepień przeciwko chorobom
wieku dziecięcego”.
„Jak reagujesz, kiedy twój własny
rząd kłamie cię systematycznie na temat życia i śmierci? Jak już zauważyłem wcześniej, odpowiedzią [rządu] jest
działanie polityczne w państwowych organach władzy, a jedną z broni w rękach
społeczeństwa jest zrozumienie pseudonauki i pseudoepidemiologii reprezentowanej przez takie artykuły”.

Cytaty – Harris L Coulter
„Główną przyczyną upadku Cesarstwa Rzymskiego, po sześciu wiekach
światowej dominacji, było zastąpienie
kamiennych akweduktów rurami ołowiowymi do transportu i dostarczania wody
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kach zawierających rtęć. Od pewnego czasu
zwraca się uwagę na te szczepionki, tym bardziej że rtęć zawarta bywa w wielu szczepionkach, stąd w przypadku małych dzieci szczepienie kilkoma, kilkunastoma szczepionkami
może doprowadzić do kumulacji i szkodliwego
wpływu na układ immunologiczny i nerwowy,
który nie jest w pełni dojrzały. Najważniejsze
objawy zatrucia rtęcią to nie tylko zaburzenia sensoryczne, drętwienie ciała, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, nieostre widzenie, zawężenie pola widzenia, ale także bezsenność, drażliwość, nagłe wybuchy złości, i unikanie kontaktów społecznych, niepokój, utrudnione wysławianie się, zaburzenie słuchu, zmieniony smak,
osłabienie pamięci, spowolnienie reakcji, utrudniona koncentracja.

Źródło: Szczepienia, same fakty

— Kalendarz szczepień zawiera szczepienia obowiązkowe, do których w Polsce zaliczane są szczepionki przeciw gruźlicy, błonicy,
krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis, odrze, różyczce, oraz w przypadku grup ryzyka również szczepi się przeciwko durowi brzusznemu
i WZW typu B. Poza szczepieniami obowiązkowymi, są szczepienia zalecane, za które już
pacjent musi płacić za szczepionki z własnej kieszeni. Kalendarz szczepień jest oczywiście zależny od stanu prawnego w danym kraju. Niestety po szczepieniach, mimo postępu medycyny i techniki, pojawiają się różnego rodzaju
objawy miejscowe i ogólne. Spośród miejscowych występować mogą objawy skórne takie,
jak zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia,
wysypka, gorączka, niewielki ból i obrzęk spowodowany stanem zapalnym. Ponadto mogą
występować objawy ogólne – podwyższona temperatura, wymioty, drgawki, reakcje alergiczne,
objawy rozbicia, które mogą pojawiać się też
kilka, kilkanaście nawet dni później. Objawy
poszczepienne niespecyficzne, jak wzrost temperatury i odczyn miejscowy najczęściej mają
miejsce po szczepionkach inaktywowanych.

Zatrucie rtęcią kojarzone jest z autyzmem, od
kiedy w Kalifornii zwiększono w ciągu 20 lat
liczbę szczepień z 3 do 33, i liczba przypadków autyzmu w tym czasie wzrosła o 1000%
[!] Dzięki rodzinom dzieci autystycznych badaczom zajmującym się tym problemem, rtęć
wycofano z wielu produktów i urząd ds. żywności i leków w Stanach Zjednoczonych nałożył na producentów obowiązek eliminowania rtęci ze szczepionek. Do innych karcynogennych składników szczepionek należą wymienione już przeze mnie: fenol, formaldehyd, fosforan, aluminium i inne.
Podanie szczepionki może spowodować także
występowanie długoterminowych reakcji ubocznych, takich jak zaburzenie układu oddechowego, immunologicznego, alergie, upośledzenie
umysłowe, czy uszkodzenie układu odpornościowego. U nas popularną szczepionką i uważaną za szczególnie niebezpieczną jest szczepionka określana mianem MMR, która jest skojarzona i zawiera trzy szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce. Podawane są one w jednym zastrzyku. W związku z powikłaniami
i występowaniem ubocznych objawów polecane

Od dłuższego czasu, jak wspominałam, pojawiają się artykuły i opinie ostrzegające przed
powikłaniami poszczepiennymi, do których zaliczany bywa autyzm. Zwłaszcza po szczepion-
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jest szczepienie dzieci z odpowiednimi przerwami. Nie wolno szczepić dziecka chorego albo
w okresie rekonwalescencji. Nie powinno się
szczepić dzieci powtórnie wtedy, kiedy wystąpiła negatywna reakcja. Problem powikłań jest
oczywiście kwestią zwiększenia kontroli oraz selekcji szczepionek, jednak w prasie pojawiają się
różnorodne zastrzeżenia także co do samej idei
szczepień.

płaciły już rodzicom i dzieciom miliony dolarów odszkodowań [odszkodowania wypłaca specjalny
sąd utworzony przez rząd federalny USA, a nie producenci szczepionek; producenci szczepionek są bezkarni
i nie można ich pozwać do sądu]. Rodzice wspierani

są przez konserwatywnych lekarzy, naukowców,
którzy podważają w ogóle tezy o potrzebie
szczepień i nieszkodliwości szczepień masowych.

Po intensywnych badaniach nad wpływem
szczepionek na organizm dziecka uznano
brak przekonywujących dowodów na to, że
szczepionki rzeczywiście zapobiegają chorobie.
Wręcz przeciwnie powodują szereg objawów
ubocznych, których konsekwencje są gorsze niż
pierwotna choroba. Za chwilę opowiem jeszcze
o innych argumentach używanych przez krytyków masowych szczepień.

W USA departament epidemiologii ogłosił, że
dzieci szczepione na WZW chorują 5 razy częściej na zapalenie wątroby, niż dzieci nieszczepione. Według niektórych danych śmiertelność
niemowląt w Japonii zmniejszyła się trzykrotnie, odkąd nie szczepi się tam dzieci do drugiego roku życia, podczas gdy w Polsce w tym
czasie dzieci otrzymują 15 dawek szczepionek.
Według dra Jerzego Jaśkowskiego z Gdańskiej
Akademii Medycznej, maksimum zgonów z powodu nagłego niemowlęcego syndromu śmierci
występuje u niemowląt między drugim a czwartym miesiącem życia, czyli dokładnie po pierwszych szczepieniach, co spowodowało w Japonii przesunięcie terminu szczepień z dwóch miesięcy na dwa lata. System doniesień o efektach
ubocznych otrzymuje około 11 tysięcy raportów rocznie o reakcjach ubocznych związanych
z podaniem szczepionek. Prawdopodobnie niewiele przypadków ubocznych jest rejestrowanych, niektórzy twierdzą nawet, że szczepienia
więcej kosztują niż zdrowie i życie dzieci.

Przeciwnicy szczepień twierdzą, że długoterminowe negatywne efekty szczepień wydają się
być ignorowane przez służby medyczne, mimo
silnej korelacji szczepień z wieloma chorobami
przewlekłymi, z kolagenozami włącznie. Jeden
ze środków konserwujących używany przy produkcji licznych leków zawiera aż 49,6% etylortęci. Zważywszy na wzrost liczby szczepionek u dzieci ilość kumulowanej rtęci osiąga
bardzo wysoki poziom. Jako przykład niepotrzebnych szczepień podawana jest propagowana obecnie szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i pneumokokom, tym bardziej, że firma farmaceutyczna
nie wspomina o możliwości powikłań. W Polsce podobno leśnicy zakupili 10 tysięcy szczepionki przeciwko zapaleniu opon mózgowych.
Każda szczepionka kosztuje 100 złotych i jak
donosi prasa koszty szczepień stanowią osobny
rozdział omawianego problemu zwłaszcza, że
producenci reklamują wielokrotnie szczepionki
z pomijaniem podstawowych zasad etycznych,
do których należą informacje o skandalicznym
testowaniu szczepionek na upośledzonych dzieciach i na dzieciach afrykańskich.

Naukowcy stwierdzili brak zachorowań wśród
ludzi z niskim poziomem przeciwciał oraz przeciwnie – ciężkie przebiegi zachorowań wśród ludzi z wysokim mianem przeciwciał po szczepieniach. Ponadto krytycy obowiązkowych i masowych szczepień twierdzą, że przechorowanie
choroby wieku dziecięcego prowadzi do powstania trwałej odporności. W przeciwieństwie do
odporności sztucznie wywołanej szczepieniem.
Na ogół taki sztuczny okres odporności wynosi
od 1 roku do 2, 3 lat. Podanie szczepionki przeciwko Polio w USA spowodowało wzrost zachorowań na Polio o 50% w latach 1957-1958,
i o 80% w latach 1958-1959. W krajach zachodnich, szczególnie w USA, zauważalny jest
poważny konflikt stowarzyszeń rodziców dzieci,
u których wystąpiły reakcje poszczepienne z firmami produkującymi szczepionki, które wy-

Dużym problemem są koszty szczepień przenoszone na budżety służby zdrowia oraz poszczególne osoby, zmuszane do szczepień przepisami prawnymi. Z aktualnych danych statystycznych wynika, że koszty szczepień w Polsce zawierają się w liczbie od kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów złotych. Nie-
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dawno przedstawiałam koszt szczepionki przeciwko HCV. Jedna szczepionka kosztuje 1500
złotych. Szczepione są dziewczynki w szkołach
z budżetów samorządowych służby zdrowia.
W budżetach miast rezerwowane są albo wydawane ogromne kwoty na szczepienia i jak podaje prasa, od lipca do września 2008 roku resort zdrowia zapłacił firmom farmaceutycznym
11 milionów złotych, a najwięcej gdyż 4,5 miliona zarobiła jedna tylko firma Wyeth [obecnie
Pfizer].

kiej szczepionki wynosi od 250 do 350 złotych.
Druga dla dzieci od drugiego roku życia, której koszt jest kilkakrotnie niższy, jednak firma
farmaceutyczna w kampanii „stop pneumokokom” promowała tylko drogie szczepionki firmy
Wyeth [obecnie Pfizer]. Reklamy ponadto skonstruowano w sposób celowego wywołania strachu oraz sugerowania zgonów w przypadku niezaszczepienia dziecka, co jest nie tylko bulwersujące, ale nieetyczne i niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Warto przypomnieć, że
firma Wyeth [obecnie Pfizer] zarabia odpowiednio
duże pieniądze także na produkcji pigułek antykoncepcyjnych, które zawierając dużą dawkę
progesteronu, mogą działać jak środek wczesnoporonny. Amerykańska firma jest jedną z najpotężniejszych firm farmaceutycznych, która
znana jest także z wprowadzania niebezpiecznych preparatów, za które była zmuszona wypłacać wysokie odszkodowania.

Niedawno w środkach masowego przekazu
trwała kampania informacyjna na temat zakażeń pneumokokami. Badania wykazują nosicielstwo pneumokoków wśród dzieci, jednak
zdaniem pediatrów na pewno nie ma potrzeby
szczepić zdrowych dzieci, gdyż zagrożone są
ewentualnie dzieci ze zmniejszoną odpornością.
Wykorzystywane były reklamy i stymulowanie strachu. Podobnie wykorzystywano stymulowanie strachu przeciwko zachorowaniom na
ptasią grypę dwa lata temu. Propaganda zagrożenia, panika stymulująca wykupywanie szczepionek przeciwko grypie, co prawda podreperowała budżety firm farmaceutycznych, jednak
spowodowała przy okazji bankructwo hodowców drobiu. Powstała sytuacja wymusiła reakcje ze strony komisji europejskiej, której przedstawiciel komisarz ochrony środowiska w celu
poprawy sytuacji zmuszony był do pokazowego
konsumowania kurczaków w telewizji.

Spór dotyczący szczepień na razie w Polsce
występuje na poziomie mediów, jednak powinien zostać on przeniesiony na poziom decyzji prawnych zwłaszcza wśród osób kierujących
służbą zdrowia. W Polsce w ogóle brakuje badań i nie prowadzi się rejestru powikłań poszczepiennych. Część lekarzy nie szczepi swoich dzieci. Podobnie rzadko lekarze sami poddają się szczepieniom. Straszenie rodziców karami jest wg dra Jaśkowskiego z Akademii Medycznej w Gdańsku pozamerytorycznym naciskiem koncernów farmaceutycznych, które
dbają o swoje interesy. Należałoby przynajmniej zmienić prawo i umożliwić szczepienia
dobrowolnie. Rodzice powinni mieć możliwość
wyboru, tym bardziej że znane są pozytywne
doświadczenia z innych wymienianych państw,
jak Japonia, w której zrezygnowano ze szczepień, przynajmniej u bardzo małych dzieci.

Nachalne reklamy dotyczące szczepień przeciwko zakażeniami pneumokokami, występują
mimo zapadalności na choroby wywołane tymi
bakteriami, jakie są na poziomie średnio europejskiej. Na rynku Polskim są dostępne dwie
szczepionki – jedna dla dzieci do piątego roku
życia, którą podaje się w różnych dawkach,
w zależności od wieku dziecka, i koszt ta-
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POTAJEMNE NAGRANIE Z PRZEBIEGU WIZYTY
LEKARSKIEJ
Film YT

Opublikowany 7 sty 2018

Postanowiliśmy umieścić to nagranie za przyzwoleniem właściciela filmu, który powiedział w prologu nagrania następujące słowa, cytuję:
„Udostępniajcie ten materiał, jeżeli uważacie, że może on komuś pomóc. Temat jest bardzo ważny,
bo dotyczy zdrowia naszych dzieci i przyszłych pokoleń”.
Jesteśmy tego samego zdania. Komentarz natomiast pozostawiamy Państwu.

którzy znają się na tym, aby odnieśli się do
zapisu tej rozmowy, aby rozwiali wątpliwości
co do podawania tej szczepionki, i ustosunkowali się do słów lekarza, które padły podczas
tej rozmowy. Cytuję:
„Nie ma autyzmu po szczepionkach. Aluminium to co innego niż sole aluminium. W żadnych szczepionkach nie ma metali ciężkich. Od
piętnastu lat szczepionki są produkowane tak,
że nie stanowią żadnego zagrożenia z wyjątkiem
jednego – jeśli ktoś jest na szczepionkę jakąś
uczulony. Jaki jest skład w szczepionkach? To
nie jest w ogóle podawane. Znacznie więcej jest
następstw negatywnych po antybiotykach niż po
szczepieniach. To, że to się nazywa jakiś tam
chlorowodorek czy jakiś inny glinu, to nie znaczy, że to jest glin, bo to jest sól aluminium”.

Z INNEJ BECZKI: "Potajemne nagranie z wizyty
lekarskiej. Szczepionka Boostrix."

Przedstawiam Wam materiał z przebiegu wizyty lekarskiej nagranej bez wiedzy lekarza.
W obawie przed podaniem kolejnej przymusowej szczepionki zatrwożona mama nastolatka
chce upewnić się, czy szczepionka jest konieczna i bezpieczna. Nagranie to powstało
tylko w celu informacyjnym i uświadamiającym
i nie ma na celu naruszenia dóbr osobistych
lekarza, wyciągania wobec niego konsekwencji
prawnych. Nagranie jest wyrazem troski i lęku
matki przed ewentualnymi objawami po podaniu szczepionki Boostrix.

„Powikłań po szczepieniach jest mało. Natomiast po tych chorobach, przeciwko którym są
szczepienia, jest naprawdę. . . no nie tak mało,
bo się o tym mało mówi. Powikłania po szczepionkowe mogą się zdarzyć zawsze. To jest jakiś
jeden promil szczepień, ale najczęściej to jest
nietolerancja samego szczepienia”.
Przebieg wizyty

NOP
Niepożądane odczyny poszczepienne

— Miałam przyjść z dzieckiem na zaległe
szczepienia. . . Czy tam są metale ciężkie w tej
szczepionce?
—Proszę pani, w żadnych szczepionkach
nie ma metali ciężkich. Naprawdę to jest jakaś
w ogóle antyreklama. Piętnaście lat temu były
śladowe ilości bodajże rtęci, ale na tę chwilę nie
wiem, w której szczepionce, po prostu w pod-

Rozmowa została utrwalona tylko po to, aby
mama dziecka mogła zapamiętać, co mówił
lekarz i mogła się merytorycznie odnieść do
słów pediatry w momencie, gdyby zrezygnowała ze szczepienia. W imieniu mamy proszę
lekarzy, naukowców, biotechnologów i ludzi,
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łożu, na którym te szczepionki były. W tej
chwili tego nie ma i w ogóle nie wiem, skąd
się to wzięło.
— A aluminium na przykład? Bo ja czytałam. . . wie pani. . . czytałam książkę o aluminium, że jest tak bardzo szkodliwe, takie są powikłania. . .
— Wie pani, jeżeli w ogóle jakikolwiek ślad
jakiegokolwiek metalu, czy w ogóle jakiegoś
składnika jest w szczepionkach, chociaż podejrzewam, że w tej chwili nie ma, to są to ilości,
które nie mają żadnego znaczenia klinicznego.
Dlatego że prawdopodobnie to jest tak: albo
w podłożu, na którym robi się szczepionki, ja
nie mogę pani tego powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo nie znam składu szczepionek.
— No tak, ale to chyba jest w składzie podane. Tak?
— Nie, proszę pani, nie jest w składzie podane, bo to nie ma znaczenia klinicznego. To
jest tak, jak my pijemy wodę z kranu, która
teoretycznie jest absolutnie do picia, bo w tej
chwili są, ale wiadomo, że przy oczyszczaniu tej
wody, nawet jeśli to jest biologiczne oczyszczanie, to jakieś śladowe ilości składników, które
uznaje się za toksyczne, są. Natomiast jaki
skład w szczepionkach to nie jest w ogóle podawane, bo jak mówię od 15 lat, szczepionki
są produkowane tak, że nie stanowią żadnego
zagrożenia z wyjątkiem jednego – jeżeli ktoś
jest na szczepionkę jakąkolwiek uczulony, no ale
tego nie jesteśmy. . .
— Ale skąd ja mam wiedzieć, że moje
dziecko nie jest uczulone?
— Proszę pani, tego nie sposób jest sprawdzić, dokąd nie jest zaszczepione, ale jeżeli ma
brać Boostrix, czyli już był szczepiony poprzednio. . .
— Tak, tak, on jest czternastoletni, ma 14
lat.
— No, czyli nie jest uczulony, bo gdyby był
uczulony to, to wychodzi. . .
— A po co w takim razie drugi raz mu podawać tę szczepionkę, skoro ten tężec, ja czytałam, że on tak naprawdę. . .

przeciwciał po określonej dawce pierwszej szczepionki jest, wzrasta poziom, po czym ten poziom spada i żeby ta szczepionka miała w ogóle
jakiekolwiek znaczenie, trzeba dawać dawki
podtrzymujące, a żeby zabezpieczyć przeciwko
tężcowi na całe życie, trzeba szczepić aż do 18
roku życia w odpowiednich odstępach.
— Ale na przykład ja nie jestem w tym momencie szczepiona, więc też jestem narażona na
błonicę i krztuśca? Tak?
— Ale była pani szczepiona?
— Byłam, ale moje dziecko też było, to po
co dwukrotnie ma być szczepione?
— Nie dwukrotnie, tylko nawet czterokrotnie jest szczepione, pani też była szczepiona
dwukrotnie.
Tekst na ekranie:

tanie nie ma«

»Tradycyjnie odpowiedzi na py-

— Ale czytałam, że ta szczepionka jest dopiero wprowadzona w 2016 roku. . .
— Wprowadzona szczepionka pod nazwą,
dlatego że po prostu firma wyprodukowała pod
tą nazwą, ale szczepienie w 14 roku życia przeciwko tężcowi, błonicy i „heine” [Heinego-Medina]
zawsze było.
— Zawsze? Tak?
— Zawsze było, pani jest osobą na tyle
młodą, że również pani była szczepiona i na
pewno w 18 roku życia też była pani szczepiona.
— Bo, wie pani, ja po prostu się boję, dlatego że czytałam. . .
»Pani doktor, jak zwykle przerywa i nie daje dokończyć«
Tekst na ekranie:

— Proszę się nie bać. . .
— Czy jest sens tylko na błonicę zaszczepić,
dlatego że na krztusiec są antybiotyki, więc po
co w tym momencie dawać. . .
— Proszę pani, ale krztusiec u dziecka małego. . . nie, no w tym. . .
— On ma 14 lat, więc w tym momencie są
antybiotyki, jeżeli zachoruje na krztusiec. . .
— Ale, żeby podtrzymać to szczepienie,
które otrzymał jako małe dziecko, warto podać,
bo po co brać antybiotyk. . .
— Ale po co ja mam go truć jakimś. . . [zapis niezrozumiały] skoro nie wiem, co jest w tej
szczepionce. . . Tak?

»Pani doktor jak zwykle przerywa i nie daje dokończyć«

Tekst na ekranie:

— Każda szczepionka działa w ten sposób,
że podaje się antygen, przeciwko któremu organizm wytwarza przeciwciała, i ten wytworzony

Zapis niezrozumiały
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— Znacznie więcej jest następstw negatywnych po antybiotykach, niż po szczepieniach,
i mogę to pani powiedzieć z całą odpowiedzialnością, tu akurat mogę. Antybiotyki powodują,
że człowiekowi spada odporność, że musi wątroba sobie z tym poradzić, że zagraża to grzybicą, zagraża to brakiem reakcji na wyraźne
potrzeby. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem – nie tylko w Polsce – ale i na całym
świecie, tak przeanybiotykowanym, że zaczyna
nam coraz więcej chorób grozić, dlatego jedyną
ochroną. . .
— Ale moje dziecko nie przyjmuje antybiotyków, więc ja wzmacniam jego system immunologiczny, więc nie wydaje mi się, żebym musiała podawać mu tę szczepionkę. . .
— Bać się nie ma czego, proszę pani, i uważam, że więcej się należy bać, jak się nie poda
tych. . . Tych poziom przeciwciał podtrzymać,
niż doprowadzić do tego, że z jakichkolwiek powodów, no np. nie daj Boże, w jakimś wypadku
może się zakazić transcen. . . [zapis niezrozumiały]
— No tak, ale są na to antybiotyki w tym
momencie. . . Po drugie tężec tak naprawdę to
jest choroba od koni, którą można się. . .
— Nie, tężec to jest taka bakteria, która jest
w ziemi, na którą do tej pory przez 21 wieków
nie ma lekarstwa. . . [zapis niezrozumiały]
— A duża jest zachorowalność?
— Jeżeli ktoś skaleczy się, zabrudzi ziemią. . .
— Ja wiem, ale czy w Polsce dużo osób zachorowało?
— Nie, bo są prawie wszyscy szczepieni,
proszę panią, to na tym polega – szczepienie to
nie jest szkodzenie, tylko zapobieganie następstwom chorób, które mogą szkodzić. Myślę, że
ma pani jakieś wiadomości niestety z Facebooka. . .
— Znaczy, ja mam od lekarzy dyplomowanych wiadomości, którzy są przeciwszczepionkowcami. . . [zapis niezrozumiały] Po prostu martwię się.
— Może są to młodsi lekarze. . .
— Nie, właśnie z dużym doświadczeniem,
dwudziestoletnim.
—A ja mam ponad czterdzieści lat doświadczenia, wie pani, ja jeszcze pamiętam, jak robiłam specjalizację, jak w Warszawie były oddziały ludzi chorych na „heine”, którzy albo

umierali, albo byli kalekami jeżdżącymi na wózkach, i tylko dzięki szczepieniom, nie mamy
w tej chwili „heine”. Ja jestem z okresu, kiedy
ludzie umierali na gruźlicę zapalenia opon,
i tylko dzięki szczepieniom w tej chwili, jeśli
ktoś zachoruje na gruźlicę, to nie jest to zapalenie opon. . .
— Ja jeszcze tylko chciałam zapytać, bo
niektóre. . . [zapis niezrozumiały] mi ostatnio pokazywała tę ulotkę, bo ja mimo wszystko chcę
wiedzieć, co tam jest. . . w Boostrixu. . . I tam
jest na przykład jakiś składnik – chlorowodorek
chyba glinu i fosforan glinu. . . Co to jest?
— Ja mo. . . yyy. . . co to jest, ale jak mówię, te wszystkie. . .
— Ale pani jako doktor chyba powinna wiedzieć, co tam jest. . .
— [zapis niezrozumiały] stabilizatory, bo my
mamy informacje, które muszą zawierać, to jest
tak jak [zapis niezrozumiały]
— Ale czy to jest substancja szkodliwa?
Ten chlorowodorek glinu.
— Nie, gdyby była szkodliwa, to by jej nie
dali do szczepionek. . . [zapis niezrozumiały].
— Czy to jest aluminium jakieś?
— Nie mają znaczenia klinicznego. . .
— Ja wiem, ale czy to jest rzeczywiście aluminium ten chlorowodorek glinu?
— Jeśli jest chlorowodorek glinu, to jest
chlorowodorek glinu. . .
— Ale ja czytałam w internecie, że to, ta
nazwa tej substancji, to jest właśnie aluminium
glinu inaczej. . .
— Wie pani, no glin to jest aluminium. . .
zapis niezrozumiały

— Była pani u nas w piątek. . . rozmawialiśmy. . .
— Bo tamta pani powiedziała, że nie ma
aluminium.
— Jeśli ma pani wątpliwości to może pani
pójść do sanepidu
zapis niezrozumiały

— Przepraszam, ja pani powiem najprościej
– jemy, do wszystkiego jest dodawany chlorek
sodu. . .
— No to, czemu mi pani powiedziała na początku, że nie ma aluminium? A jednak jest.
— Ja chcę pani to wyjaśnić. Wiemy wszy-
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scy, chlorek sodu – to jest sól kuchenna, do
wszystkiego jest dodawana. . .
— Nie, tam jest chlorowodorek glinu, a nie
sodu.
— Proszę pani, ale chcę pani wytłumaczyć
na tym przykładzie.
— Ale interesuje mnie chlorowodorek glinu,
nie sodu. . .
— Proszę pani, dlaczego mi pani przerywa?
Chlorek sodu to jest chlorek sodu. Prawda?
W tym jest chlor, niech pani by spróbowała
zjeść sam chlor, otrułaby się pani. Chlorek
sodu jest rzeczą, która od lat. . . Dzięki temu
w ogóle żyjemy, mamy smaczne potrawy i tak
dalej. . . I taka sama jest historia. . . jak ten,
to. . . że to się nazywa jakiś tam. . . yyy. . .
chlorowodorek, czy jakiś inny glinu, to nie znaczy, że to jest glin, bo to jest sól aluminium.
No, to jest ta se. . . Dlatego pani to tłumaczę. . .
Jak chlor jest ciężko trującym pierwiastkiem,
a chlorek sodu jest solą kuchenną, którą jemy
od lat i dajemy dzieciom. . . Czyli to jest sól
aluminium, która nie ma szkodliwego znaczenia, to usiłuję pani wytłumaczyć. . . To są stabilizatory, jakby pani zjadła samo aluminium
czy na przykład rtęć z termometru, to się pani
otruje, ale jak pani zje. . . jak pani używa w maści na przykład jakiś sól rtęci, to jest. . . przecież uczyła się pani kiedyś chemii. . . co innego
jest metal, co innego pierwiastek, a co innego
jest sól tego pierwiastka.
— No dobrze, czyli to nie jest szkodliwe,
tak?
— Nie jest szkodliwe. . . Z całą odpowiedzialnością. Ci państwo, którzy są antyszczepionkowi, naprawdę w życiu nie widzieli
dziecka, które umiera na przykład z powodu
poodrowego zapalenia mózgu. Ja niestety widziałam.
— No, bo podobno bardzo rzadko się zdarzają takie przypadki. . .
— Proszę pani – rzadko. . . A co by pani
zrobiła. . .
— A na przykład przypadki poszczepienne
typu np. autyzm?
— Nie ma autyzmu po szczepieniu, proszę
pani. . .
— A dlaczego w Ameryce są odszkodowania
z powodu powikłań poszczepionkowych?
— Proszę pani – powikłania poszczepion-

kowe mogą się zdarzyć zawsze, to jest jakiś
promil szczepień, ale najczęściej jest to na tej
zasadzie, co pani powiedziałam – nietolerancja samego szczepienia. Więc może być tak:
mogą być napady drgawek, mogą być. . . Ale
na przykład tu jedna z mam kiedyś przyszła,
zrobiła okropną awanturę, że dziecko po szczepieniu dostało biegunki. Nie ma takiego przypadku, żeby po szczepieniu dziecko dostało biegunki, po prostu zbieg okoliczności, coś musiało
się. . . to dziecko. . . [zapis niezrozumiały] trzyletnie. . . Matce się nie dało wytłumaczyć, tylko
twierdziła, że jest to powikłanie poszczepionkowe i jeszcze żądała od nas zaświadczeń. No,
ja mogę dać zaświadczenie, jeśli jest na przykład obrzęk, jeżeli jest utrata przytomności nawet, może się zdarzyć wysoka gorączka, no
ale nie rzeczy, które się nie zdarzają. I naprawdę powikłań po szczepieniach jest mało.
Natomiast powikłań po tych chorobach, przeciwko którym są szczepienia, jest naprawdę. . .
no, nie tak mało, bo się o tym mało wie. Ja nie
bardzo wiem, dlaczego się nie mówi o powikłaniach po chorobach, tylko mówi się o powikłaniach po szczepionkach.
zapis niezrozumiały

[. . . ] dla dziecka. No, jakie by pani miała
samopoczucie, gdyby pani wiedziała, że pani
dziecka nie zaszczepiła dla jego dobra, a on właśnie z powodu tego nieszczepienia zachorował
na ciężką chorobę, bo właśnie był niezaszczepiony?
zapis niezrozumiały

— W większości chorób. . . był zaszczepiony, ale. . . uważam, że. . . podtrzymać ten
poziom, tym bardziej że po kolejnych szczepieniach już raczej nie ma możliwości powikłania, albo jakiegoś odczynu niekorzystnego.
Odczyny są po pierwszych dwóch albo trzech
szczepieniach, jeżeli w ogóle są – a są w bardzo
niewielkim procencie. Ja jestem osobą, która
naprawdę uważa, że jest to prawie taki sam wynalazek jak komputer czy coś innego, bo szczepienia nas wyzwoliły z całej masy chorób. . .
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cyzje. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu,
podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami i wiedzą. Udostępniajcie ten materiał,
jeżeli uważacie, że może on komuś pomóc. Temat jest bardzo ważny, bo dotyczy zdrowia naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Koniec wizyty
Jak można wywnioskować po obejrzeniu materiału, mama dziecka nie uzyskała odpowiedzi na większość pytań. Czy waszym zdaniem
pediatra rozwiał jej wątpliwości? I czy działał etycznie, nie informując jej o jakichkolwiek zagrożeniach płynących z powodu podawania aluminium, które przecież w szczepionce Boostrix jest. Osobiście mam pełno
wątpliwości, ponieważ z jednej strony środowiska antyszczepionkowe alarmują, informują
o masie autyzmu, masie chorób immunologicznych, padaczki, stwardnienia rozsianego,
ADHD. Z drugiej strony większość lekarzy nie
widzi tego zagrożenia, wręcz zachęca do szczepień. Gdzie leży prawda? Czytajcie, dowiadujcie się z internetu i podejmujcie świadome de-

PS. Dotarła do mnie informacja przykra. Otóż
jeden z lekarzy pediatrów, który zajmował
się szczepieniem dzieci, zgłosił to do komisji,
nie wiem jak to nazwać. . . Komisja lekarska?
W każdym razie zgłosił przypadki poszczepienne, po szczepionkach, którymi zaszczepił
swoich pacjentów. Wiecie co? Został odsunięty
od wykonywania swojej pracy. Nie może szczepić, nie może informować rodziców o zagrożeniach, jakie szczepionki u niektórych dzieci wywołują. Temat warty przemyślenia.
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LEKARKA STANĘŁA W OBRONIE DZIECI – TRAFIŁA
PRZED SĄD
dr Katarzyna Bross-Walderdorff | Media Obywatelskie
Fragment debaty w Sejmie RP – „Obowiązek szczepień w Polsce”, 15 września 2015 roku

wiła, który kompletnie nie jest przestrzegany.
Bo są szczepione wcześniaki, są szczepione noworodki z niską punktacją APGAR, czyli nie są
zdrowe. No, i dzieci, które niedawno przechodziły infekcję, mogą być szczepione. . . Te wymogi, te kryteria, które sanepid stawiał kiedyś,
zostały, jak gdyby poluzowane, że tak powiem,
w złym kierunku. I to jest niepokojące. To nie
służy zdrowiu. Więc jeśli miałyby być te dzieci
szczepione obowiązkowo, to konieczne jest stworzenie lepszych zasad, kiedy one mają być szczepione. Przede wszystkim później i ostrożniej,
i konieczne byłoby rejestrowanie tych niepożądanych odczynów poszczepiennych poważne
i uważne, dlatego że powikłanie po szczepieniu
zwykle – zwykle – bo niekoniecznie, ale zwykle jest stosunkowo mniej groźne niż te kolejne.
I zresztą takie są zasady obchodzenia się z lekami, że jeżeli pierwsza dawka aspiryny nam
zaszkodzi, to nie powinniśmy brać drugiej. Natomiast jeżeli nie rozpoznamy powikłania po
pierwszym szczepieniu i po trzech tygodniach
zaszczepimy dziecko ponownie, dlatego że ktoś
zbagatelizował objawy dziecka albo uznał, że to
jest przypadek, a ustawa określa, że to nie jest
przypadek, bo jeżeli jakaś zmiana zdrowia występuje w ciągu kilku tygodni po szczepieniu, to
powinna być rozpatrzona jako NOP, a nie jest.
Bo lekarz mówi: „Ach! To nie jest jasne. To
nie jest udowodnione”. Nie jest udowodnione,
ale powinno być zgłoszone i rozpatrzone jako
NOP. I monitorowane w sposób statystyczny.
Wtedy mielibyśmy jakieś pojęcie, a nie jest,
bo tak jak pani doktor powiedziała, w którymś
tam roku w ogóle nie było zgłoszone ani jedno
powikłanie po szczepieniu, co po prostu nie jest
możliwe.

Lekarka stanęła w obronie dzieci - trafiła przed sąd!

— Dzień dobry Państwu. Jestem lekarzem
praktykiem i również jestem matką. Więc od
strony szczepień mam do powiedzenia z tych
dwóch punktów widzenia. Jestem tutaj dlatego, że jestem za wolnością decyzji rodzica
o szczepieniu. Tak, jak każdy pacjent przy każdym zabiegu medycznym musi podpisać zgodę
na ten zabieg, tak w przypadku szczepienia powinno być tak samo. Te argumenty, jeśli chodzi o zagrożenie epidemiami, one były zasadne.
Myślę, że one nie są zasadne w dzisiejszych czasach przy takim poziomie higieny i przy takim poziomie stanu zdrowia, jaki mamy. Zatem powoływanie się na to, że jak nie zaszczepię dziecka, to nie można go przyjąć do przedszkola, bo grozi to epidemią odry w Polsce, jest
chyba niepoważne. . .
Jakiś głos:

Jest zastraszeniem.

— Po pierwsze na pewno wolność wyboru,
bo jeżeli tej wolności wyboru nie ma, to. . .
Chętnie bym powiedziała to samo co pani doktor i jestem za tym schematem, jeżeli już szczepienia mają być obowiązkowe, jeśli już muszą
być obowiązkowe, to przynajmniej powinny być
spełnione, podpisuję się w stu procentach pod
schematem, który pani doktor tutaj przedsta-

Dla mnie jako matki i lekarza jest zastanawiające, co się stało w 1995 roku i jakie to ma
oddziaływanie na zdrowie naszych dzieci. Bo ja
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urodziłam dzieci w 92, 94 i 96, w związku z tym
z ostatnim dzieckiem wstrzeliłam się w ten moment, kiedy szczepienia się przeniosły na pierwszą dobę i w dodatku jeszcze były dwa. Ja moich dzieci nie szczepiłam, ale jako lekarz ja
mam bardzo łatwo w stosunku do tzw. normalnej matki. Bo po pierwsze nie łatwo mnie
wystraszyć, bo wiem, dlaczego tak chce, wiem
jak się ochronić, i mnie się udało moich dzieci
nie zaszczepić. Nie udało mi się nie zaszczepić mojego pierwszego dziecka na gruźlicę, ale
wtedy na szczęście jeszcze była to tylko gruźlica i w trzeciej dobie, i na szczęście nie miało
to żadnych poważnych skutków. Nie ma żadnej zasadności do tego, żeby szczepić w pierwszej dobie życia. Bo nie wiemy, spotykam się
w praktyce mojej z takimi sytuacjami, gdzie
rodzice nie są w stanie określić, czy objaw wystąpił przed szczepieniem, czy po szczepieniu.
Przytoczę Państwu jeden taki bardzo ważny
[przykład], to jest problem ze ssaniem. Jeżeli noworodek nie potrafi ssać, a ponieważ jesteśmy
ssakami, to dla ssaka jest to wyrok śmierci. My
mamy butelki, więc niektóre dzieci, które mają
problemy z odruchem ssania. . . ale odruch ssania jest bardzo ważny, to jest baza do przeżycia,
jeżeli zaszczepimy dziecko w pierwszej dobie życia, a ono jeszcze wtedy nie było przystawiane
do piersi, to ta matka nawet nie jest w stanie
powiedzieć, czy to powikłanie, ewentualne powikłanie, czy ten neurologiczny objaw, bo to
jest objaw neurologiczny, czy on jest wrodzony,
czy on jest być może poszczepienny. Odbieramy sobie możliwość w ogóle zaobserwowania
tego. Mnie dziwią w wywiadach, jak pacjenci
do mnie przychodzą i analizuję z nimi historię choroby dziecka, dziwią mnie takie sytuacje,
kiedy na przykład dziecko na wypisie w dziesiątej dobie ma zapalenie płuc wpisane, a APGAR
miało 10 punktów. Jakim cudem miało dobry

oddech i osłuchowo było w porządku, a potem
lekarze wpisują, że to było. . .
— Czy pani zawiadomiła [zapis nieczytelny]
— Nie zawiadomiłam, bo to było dziecko na
przykład, które miało już pięć lat, a ja lecząc
to dziecko, sięgam tylko po dokumentację medyczną. Pytam rodziców, co się stało, kiedy zaczęło chorować. I to są tylko takie argumenty
przede wszystkim na dobrowolność, na to, że
kwalifikacja NOP-ów powinna być uważniejsza.
Jesteśmy krajem europejskim w XXI wieku i nie
możemy z taką nonszalancją traktować rodziców. Mówię my jako lekarze. Przychodzą rodzice i wyrażają swoje zaniepokojenie stanem
zdrowia dziecka i naprawdę bardzo często są
niestety przez moich kolegów i koleżanki, to aż
czasem wstyd się przyznać, są traktowani jak
głupole, jak ludzie, którzy nie mają pojęcia.
A ci rodzice, którzy nie chcą szczepić dzieci,
jakby im się dokładniej przyjrzeć, to nie są ci,
którzy zaniedbują dzieci. To są wręcz ci, którzy są bardzo uważni na zdrowie swoich dzieci
i mają trochę inny pogląd. To są ci, którzy chcą
naturalnie prowadzić ciąże, którzy niekoniecznie chcą, żeby dziecko miało USG dwa razy
w miesiącu albo co miesiąc, którzy chcą rodzić
po ludzku. Walczyliśmy o to dosyć długo jeszcze nie tak dawno, czyli jak gdyby ta tendencja, że my rodzice walczymy o to, żeby było
normalnie i naturalnie, i mniej chemicznie, ta
tendencja jest, i to nieszczepienie też się wpisuje w ten ruch, ale prozdrowotny. To nie jest
ruch oszołomski, że my nie chcemy być zdrowi.
Jakiś głos:

Ekologiczny.

— Ekologiczny, tak. Ale to nie są zaniedbania,
to nie jest z głupoty, to jest światopogląd. I myślę, że powinniśmy mieć szacunek dla różnych
światopoglądów. To chyba byłoby wszystko.
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Proszę zauważyć, że przymus szczepień jest całkowity, ale także podatki są całkowite. Czyli
my musimy płacić, chcąc nie chcąc, bo urzędnicy sobie taką wybrali wielkość, i urzędnicy
dzielą potem te pieniądze w zależności od
upodobania, czyli od bliżej niesprecyzowanych
kryteriów. Na przykład: brakuje pieniędzy na
leczenie nowotworów, nieraz chory musi czekać trzy, cztery miesiące. Brakuje pieniędzy
na leczenie wad wrodzonych. Konsultant chirurgii dziecięcej powiedział wprost, że trzy tysiące dzieci umiera rocznie z powodu niemożności przeprowadzenia w odpowiednim czasie
operacji, a jednocześnie miliony się wydaje na
szczepionki, które nikomu do niczego nie są potrzebne, bo jak powiedziałem, nie ma żadnego
dowodu epidemiologicznego, że szczepionki na
cokolwiek pomagają.

Świat jest inny cz.1- Szczepienia

Dlaczego jesteśmy przeciwni szczepieniom? Po
prostu, przez ostatnie trzysta lat, kiedy przemysł usiłuje wmówić nam, że szczepionki uratowały świat, od tam nie wiadomo czego, nie ma
żadnego dowodu epidemiologicznego ani naukowego, że szczepionki na cokolwiek, gdziekolwiek
na świecie zadziałały. Jeżeli one są tak dobre
to dlaczego stosuje się przymus? Przecież, jeżeli ktoś ma złamaną nogę czy rękę, to nikt
nie konstruuje specjalnych ustaw, że musi iść
do lekarza, że musi zgłosić się na badanie, że
musi gips sobie założyć, bo każdy rozumie, że
to jest jego leczenie. Natomiast dziwnym trafem człowiek jest tak mądry, że może wybrać
sobie żonę, może wybrać sobie zawód, nawet
na prezydenta może głosować, ale szczepionki
to starsi, mądrzejsi za niego wybierają, które
ma dostać.

Wręcz przeciwnie. Są dwa rodzaje doświadczeń, eksperymentów przeprowadzonych na dużej ilości osób w latach siedemdziesiątych, gdzie
udowodniono, że szczepionki szkodzą. Konkretnie – w Kalkucie przeprowadzono badanie, czy szczepienie przeciwko gruźlicy ma jakikolwiek sens? Okazało się, że ludzie szczepieni chorowali częściej niż ludzie nieszczepieni.
W Ameryce szczepienia przeciwko gruźlicy nie
istnieją. W Anglii istniały do lat dziewięćdziesiątych. Okazało się, że gruźlica o wiele wcześniej wygasła w Stanach Zjednoczonych niż
w Anglii. I dlatego Anglicy przestali szczepić.
A w Polsce wciąż znajdujemy jeszcze, w cudzysłowie specjalistów, którzy twierdzą, że szczepienie przeciwko gruźlicy jest obowiązkowe i konieczne. Na jakiej podstawie? Nikt o tym nie
wie z wyjątkiem, powiedzmy firm, które sprzedają te szczepionki.

Proszę zauważyć, że jeżeli traktujemy szczepionkę jako środek pomocniczy, bo to nie jest
lek, nikogo nie leczy, i nikogo z niczego nie wyleczył, to każdy powinien sobie móc wybrać daną
firmę. Tak jak kosmetyki sobie mogą panie wybierać takie czy inne, w zależności od portfela,
tak powinno być też z każdym lekiem. A u nas
jest tak, że to jakiś urzędnik, nieznany z imienia
i nazwiska, nagle wybiera coś, co reszta społeczeństwa, czyli ten głupi ludek nad Wisłą, musi
używać. I to już świadczy o tym, że to nie ma
nic wspólnego z medycyną, tylko z biznesem.

Nie dotyczy to, tylko gruźlicy. W latach
siedemdziesiątych, kiedy wprowadzono szczepionki przeciwko grypie, wymuszono w pewien
sposób też poprzez urzędników, że poczta angielska, która jest i była instytucją państwową,
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powinna zaszczepić wszystkich pracowników,
no bo wtenczas, chodząc po tym zmiennym
deszczu, mglistym powietrzu, nie będą chorowali na grypę. Czyli poczta jako państwo, czyli
my wszyscy niby, będziemy mieli oszczędności w leczeniu tych chorych. I co się okazało?
Eksperyment musiano przerwać po mniej więcej czterech miesiącach, bo się okazało, że ci
szczepieni właśnie chorowali, a ci nieszczepieni
nie chorowali.

szej, to było coś, co jest skutkiem walki naszego
układu odpornościowego z bakterią czy wirusem. A dzisiaj uważa się, że przeciwciało jest
dowodem choroby. Kiedy to zmieniono? Dlaczego? Niestety nie ma na to żadnych naukowych wyjaśnień, tylko po prostu łatwiej robić
testy na przeciwciała i w związku z tym łatwiej
sprzedawać szczepionki niż udowadniać, że coś
jest zupełnie inaczej.
Przykładem takim ewidentnym jest dzisiejsza
epidemia, w cudzysłowie eboli, gdzie prezydent
Sierra Leone zabronił testowania tego wirusa,
bo okazało się, że większość testów jest fałszywie dodanych. My robiliśmy w latach dziewięćdziesiątych takie badania. Okazało się, że
ponad siedemdziesiąt pięć procent testów jest
fałszywie dodatnich, czyli wskazują coś, czego
w ogóle w organizmie nie ma. To jest pierwsza
sprawa. Druga sprawa. Jeżeli dziecko, czyli bariera, krew i mózg u dziecka, do trzeciego roku
życia jest otwarta i jest nieszczelna, i wiemy,
że rtęć, aluminium czy fluor jako neurotoksyny
przechodzą przez tę barierę, to jeżeli dziecku
małemu, którego mózg dopiero się rozwija,
który ma dopiero, powiedzmy, dziesięć, dwadzieścia procent tych neuronów, które będzie
miał w wieku dojrzałym – uszkadzamy, to wiadomo, że powstaną uszkodzone połączenia. Jeżeli powstaną uszkodzone połączenia, to ono nigdy nie odzyska prawidłowej sprawności umysłowej. I to jest udowodnione już, dlatego że na
przykład, Amerykanie podają swoim dzieciom
prawie dwadzieścia sześć szczepionek w pierwszym roku życia, a mają największą śmiertelność właśnie niemowląt. I jest udowodnione,
że śmiertelność niemowląt jest wprost proporcjonalna do liczby szczepionek. Czyli im mniej
szczepionek podamy, tym mniej dzieci umiera.
Im więcej szczepionek podajemy, tym więcej
dzieci umiera.

Podobnie sprawa wygląda z krztuścem, o którym teraz jest głośno w polskiej prasie. Szczególnie w reklamówkach przemysłu farmaceutycznego, czyli na przykład medycynie praktycznej. Otóż w szkole żydowskiej, w Nowym
Jorku, ponad trzy tysiące dzieci, dziewięćdziesiąt prawie sześć procent zachorowało na
krztusiec. Wszyscy byli szczepieni i to potrójną
dawką.
Podobnie jest z odrą czy z innymi chorobami
dziecięcymi. U nas się obecnie mocno nagłaśnia
sprawę odry, że jest wzrost zachorowań. Tylko
pytanie, co to znaczy wzrost zachorowań? Odra
to jest choroba, która według podręczników medycznych nie wymaga leczenia. Odosobnienie.
To, jaki jest problem położyć dziecko na trzy,
cztery czy pięć dni w domu, zamiast narażać
je na szczepionkę, która powoduje skutki negatywne i to całkiem niemałe.
Teoretycznie wmawia się społeczeństwu, że
szczepionka to jest jakiś osłabiony wirus czy
bakteria, i system nasz rozpoznaje taką bakterię, jak się spotka z małą ilością tych bakterii. Wytworzy odpowiednie przeciwciała i po
pewnym czasie, jak się spotka z prawdziwą już
inwazją, to będzie umiał je zwalczać. I dlatego
podaje się to małym dzieciom. Jest to wierutna
bzdura i zaprzeczenie elementarnych wiadomości z immunologii.

To jest jedna sprawa. W szczepionkach oprócz
tych rzekomo wirusów znajdują się także czynniki inne, które są praktycznie zupełnie nieuzasadnione. Czyli, teoretycznie się ludności wmawia, że na przykład aluminium, rtęć to jest konserwant albo wzmacniający odczyn. Jaki odczyn? Jeżeli w każdej szczepionce znajduje się
aluminium, to znaczy, że przeciwciała są przeciwko aluminium, a nie przeciwko danej bakterii czy danemu wirusowi.

Dlaczego? Ano dlatego, że dziecko do szóstego
miesiąca życia swojego, posiada wszystkie przeciwciała od matki. Czyli, matka przekazuje
dziecku i dziecko ma już te przeciwciała. Czyli
jak wstrzykujemy mu jakiekolwiek inne wirusy,
to niestety powodujemy konflikt, bo te przeciwciała już zwalczają. Czyli wywołujemy chorobę. I wcale nie powstaje większa ilość przeciwciał, bo przeciwciało według teorii dawniej-
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Aluminium jest bardzo ciężką neurotoksyną,
uznaną na świecie od co najmniej ćwierćwiecza, w związku z czym ilość aluminium zawarta
w szczepionce pojedynczej jest już na granicy
dopuszczalnej normy, a przecież dziecko dostaje piętnaście do dwudziestu sześciu szczepionek. Czyli, teoretycznie jak to obliczyli Amerykanie, dziecko powinno ważyć około tysiąca
trzystu kilogramów, żeby taką ilość aluminium skonsumować. No, jeszcze nie widziałem
dziecka, które by ważyło tysiąc trzysta kilogramów w pierwszym roku życia. Ale może wirusolodzy czy wakcynolodzy znają takie przypadki,
tylko szkoda, że tego nie opisali w żadnym podręczniku czy w żadnej książce. To jest druga
rzecz.

Mamy wzrost zachorowań dzieci małych na
kamicę nerkową czy niewydolność nerek. Jest
to bardzo łatwe do uzasadnienia, dlatego że
ładunek powierzchniowy, krwinki czerwone,
czy krwinek, komórek żywych, jest elektroujemny, natomiast fragmenty białka znajdujące się w szczepionkach są elektrododatnie.
W związku z czym przylepiają się do błony
komórkowej, na przykład w kanalikach nerkowych, na przykład w trzustce czy w innych narządach, powodując zmianę wielkości tej błony,
a w związku z tym gorszą filtrację. I stąd mamy
takie rozszerzenie na przykład cukrzycy młodocianych.

dziliśmy największe w Polsce badania dotyczące
działania fluoru na organizm dzieci. Ponad
dwa tysiące dzieci przebadanych i stwierdziliśmy właśnie występowanie największe cukrzycy
u młodocianych w powiecie, gdzie skażenie powietrza fluorem było największe. Wracając do
szczepionek. Wszystkie szczepionki oprócz aluminium, oprócz rtęci czy białek, resztek białek,
na których były wyhodowane pasażowane wirusy, zawierają także inne czynniki, na przykład
oleje, na przykład skwale, a udowodniono, że
te inne zawartości szczepionek, dodatkowe, powodują bezpłodność. Czyli zmniejszają liczbę
komórek, plemników czy uszkadzają jaja. Udowodniono już w latach siedemdziesiątych, że
HCG, przeciwciała znajdują się w szczepionkach przeciw tężcowi. Obecnie wiemy o tym, że
powtórzono te badania w Kenii, gdzie biskupi
kenijscy oddali ampułki szczepionek do badań
w różnych laboratoriach i potwierdzili, że przeciwciała HCG znajdują się w szczepionce przeciwko tężcowi. Tężec to jest w ogóle sprawa,
można by nazwać, humorystyczna, żeby nie
była tragiczna w swoich konsekwencjach. Dlaczego? Dlatego, że tężec to była choroba, która
była znana w pierwszej wojnie światowej u koni.
Dlatego, że bakterie tężca są to bakterie beztlenowe, w związku z tym, że armia była zaopatrzona w główny transport konny. Tej mierzwy
było bardzo dużo. W czasie pierwszej wojny
światowej żołnierze leżąc w okopach, w tym
brudzie, w całym błocie obserwowali bardzo
często występowanie tężca u koni i wzbudzało
to szerokie zaniepokojenie. Gdy sięgniemy natomiast do danych lekarzy wojskowych, czy statystyk wojennych, to się okazuje, że sytuacja
wcale nie wyglądała tak groźnie, jak to opisano
później w gazetach reklamowych przemysłu farmaceutycznego. Na cztery i pół miliona żołnierzy amerykańskich biorących udział w pierwszej
wojnie światowej rannych było ponad dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy. Natomiast na tężec
zachorowało tylko siedemdziesiąt osób. Szczepionki nie było. Czyli, praktycznie można to
marginalizować, bo przy czterech (i pół) milionach siedemdziesięciu chorych to jest coś, co
jest w granicach błędu statystycznego.

Innym takim dodatkowym aspektem, którego
się nie poruszało u nas, jest fluoryzacja, która
także uszkadza trzustkę, a wiemy to, bo prowa-

Podobnie sprawa wyglądała w czasie drugiej
wojny światowej, gdzie już szczepionka była,
ale zachorowało też tylko dwanaście osób, czyli

Trzecia rzecz. Wbrew temu, co nam tłumaczą cały czas różne reklamówki przemysłu farmaceutycznego w podręcznikach i w ulotkach
firmowych tegoże koncernu, który produkuje
te szczepionki, cały czas znajdujemy, że na
przykład, w szczepionce przeciwko grypie nadal znajduje się rtęć. Jeżeli udowodniono, że
ta rtęć podawana przechodzi do układu mózgowego i uszkadza ten mózg, no to dlaczego się
oszukuje i w Polsce się zakłamuje te informacje, i się jej nie podaje? Dlaczego lekarz pierwszego kontaktu czy pediatra nie ma żadnych
informacji o składzie chemicznym szczepionki?
Przecież normalnie obowiązuje u nas ustawa,
że nawet na produkcie żywnościowym musi być
podany skład, a tutaj absolutnie tego nie ma.
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mniej więcej ten sam rząd wielkości. Dlaczego
u nas straszy się tężcem? A bo w latach osiemdziesiątych grupa naukowców amerykańskich
była w Nowej Gwinei i obserwowała porody
u Aborygenów. Aborygenki na Nowej Gwinei
jak odczuwają bóle porodowe, idą w krzaki,
i same sobie tam radzą, obcinając pępowinę jakimś kawałkiem szkła, kamienia, na desce. No,
i w związku z tym skażenie beztlenowcami jest
bardzo pospolite, ale to było na rękę przemysłowi farmaceutycznemu. Nagłośnił sprawę, że
dziecko może się zarazić właśnie w czasie porodu i ruszyła kampania informacyjna, a potem już było tylko mów mi do ręki, a nie ucha,
i urzędnicy to wprowadzili jako przymus.

granicza medycyny, czyli w ogóle nie leczące,
albo osoby, które mają dodatkowe zatrudnienie
właśnie w sprzedaży tych szczepionek. Najlepszym dowodem jest kongres wakcynologiczny,
czyli tego towarzystwa, które się zajmują szczepionkami, które finansowane było głównie przez
firmy, cztery firmy, które produkują największą
ilość szczepionek na świecie. Czyli to nie był
żaden kongres naukowy, tylko reklamowy. To
jest pierwsza rzecz.
Druga rzecz to jest taka, że jak udowodniono
to w czasie epidemii grypy tak zwanej świńskiej,
czyli w 2009 roku, WHO, czyli światowa organizacja zdrowia, musiała zmienić definicję epidemii, żeby udowodnić, że coś się dzieje. Dlatego
że wg starej definicji epidemia jest wtedy, kiedy
co najmniej trzydzieści procent osób zachoruje na danym terenie. A pandemia jest wtedy,
kiedy co najmniej w sześciu krajach występuje
epidemia. A oni zmienili definicję w ten sposób, że wystarczy obecność danego wirusa czy
danej bakterii na danym terenie, żeby można
było ogłosić epidemię.

Proszę zauważyć, że nie znam osobiście ani jednego przypadku, a pracowałem prawie dziesięć
lat w pogotowiu ratunkowym, żeby matka nawet najbiedniejsza, dziecko trzymała w brudzie czy w jakimś tam smrodzie, gnojówce
i tak dalej, w najbardziej niehigienicznych warunkach. Wręcz przeciwnie. Cała chałupa mogła być wielkim bałaganem, ale dziecko miało
zawsze jakąś tam najczystszą ochronę, jaką
można było sobie wyobrazić w danych warunkach. I praktycznie tężec u dzieci do lat pięciu
się nie spotyka. To są pojedyncze przypadki,
już nie wiadomo jak powstały.

Jakie to ma praktyczne znaczenie? Ano takie,
że na przykład kiła, rzeżączka, malaria, powinny być wszędzie ogłoszone jako epidemie czy
pandemie, bo około trzydziestu czy czterdziestu krajów na świecie ma zachorowania, a kiła
jest powszechna w każdym kraju. I jak widzimy
ani naszego głównego inspektora sanitarnego,
ani nikogo innego, nie interesuje epidemia kiły.
A przecież ona cały czas istnieje. A dlaczego się
szczepionki nie wymyśliło? Umiera około dwustu do trzystu milionów osób na febrę, na malarię, i co z tego? Żadnej szczepionki nikomu się
nie chciało opłacić, no bo nie ma sensu sprzedawanie w krajach, w których ilość pieniądza
będącego nadwyżką jest na tyle mała, że się
nie uda tego ściągnąć.

Poza tym przez te sto lat od pierwszej wojny
światowej do dzisiaj opracowywanie czy podejście do ran zasadniczo się zmieniło. Środki dezynfekcyjne są powszechnie dostępne. Wiemy,
co to jest i, jeżeli możemy mieć pretensje jakiekolwiek do matek, że nie umieją sobie z tym
poradzić, to mamy pretensje głównie do ministerstwa oświaty, które zamiast uczyć o higienie, o opatrunkach, uczy na przykład o liczbie
osób pracujących w UE, czy o przewodniczących pracujących w Unii Europejskiej, co nie
ma zupełnie żadnego znaczenia praktycznego
w życiu codziennym.

Proszę zobaczyć, co się stało, z tą tak zwaną
świńską grypą. Kraje takie jak Anglia, Niemcy
czy Francja zakupiły mniej więcej dwa razy
więcej szczepionek, niż jest ludności w danym kraju. Koszt szczepionki to jest około 11
centów. Sprzedawano ją za 10, 15 dolarów.
I potem trzeba było te szczepionki zniszczyć.
Czy to zrobiono? Nie, nie zniszczono. Przekazano je do ONZ-etu za 2 dolary i 40 centów. Czyli z 11 centów na 2 dolary, czyli pra-

Kolejną sprawą, która jest zupełnie wydumana
i niemająca żadnego znaczenia, to jest grypa.
Grypa jest to choroba, która w podręcznikach jeszcze z lat dziewięćdziesiątych figuruje
na pół strony osiemset stronicowego podręcznika. Czyli pół kartki papieru jest o grypie.
I proszę zauważyć, że osobami, które reklamują
szczepionki, są to najczęściej albo osoby z po-
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wie dwustu-procentowy zysk dana firma miała,
a ONZ potem zaczął masowo szczepić dzieci
i ludność w Afryce, gdzie właściwie grypa nie
istnieje.

przeciwko grypie w roku 1940 i znowuż pierwszymi, którzy zachorowali byli żołnierze amerykańscy, których szczepiono przed wyjazdem
na front. 60 tysięcy żołnierzy zmarło z powodu
szczepionki. Nazwisko tego sławnego generała,
który zniszczył własną armię, jest do dzisiaj
nieznane i utrzymywane w tajemnicy.

Pojęcie grypy w ogóle to jest czysto wirtualna choroba stworzona dopiero w latach trzydziestych. Społeczeństwo się oszukuje pojęciem
tzw. grypy hiszpańskiej, która rzekomo wybuchła w 1918-1920 roku i w zależności od
tego, jaki konfabulant to opowiada, to jest od
30 do 50 milionów ludzi umarło. Jest to ewidentna bzdura. Nic takiego nie miało miejsca.
Dokumenty z tamtego okresu, podręczniki z lat
dwudziestych, wcale nie wspominają o żadnej
hiszpańskiej grypie. Rzeczywiście była epidemia, rzeczywiście ludzie umierali, ale umierali
przede wszystkim ci, którzy mieli kontakt z żołnierzami amerykańskimi, szczepionymi w 1918
roku przy wyjeździe na front do Europy. Amerykanie produkowali brudne szczepionki i ich
armia zaczęła, to znaczy żołnierze zaszczepieni zaczęli umierać. Następnym etapem były
porty, gdzie amerykańscy żołnierze przyjeżdżali, Bordo i sąsiednie, i pierwszymi Europejczykami, którzy chorowali, na tak zwaną hiszpańską grypę, były prostytutki. Bo oczywiście
żołnierze amerykańscy zaczęli masowo zwiedzać
burdele, których w takich ilościach u nich jak
we Francji nie było. Te piękne Francuski oczywiście zaczęły zarażać swoich mniej pięknych
partnerów Europejczyków, a ci już zupełnie niepiękne swoje żony, i w ten sposób cała epidemia
poszła w świat.

Kolejna szczepionka przeciwko grypie to był
1976 rok w forcie Detrick, gdzie znowuż celowo
zakażono kilku żołnierzy, zrobiono z tego szum,
bo chciano sprzedać następną szczepionkę. Niestety szczepionka znowu okazała się niewypałem, ludzie zaczęli umierać i po dwóch czy
trzech miesiącach musiano szybko z tego zrezygnować.
Cisza trwała do 2000 roku, w zasadzie do 1998,
gdzie wymyślono ptasią grypę. Znowuż sytuacja była bardzo dziwna, bo żaden dziki ptak
nie chciał chorować. Chorowały tylko kurczaki.
I to jeszcze w dodatku hodowane, gdzieś tam
w tych. . . I wybijano te kurczaki. Czyli tak
– ani jeden dziki ptak nie zachorował, natomiast wymordowano wieleset milionów kurcząt,
szczególnie w Azji. Na czym polega problem?
Jedynym producentem, największym, przepraszam, producentem sprzedaży kurczaków na
Europę jest Izrael. Dlatego, że tam nie obowiązują normy unijne hodowli tych ptaków. Czyli
mordując różne inne hodowle, otwierano rynek
zbytu dla wzrostu sprzedaży kurczaków z Izraela.
Wymyślono lek – Tamiflu – w firmie, w której
prezesem zarządu był minister wojny Rumsfeld
(Donald), w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście od razu jak został ministrem, to zakupił
za dwa miliony tego leku, który okazał się zupełnym niewypałem. To znaczy, badania wykazały, że ewentualnie, w niektórych przypadkach
przyśpiesza wyzdrowienie o dwanaście godzin.
Czyli poza jakąkolwiek statystyką. I co my teraz obserwujemy? Obserwujemy, że gazeta polska plus gazeta niezależna nagle zaczyna reklamować ten lek w Polsce. No, państwo sami
musicie się domyślić, jaki jest ciąg w przesyle
pieniędzy pomiędzy tymi instytucjami. To jest
pierwsza rzecz. . .

Nazwa – hiszpańska grypa – powstała dopiero
w trzydziestym szóstym roku w instytucie Rockefellera, który zajmował się produkcją szczepionki przeciwko rzekomej chorobie. Po dwudziestu latach już nie bardzo kto wiedział, jak
ona wygląda, bo państwo możecie sprawdzić,
kto dzisiaj wie, co było w latach dziewięćdziesiątych. Dwadzieścia lat to jest taki okres, że
większość ludzi zapomina.
Jak powtarzam, w żadnych podręcznikach wydawanych w latach dwudziestych i trzydziestych nie ma w ogóle mowy o hiszpańskiej
grypie. To jest pierwsza rzecz. W trzydziestym
szóstym roku, w związku z kryzysem przygotowywano się już do wojny i produkowano szczepionki. Wyprodukowano pierwszą szczepionkę

Druga rzecz. W Polsce w 2007 roku ogłoszono
także epidemię ptasiej grypy. Problem polegał
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na tym, że ptasia grypa wybuchła u dwóch łabędzi na wyspie w Toruniu. Na pewno zdziwicie się państwo, że taki duży ptak jak łabędź
zachorował, a taki mały jak wróbel nie zachorował. A spróbujcie schwycić wróbla, wstrzyknąć mu wirusa i potem jeszcze go wypuścić żywego. A łabędzia stosunkowo łatwo, można nawet zwykłą pałką futbolową zatłuc i wszczepić
mu. Proszę pamiętać, że żaden inny ptak dziki
nie zachorował z wyjątkiem tych dwóch łabędzi.
I to pod Toruniem. A co zrobiono? A wybijano
kurczaki głównie w województwie mazowieckim, czyli blisko Warszawy. A dlaczego? No,
to był początek grudnia, zaraz święta. Wiadomo, że najtańszym drobiem na święta zawsze
były kurczaki. No, to jak wybito je na początku
grudnia, to trzeba było skądś je sprowadzić.
A Izrael już czekał na granicy, żeby te kurczaki
wprowadzić.

rzekomo odkryto, kiedy wtenczas jeszcze nikt
wirusologią tak się nie interesował. Potem dopiero w siedemdziesiątych latach była w Hiszpanii i znowuż w Hiszpanii wymarła całkowicie,
bez niczego wyginęła, a po dwudziestu latach
w Gruzji ją znaleziono. W jaki sposób wirus
przeleciał z Hiszpanii do Gruzji bez zainfekowania jakiegokolwiek kraju po drodze, to już tylko
wakcynolodzy mogą wytłumaczyć, bo normalnie to jest niemożliwe.
Typowym przykładem oszustwa takiego medycznego jest obecnie głoszona sprawa eboli.
Po pierwsze, pierwszy przypadek eboli to był
1976 rok, gdzie w Sudanie, coś tam stwierdzono.
Jest to o tyle dziwne, że po pierwsze Sudan
jest krajem, gdzie jeden lekarz od drugiego jest
o ileś tam set kilometrów, więc jeżeli ktoś zachorował to trudno, żeby jakakolwiek tam, pielęgniarka czy nawet miejscowy znachor stwierdził, że to jest inna choroba, nowa, która się dopiero pojawiła. Po prostu nie ma takich możliwości. Jakby nawet była to nowa choroba i ktoś
by umarł, no to by go spokojnie pochowano, bo
nikt nie byłby w stanie takich badań przeprowadzić, że to jest coś nowego.

Następnymi dwoma miastami, w których rozpoznano rzekomo ptasią grypę, to był Szczecin i Wrocław. Znowuż dwie duże aglomeracje, które musiały być zaopatrzone. A wybito
w samym województwie mazowieckim około
5 czy 7 milionów kurcząt. Praktycznie załatwiono tych producentów w całości, bo jak wybito mu całe stado to odnowienie tego stada,
trwa około roku, a taki hodowca może sprzedawać tylko i wyłącznie do dużych supermarketów, bo on ma duże ilości. A supermarket z kolei nie mógł czekać roku, tylko podpisał umowę
z kimś innym. I w ten sposób załatwiono polskich producentów.

Dziwne jest to, że ebola powstaje zawsze
w krajach tych, gdzie są oddziały broni biologicznej armii amerykańskiej. Tylko tam notowano ebolę. W siedemdziesiątym szóstym roku
po trzynastu przypadkach, które tam rzekomo stwierdzono, sprawa wygasła samoistnie.
Bez żadnej szczepionki, bez żadnego rozgłosu.
W następnym roku w Sudanie był kolejny jeden
przypadek, ale znowuż sprawa wygasła samoistnie. Dziwnym trafem znalazł się tam urzędnik
WHO, który potwierdził, że to jest nowo odkryta choroba, bardzo groźna i tak dalej, i tak
dalej. . .

Dokładnie taka sama sprawa jest obecnie z tak
zwanym afrykańskim pomorem świń, który jak
twierdzą to naoczni świadkowie, zostały dwie
sztuki podrzucone z samolotu czarnego, bez
oznakowania. Sztuki były tak zamarznięte, że
nie można było tego nawet ruszyć, a w tym
czasie od tygodni albo co najmniej dwóch były
temperatury dodatnie w rejonie, w którym
je znaleziono. Także ewidentnie widać, że to
była sprawa sprowokowana, tym bardziej że już
dziesięć dni wcześniej Duńczycy na konferencji
w Moskwie mówili, że w Polsce jest afrykański
pomór świń, o którym nikt w tym czasie jeszcze nie słyszał w Polsce. W ogóle cała sprawa
afrykańskiego pomoru świń jest wyraźnie naciągana, dlatego że w 1905 roku tę chorobę

W 79 roku odkryto znowuż trzydzieści dwa
przypadki i znowu sprawa wygasła samoistnie,
ale ONZ już o tym wiedziało. Następnie mieliśmy dwadzieścia lat spokoju i dopiero w dziewięćdziesiątym czwartym roku w Gabonie wybuchła epidemia. Różnica z Sudanu do Zairu
to jest około dwóch tysięcy kilometrów – nikt
po drodze nie zachorował. Potem w Gabonie
znowuż dwa tysiące kilometrów nikt po drodze nie zachorował. I potem pięć tysięcy kilometrów do Sierra Leone, rzekomo. Bo tak po-
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daje się to w kolejnych latach, jeżeli sięgniemy
wstecz, w historię.

żywność, to się wysyła lekarzy, ale marines,
który przyzwyczajony jest do używania M-16
głównie, trudno, żeby się tym zajmowało, likwidując wirusy w dżungli. To jest pierwsza rzecz.

W jaki sposób wirus, który jest tak groźny, że
50% ludzi umiera, zdołał przewędrować 5000
km? Co na warunki afrykańskie, to jest kilka
chyba lat pieszej wędrówki, nikogo po drodze nie zarażając – trudno sobie wytłumaczyć.
Jeszcze dziwniejsze jest to, że w 2007 roku
armia amerykańska opatentowała tego wirusa,
czyli od tego czasu nikt na świecie nie ma
prawa się nim zajmować bez zgody armii amerykańskiej. Czyli muszą być, jak to się mówi,
umowy-zlecenia, czyli granty, płatne przez Pentagon dla instytucji, które się rzekomo mają
zajmować tą chorobą. Otóż w nauce, w świecie naukowym jest tak, że dopóki jakieś dwa
inne niezależne ośrodki nie potwierdzą danej
choroby, to ona nie istnieje. Ten wynalazek jest
nieznany. W tym przypadku nikt poza Amerykanami, poza tą jedną instytucją z fortu Detrics, czyli instytucją broni biologicznej, nikt
nie potwierdził istnienia takiej choroby.

Niepokoje na plantacji były dość duże, do
tego stopnia, że trzeba było wprowadzić czterodniowy stan wojenny. W krajach typu Sierra
Leone czy sąsiednich nie można wprowadzić
czterodniowego stanu wojennego, czyli zakazu
wychodzenia na ulicę, dlatego że ludność tam
mieszkająca nie ma zapasów żywności na cztery
dni. Czyli oni kupują to, co dzisiaj zjedzą,
bo tylko tyle mają pieniędzy, lodówek ani innych sposobów przechowywania żywności nie
posiadają. W związku z powyższym zaczęli wychodzić na ulicę w poszukiwaniu żywności,
a wojsko zaczęło strzelanie. Stąd się zaczęły
zamieszki jeszcze większe. Prezydent Obama
zareagował natychmiast, wysyłając dodatkowy
tysiąc żołnierzy sto pierwszej, słynnej dywizji
spadochronowej, bo wiadomo, że na spadochronach najlepiej się z wirusem walczy.
Zupełnie śmieszna jest sprawa dalszego postępowania. Od 2000 lat, od Biblii właściwie wiadomo, że najlepszym sposobem zapobiegania
chorobom jest kwarantanna. W Biblii jest taki
zapis, że jeżeli przyjdzie chory to się go w namiocie przed miasteczkiem czy przed wioską
zostawia na co najmniej dwa, trzy tygodnie
i wtenczas wiadomo, czy wyzdrowieje, czy zachoruje. A co robią Amerykanie? Amerykanie
tych ciężko chorych z Sierra Leone przewożą
do Stanów Zjednoczonych, zamiast zachować
na miejscu. Mało tego. Specjalna grupa lekarzy, która brała udział w opiece, trudno to nazwać nawet opieką, w każdym razie w obserwacji Sierra Leone, po przyjeździe do Stanów
Zjednoczonych wcale nie jest trzymana w kwarantannie, tylko porusza się swobodnie po Nowym Yorku, jeździ metrem, dziennikarze znajdują ich w kawiarniach i tak dalej. Czyli ci,
którzy byli na miejscu, widzieli tą straszną chorobę, wcale nie zachowują minimalnych nawet
środków ostrożności. Czyli tak, jakby komuś
zależało, żeby sprawę epidemii rozpowszechnić w Stanach Zjednoczonych. To się nie udało
przynajmniej do tej pory, z tym że, około 2000
obozów Fema, jest przygotowanych na przyjęcie
ewentualnie chorych.

Dlaczego w Sierra Leone? Ano, bo w Sierra Leone znajdują się największe plantacje produkcji kauczuku, gdzie pracuje ponad 80 tysięcy
ludzi i wybuchły tam niepokoje. Widocznie testowano na. . . bo żeby szczepionkę opracować to
najpierw trzeba mieć chorych, czyli trzeba mieć
materiał badawczy. Ludność miejscowa zorientowała się bardzo szybko, że chorują tylko ludzie, którzy są leczeni w amerykańskim szpitalu, który powstał kosztem 12 milionów dolarów w siedemdziesiątych latach, i zaczęły się
tam strajki. To znaczy, cały personel zastrajkował i nie chciał przychodzić do pracy, jednocześnie na ulicach ukamienowano trzech lekarzy
amerykańskich plus tam jakiś personel pomocniczy. Czyli wybuchły normalne zamieszki. Do
tego stopnia, że prezydent Sierra Leone zakazał
dalszych badań przeprowadzania w tym rejonie.
I teraz, co my obserwujemy? Sierra Leone to
jest teoretycznie, przynajmniej, samodzielny
kraj. I nagle słyszymy, że prezydent Obama
wysyła 3 tysiące marines do kraju, który przynajmniej, nie podano tego do publicznej wiadomości, nigdy nie wystąpił o jakąkolwiek pomoc
wojskową czy militarną. Jest zrozumiałe, że jeżeli jest epidemia, to się wysyła, powiedzmy,
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Jeszcze dziwniejsza jest sprawa, że 2014 roku
ponad 60 tysięcy dzieci do lat 12 zostało przewiezionych z krajów Ameryki Środkowej, w zorganizowanym systemie transportu, bo czteroletnie dzieci same się nie przedrą przez granicę.
I dzieci muszą przejechać autobusami, bo nie
przewędrują 2000 czy 3000 kilometrów pieszo.
I te dzieci zostały rozlokowane po Stanach Zjednoczonych, bez żadnych szczepień, bez żadnych
badań, bez niczego. Czyli znowuż elementarne
zasady epidemiologiczne zostały złamane. I nic
się nie dzieje. I to jest najlepszy dowód, że cała
ta fikcja eboli jest tylko gazetowa, całe szczęście
zresztą, i ma za zadanie zmusić rządy w danych krajach do zakupu szczepionki, która nie
istnieje.

w przypadku szczepionek nie mam takiej możliwości. W Stanach Zjednoczonych załatwiono to
jedną ustawą, czyli państwo posiadając pewien
monopol, wypłaca odszkodowania. W Polsce
do dzisiaj, do takiego stopnia rozwoju nie doszliśmy.
Mało tego. Już od lat sześćdziesiątych wiadomo, że w szczepionce przeciwko Polio znajdował się wirus rakotwórczy SV-40 i, jak twierdzą Amerykanie do lat osiemdziesiątych, czyli
do stanu wojennego, szczepionka ta była w Polsce rozprowadzana. Ile osób zachorowało? Nie
wiadomo, bo nasze służby sanitarne na wszelki
wypadek nie badały tych szczepionek.
Podobnie wygląda epidemia w latach siedemdziesiątych. Polio w województwie poznańskim, gdzie zachorowały tylko i wyłącznie dzieci
szczepione na Polio. Nikt inny nie chorował.
Mało tego. Jeżeli już udowodniono, że te dzieci
chorują to powinny dostać odszkodowania. Do
dzisiaj, po pierwsze, nie dostały odszkodowania żadnego. Po drugie żadna z osób zamieszanych w kupno tej skażonej szczepionki [nie
poniosła konsekwencji], a o tym wiadomo było
od lat sześćdziesiątych, a powtarzam, epidemia
była w siedemdziesiątym trzecim czy czwartym
roku, czyli dostatecznie było czasu, żeby nasze służby się w tym zorientowały, i oczywiście
nic z tym nie zrobiono, nikt nie interesował się
tym, że szczepionka jest skażona i nadal polskie
dzieci były zatruwane rakotwórczym wirusem
SV-40, i do dzisiaj jest ta sprawa chowana pod
dywan.

Mało tego. Szczepionka, zresztą podobnie jak
szczepionka przeciwko grypie, nigdy nie była
sprawdzona na konsekwencje. To znaczy, nie
wiemy, czy szczepione dzieci, czy szczepione
dzieci dorosłe, nie będą miały jakichkolwiek powikłań po tej szczepionce. Wręcz przeciwnie.
Mamy dowody, które zostały opracowane w Kanadzie, udowodnione w 2010, 2011 roku, że po
pierwsze osoby, które były szczepione na grypę,
w następnym roku ciężej chorują. To raz. Dwa
– udowodniono, że szczepionka przeciwko tak
zwanej świńskiej grypie ma takie samo działanie, jak mycie rąk. Szczególnie u osób po 50
roku życia. Czyli namawianie w Polsce przez
dilerów przemysłu szczepionkowego do szczepienia osób starszych szczególnie w domach
opieki, jest równoznaczne z, jak gdyby przyśpieszeniem ich usuwania. Czyli innymi słowy
– chcesz, żeby babcia szybciej oddała ci mieszkanie to zaszczep ją na grypę i będziesz miał
efekt bardzo szybki.

Podobnie wyglądała sprawa skażonych szczepionek przeciwko grypie firmy Baxter, którą
w małej Czechosłowacji potrafiono wykryć to
skażenie, a w wielkim laboratorium, chyba
z sześć razy większym kraju niż Polska, służby
nie potrafiły nic zrobić.

To samo dotyczy małych dzieci. Do piątego
roku życia szczepionka nie była przebadana na
skutki odległe. No, więc jeżeli nie była przebadana to, w jaki sposób można mówić, że jest
bezpieczna? Że nie jest bezpieczna, świadczy
o tym uchwała z Sądu Najwyższego ze Stanów
Zjednoczonych, z dwa tysiące, bodajże, piątego
roku, który zwalnia przemysł farmaceutyczny
od wszelkich odszkodowań za powikłania poszczepienne. Czyli, jeżeli normalnie ja się mogę
skarżyć na coś, co wynikło ze skutków działania
produkowanego przez osoby trzecie (leku), to

Sprawa w ogóle całych epidemii wirusów, która
się ostatnio na świecie odbywa, bardziej przypomina teatr i cyrk, aniżeli rzeczywiście medycynę. Dlaczego? Już w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, profesor Koch udowodnił, że
wirusem możemy nazwać tylko takie coś, co
powoduje chorobę u jednego osobnika, wyizolowane, czyli otrzymane z tego osobnika, rozmnożone na jakiejś pożywce i z tej pożywki po-
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brane, wszczepione innemu osobnikowi, powoduje te same objawy. Tylko to możemy nazwać
wirusem. I tak do tej pory robiono. Natomiast
ostatnie dwadzieścia lat, trzydzieści lat, nagle mamy całą masę wirusów, których nie możemy udowodnić. Odbywa się to w ten sposób,
że pracownicy mikroskopii elektronowej rozpoznają „coś” w komórce, co jest inne niż w innych komórkach i nazywają to wirusem. Ani
wirus HIV, ani wirus, powiedzmy, eboli, ani
inny nie został potwierdzony w naukowy sposób. W związku z powyższym nie wiemy, czy
to jest rzeczywiście wirus, czy też w szczepionce
znajduje się jakiś inny związek, który powoduje
toksyczne uszkodzenie.

nymi słowy – nie ma żadnego dowodu, że zakażenie wirusowe WZW B jest przenoszone przez
sterylizację czy w jakiś inny sposób, natomiast
wstrzykuje się tego wirusa dzieciom w pierwszej
dobie. Dlaczego w ogóle się podaje szczepionki
małym dzieciom? No, wcale nie dlatego, żeby
one były odporne, bo jak mówiłem, do szóstego
miesiąca, a jak matka karmi piersią, to nawet
do dwunastego miesiąca życia, posiadają przeciwciała matki. I to w każdym podręczniku położnictwa jest podane.
Natomiast trudno zauważyć objawy uboczne,
czyli powikłania po szczepieniach. Bo jeżeli
dziecko ma jeden, dwa, trzy, czy pięć dni i nagle zaczyna coś się dziać, czy nawet w pierwszym roku, to nigdy matka nie może udowodnić, że było normalne, a dopiero po szczepieniu powstało chore, zachorowało i zmieniło się.
O tym, że autyzm jest udowodnioną sprawą
szczepień to wiedzą wszyscy na świecie, z wyjątkiem polskich ekspertów, w cudzysłowie, od
szczepień. Przyznali się nawet do tego pracownicy administracji amerykańskich, którzy
stwierdzili, że już w 2004 roku wiedzieli, że po
szczepieniach występuje autyzm, po tak zwanym MMR. No, i co? No i sprawę schowano do
kosza, bo inaczej rynek zbytu 300 milionów zostałby zniszczony. To, że dr Wakefield [Andrew]
miał rację to jest stuprocentowo udowodnione,
dlatego że to siedemnaście innych ośrodków potwierdziło. I problem polega nie na tym, że on
to udowodnił, bo on zrobił bardzo proste doświadczenie, że po szczepieniu występuje stan
zapalny jelit. A że akurat na jego osiemnaście
badanych przypadków dwanaście było z autyzmem, to jest przypadek, który wyszedł. Natomiast po szczepieniu dochodzi do uszkodzenia
jelit, a tym samym możliwości wnikania bakterii i wirusów do organizmu. To jest raz.

Najlepszym dowodem jest sprawa, tak zwanej
WZW typu B, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu B, którego szczyt zachorowań mieliśmy w latach siedemdziesiątych, gdzie nawet 30% dzieci było nosicielami wirusa. Systematycznie to spadało i, nagle, jakby to powiedzieć, po wprowadzeniu kartek na mydło
i środki czystości w stanie wojennym, mieliśmy
następny szczyt, który zaczął od lat dziewięćdziesiątych systematycznie spadać. Natomiast
szczepionkę wprowadzono dopiero w dziewięćdziesiątym siódmym roku, czyli w momencie,
kiedy już znowu otrzymaliśmy znaczący spadek
zachorowań.
I proszę zauważyć, że wszyscy, którzy pokazują wykresy, pokazują tylko ostatnie pięć lat.
A nie pokazują ostatniego ćwierćwiecza czy
trzydziestu lat. Czyli innymi słowy, już jest
oszukiwanie. Do tego stopnia jest to oszukiwanie znane, że na przykład praca Akademii Medycznej w Białymstoku na temat skuteczności
rzekomej szczepionki przeciwko WZW B, została zdyskwalifikowana przez Międzynarodową
Organizację Cochrane Library [panu dr Jerzemu

Dwa. O tym się nie mówi, ale jeżeli jest kwarantanna po chorobie, która musi wynosić 21
czy 30 dni, to musimy także pamiętać, że po
każdym szczepieniu dziecko przez pięć do ośmiu
tygodni sieje tym wirusem dookoła, czyli zakaża wszystkich. Czyli, jeżeli jest jakakolwiek
logika w postępowaniu, to powinno być tak, że
jeżeli szczepimy dzieci, to natychmiast musimy
je na pięć tygodni odizolować, bo one zakażają
wszystkich sąsiadów, czyli swoje rodzeństwo.

Jaśkowskiemu zapewne chodziło o „Cochrane Collaboration”. Cochrane Library jest to biblioteka tejże właśnie
organizacji], uznając, że jest na tak niskim pozio-

mie, że nie warto jej w ogóle brać pod uwagę.
Na całym świecie stwierdza się, że WZW B to
jest choroba seksualna, czyli taka sama, jak
kiła czy rzeżączka, bo głównie przenoszona jest
drogą zakażenia płciowego. W związku z tym
rodzi się pytanie: W jaki sposób jednoroczne
dziecko może być traktowane seksualnie? In-
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I proszę zauważyć, że jakoś o tym zapominają
wakcynolodzy.

chodzenia się. Przykładem tutaj jest Szczecin,
gdy okazało się, że Sanepid pracuje na dwóch
etatach, to znaczy jeden dostaje te nasze pieniądze z podatku, a drugi to jakieś zlecone wykonuje sprawy i, 700 tysięcy się rozeszło, a dyrektor tego sanepidu awansował na wiceministra
w głównym inspektoracie sanitarnym. Czyli nie
ma żadnej prawnej możliwości karania przez sanepid. Wojewoda natomiast nie może karać rodziców, dlatego że konstytucja mówi wyraźnie,
że to rodzice są odpowiedzialni za dzieci, a nie
jakiś bezimienny urzędnik, i poza tym każdy
ma prawo wyboru leczenia. To jest we wszystkich włącznie z UE aktach prawnych. To jeżeli
każdy ma prawo sam decydować o tym, w jaki
sposób chce być leczony, to narzucanie i karanie
osób niechcących się szczepić jest jawnym nadużyciem prawa. Niestety u nas jest to jeszcze
wciąż wykonywane, co świadczy o tym, że jesteśmy krajem totalitarnym i to krajem, w którym
rządzą bliżej niesprecyzowane osoby. Dlaczego?

Więc problem prawny szczepień jest bardzo
dziwny i bardzo złożony. Po pierwsze, dlatego że komisja sejmowa pana Piechy, która
to uchwaliła, nie miała żadnych danych naukowych ani medycznych. Zrobili to, nie wiadomo
na jakiej podstawie. Jest tak zwana komisja
przejrzystości, ale to jest bardzo dziwny twór,
bo na przykład reklamuje szczepionki przeciwko brodawczakowi szyjki macicy, ale skład
tej komisji jest taki, że w komisji nie ma ani
jednego człowieka, który by się tym zajmował.
To znaczy. . . W jaki sposób możemy to sprawdzić? No, jeżeli ktoś się tym zajmuje, to ma
jakieś opracowania, czyli prace naukowe, jakieś eksperymenty robi i tak dalej. Natomiast
ci ludzie, którzy są dobierani w dziwny sposób, bo nie ma kryterium, kto może być w takiej komisji, nie mają żadnych publikacji naukowych. Zresztą podobnie, jak większość ekspertów, których ministerstwo powołuje do określonych celów, nie ma żadnego dorobku naukowego, który by uzasadniał, że oni się na
tym znają. Przykładem tutaj jest, tak zwane,
„Flu Forum” pani profesor magister Brydak [Lidia], osoby z pogranicza medycyny, która powołała rzekomy zespół ekspertów, dwadzieścia
kilka osób i wśród tych dwudziestu kilku osób
tylko dwie osoby były lekarzami. Cała reszta to
byli jacyś informatycy, dziennikarze, jakieś tam
osoby zupełnie niezwiązane z medycyną. No,
i potem nagle słyszymy, że ministerstwo twierdzi na podstawie tej grupy ekspertów, że trzeba
się szczepić. Jaki jest związek? „Biez wodki nie
razbieriosz” [„bez wódki tego nie zrozumiesz” – stare
rosyjskie przysłowie]

Dlatego, że jeżeli przychodzi taki rodzic do lekarza, to lekarz powinien mu wpisać nie tylko
numer seryjny produkcji szczepionki, ale podać najpierw skład szczepionki, a tego żaden
lekarz nie podaje, bo nie zna, bo firmy nawet
w ulotkach swoich w Polsce nie podają składu
chemicznego, mimo że ustawa do tego zmusza. Żaden lekarz nie podaje, kto będzie płacił i ponosił konsekwencje. Proszę zauważyć, że
w Polsce wykonuje się masę, tak zwanych, testów na przykład na HIV. Ale nie ma ubezpieczenia tych ludzi, co wykazała jasno sprawa
w Grudziądzu, gdzie 27 czy 28 osób zostało
uśmierconych przy testowaniu szczepionki przeciwko grypie. I nikt nie poniósł konsekwencji,
nikt nie wypłacił odszkodowania. Czyli innymi
słowy – koszty leczenia znowu się przerzuca na
społeczeństwo. I żaden urzędnik, który zakupuje szczepionkę, nie jest nigdzie podany z nazwiska.

Otóż sprawa wygląda w ten sposób w aktualnym systemie prawnym. Sanepidy, jak wiadomo, przez całe 40 lat oszukiwały ludzi i skazywały na płacenie mandatów zupełnie bezprawnie, bo nigdy takiego umocowania nie
miały. I proszę zobaczyć, co się dzieje? Prokuratura nie występuje przeciwko dyrekcjom sanepidu, że skazywały, nie każe nikogo za wyłudzanie pieniędzy, bo to jest wykorzystywanie
stanowiska służbowego do celów prywatnych,
dlatego że pieniądze z mandatów nie mają żadnego, jakby to powiedzieć, regulaminowego roz-

Widzimy to wyraźnie w 1996 roku, kiedy pan
minister zdrowia pojechał do Korei i wrócił
z laptopem, i zakupił szczepionki przeciwko
WZW, które spowodowały śmierć kilku dzieci.
Nikt nie poniósł odpowiedzialności. Czyli, innymi słowy, z jednej strony jest przymus
sprzeczny z konstytucją, z drugiej strony nie
ma żadnego prawnego systemu wyrównywania
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czy pokrywania kosztów leczenia tych chorych,
tych powikłań. Mało tego. Nawet stworzono
takie enigmatyczne pojęcie: „niepożądany odczyn poszczepienny”, czyli neologizm, który nie
ma żadnego znaczenia, bo wiadomo, że to jest
powikłanie. Jaki jest sens podawania czegoś, co
z góry może spowodować zmianę chorobową,
która jest gorsza od choroby.

już ktoś w narkomanię wpadnie, to pije, nie patrząc na skutki uboczne. I tutaj tak samo wygląda.
Część oczywiście personelu szczególnie średniego czy niższego szczepi się, bo grozi im zwolnienie ze szpitala, z pracy. To jest jawne nadużywanie stanowiska służbowego do osiągnięcia
celów prywatnych, bo wśród lekarzy jest powszechne, że 30% ceny szczepionki to są pieniądze, które właśnie idą do tych, którzy szczepią.

Konkretnie. Wiemy, że po szczepionce przeciwko odrze, szczepionce przeciwko krztuścowi
mogą być powikłania neurologiczne, po grypie
może być narkolepsja, czyli ciężkie uszkodzenie centralnego układu nerwowego. 900% wzrosło po szczepieniach w 2009 roku, szczególnie
w krajach skandynawskich. I w Polsce się o tym
do dzisiaj nie mówi. Jeżeli liczbowo możemy
przedstawić miarę idiotów w Polsce, to wynosi ona w tej chwili 3,8% społeczeństwa, dlatego że tyle osób pomimo tych wszystkich danych, które istnieją na świecie, nadal się szczepi
przeciwko grypie. No, to ewidentnie świadczy
o tym, jaki jest poziom intelektualny, jaki jest
dostęp do wiedzy tych osób, które mając takie
dowody, zachowują się odwrotnie. Mniej więcej
to jest to samo, co z piciem alkoholu. Ale, jak

Pneumokoki – Wprowadzono pojęcie pneumokoki na początku lat dziewięćdziesiątych. No,
i straszy się wszystkie matki, że pneumokoki
powodują niesamowite zniszczenie w mózgu
dziecka, powikłania i dziecko może umrzeć. Natomiast prawda jest zupełnie inna. Pneumokok
to jest poczciwa dwoinka zapalenia płuc, czyli
bakteria, która była znana w XIX wieku. Praktycznie już po I Wojnie Światowej, to było już
bardzo nieznaczne, a od chwili wprowadzenia
antybiotyków ta choroba przestała istnieć. Co
nie przeszkadza, że po 40 latach odnowiono
tę chorobę, zmieniając nazwę tej bakterii, na
pneumokoka i mamy całą masę handlarzy, którzy na tym się wzbogacają.
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PORÓWNANIE ZDROWIA DZIECI SZCZEPIONYCH
I NIESZCZEPIONYCH
dr n. med. Dorota Sienkiewicz

Opublikowany 21 lis 2017

matach szczepień Polski i krajów europejskich.
Troszkę już była na ten temat mowa. Podstawowa różnica [jest taka], że w Polsce i chyba
w dwóch krajach europejskich noworodki są
szczepione w pierwszej dobie życia. Dlaczego
nie powinny być? To pani profesor już tutaj
bardzo dokładnie i wnikliwie powiedziała.
— To dlaczego są? – pytanie słuchacza – A nie
powinny. Nas tego uczono czterdzieści lat temu
na uniwersytecie, a są.
— Był pan moim studentem? – pytanie pani
profesor Nadziei Dreli.

Arcyważne: Zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych - dr n. med. Doroty Sienkiewicz

— Nie. Myśmy z porządnych książek się
tego uczyli. Ja w Krakowie, pani tutaj. Ale
wtedy już, czterdzieści lat temu nam mówili,
że – nie szczepić noworodków.

— Dużo było już powiedziane na temat
szczepień. Chciałabym pokazać badania pilotażowe nie tylko polskie, ale tego, co się robi
na świecie. Badania porównawcze dzieci szczepionych i nieszczepionych. Zacznę najpierw od
tego, ponieważ istnieje zespół parlamentarny do
spraw bezpieczeństwa szczepień u dzieci i dorosłych. Ten zespół parlamentarny obraduje co
jakiś czas. Było już spotkań 6. Na tym zespole
parlamentarnym spotykają się lekarze, spotykają się przedstawiciele ministerstwa zdrowia,
spotykają się osoby z państwowego zakładu higieny, z GIS-u, i toczy się dyskusja.
— Pani jest przedstawicielem STOP NOP?
— Nie. Ja jestem lekarzem. Jestem pediatrą i zajmuję się od około 20 lat rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych od zera do osiemnastego roku życia. I prawdę powiedziawszy,
ta praca na rehabilitacji z dziećmi niepełnosprawnymi zwróciła moją uwagę na problem
szczepień. Bo jako pediatra, w ogóle pediatrzy, studenci, nie dowiadują się o bardzo wielu
rzeczach związanych z niepożądanymi odczynami szczepień i z całym tym problemem. Ale
na tych spotkaniach zespołu parlamentarnego
omawiano, tylko wspomnę, że nie jest to temat
nieznany ministerstwu zdrowia czy państwowemu zakładowi higieny, różne różnice w sche-

Nie tylko noworodków, ale
tak, ponieważ układ immunologiczny rozwija
się w pierwszych latach życia, więc to trzeba
brać pod uwagę. Ale są szczepienia. My o tym
mówimy, ja o tym mówię, mam nadzieję, że to
się zmieni, choć nie wygląda na razie na to.
Po drugie poruszany był problem składu szczepionek, czyli tych wszystkich związków organicznych, nieorganicznych, toksycznych, które
szczepionki zawierają, i wpływu na organizm
dziecka. To nie są informacje niepoparte badaniami naukowymi. Są setki badań, które mówią
o tych składnikach szczepionek, o ich toksykologii i o ich wpływie na organizm, tym bardziej małego dziecka. Poruszany był problem
niefunkcjonowania w praktyce systemu zgłaszania NOP-ów w Polsce, ponieważ on rzeczywiście nie funkcjonuje, choćby z tej prostej przyczyny, że lekarze i studenci nie wiedzą o ciężkich, poważnych powikłaniach. Dowiadują się
li tylko, że mogą być miejscowe powikłania,
może być odczyn ogólnoustrojowy w postaci gorączki, jakiegoś niepokoju dziecka. Natomiast
te ciężkie, poważne powikłania. . . Jest informadr D. Sienkiewicz:
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cja, że są bardzo rzadkie, wyjątkowo rzadkie
i naprawdę nie powinny decydować o wprowadzeniu szczepień. Nie ma też funduszy odszkodowawczych, też o tym była mowa. Był
poruszany problem przymusu szczepień, który
jest wbrew wszelkim prawnym ustaleniom polskim, europejskim, światowym, prawom człowieka, prawom dziecka i tak dalej, i tak dalej.
Zresztą pan doktor Paweł Grzesiowski, który
jest orędownikiem szczepień i pan Jan Bondar
z państwowej inspekcji sanitarnej mówili, myślę, że to nie straciło na aktualności, że obowiązkowo znaczy tyle, co nieodpłatność, tylko
to się jakby o tym zapomina. Tak więc mówiłam o tym, że jest bogata literatura i jako lekarz bazuje na literaturze i na badaniach. Nie
na emocjach, choć to wzbudza oczywiście emocje, bo mam wielu pacjentów, codziennie mam
pacjentów, ale bazuję na badaniach naukowych
w pismach medycznych.

zały się zdecydowanie częściej z występowaniem
zaburzeń neurorozwojowych. W Polsce szczepione są wcześniaki zgodnie z wiekiem kalendarzowym, a nie skorygowanym. Myślę, że się
ze mną pani profesor zgodzi, że wcześniaki mają
jeszcze mniej dojrzały układ immunologiczny.
— Zdecydowanie.
— Jakie wnioski wyciągnięto z tych badań amerykańskich? To jest 2017 rok. Że jest
konieczność przeprowadzenia dalszych badań
dzieci szczepionych i nieszczepionych pod kątem efektów odległych szczepionek skumulowanych. Kiedyś to były pojedyncze szczepienia. Nikt z nas nie dostawał tylu skumulowanych wieloantygenowych szczepień. 5 w jednym, 6 w jednym, 7 w jednym, w Stanach niedługo chyba będzie 8 w jednym. Tak?
— Już 12 jest.
— Jednocześnie. I nikt nie bada efektu.
Gdyby pani profesor zajęła się tym problemem,
jaki może być wpływ takiej stymulacji, bo ja
spotkałam się z pracą, która mówiła o tym,
że przestymulowanie prowadzi do przekroczenia
bariery ochrony przed reakcjami autoimmunologicznymi.

I teraz chcę Państwu pokazać różne badania
pilotażowe, porównawcze dzieci szczepionych
i nieszczepionych. Pierwsze badanie to było badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wzięto pod uwagę dzieci od 6 do 12 roku
życia. Badania były prowadzone w 4 stanach
i opierały się na badaniach ankietowych. Poddano badaniom ankietowemu 405 dzieci szczepionych i 261 nieszczepionych. Od razu jest zastrzeżenie, że to są tylko badania ankietowe.
Czyli nie mają metodologi badania naukowego.
Niemniej są to badania, które wnoszą wstępne
informacje. Dzieci szczepione:

prof. N. Drela:

— Zgadza się. Dlatego, że jeżeli odpowiada
organizm na patogen, to patogen ma w swoim
składzie różne antygeny. Słabe, silne i tak dalej.
Natomiast w szczepionkach, które zawierają
wiele antygenów jednocześnie, no, to ten dobór
antygenów, tam wszystkie te antygeny są silne.
Bo takie jest założenie szczepionki, prawda?
Żeby była silna immunizacja. I wobec tego, jeżeli tych silnych antygenów w szczepionce jest
dużo, wtedy dochodzi do tego, o czym pani
mówi. To jest jakby doprowadzenie układu,
przesterowanie układu odpornościowego, uzyskuje się nadreaktywność układu odpornościowego.

» 30 razy częściej chorowały na alergie;
» 22 razy częściej stosowały leki na alergie;
» 3 razy częściej występowały zmiany skórne
alergiczne;
» 5 razy częściej dzieci były upośledzone umysłowo, miały trudności w nauce;
» 4 razy częściej miały ADHD i autyzm oraz
cierpiały na różnego rodzaju choroby neurorozwojowe, choroby infekcyjne również częściej występowały u tych dzieci;
» 4 razy częściej chorowały na zapalenie ucha
środkowego, były zdiagnozowane jakieś choroby przewlekłe;
» 6 razy częściej chorowały na zapalenie płuc;

dr D. Sienkiewicz:

— Przeciwko samemu sobie. Inny wniosek.
Aby przeanalizować efekty szczepienia w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka, sumaryczną liczbę szczepień podawanych dziecku
w jednym czasie, wpływu szczepionek na stan
zdrowia dziecka. Też nikt tego nie bada. I mechanizmów uszkodzeń wywołanych szczepieniami. Nie wiemy, jaki jest mechanizm tak do
końca.

— I co jeszcze bardzo istotne z tych badań
się okazało, że szczepienia wcześniaków wią-
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To są badania holenderskie z 2004 roku. Z kolei tutaj 312 dzieci miało wykonane szczepienia
kompletne wg holenderskiego kalendarza szczepień i 231 były to dzieci nieszczepione. Niespecjalnie tu widać, ale ta ciemniejsza część, to
są dzieci szczepione, natomiast ta niebieska to
są dzieci nieszczepione i okazuje się, że znacznie częściej chorują dzieci szczepione. Znacznie
częściej mają podawane antybiotyki, choroby
reumatyczne. Dzieci szczepione – utraty przytomności, drgawki, zachowania agresywne, zapalenia gardła, infekcje ucha, drgawki gorączkowe, wysokie gorączki i tak dalej. W tych badaniach [wyszła] także dużo częstsza hospitalizacja wśród dzieci szczepionych, wizyty u lekarzy rodzinnych znacznie częstsze, problemy
żołądkowo-jelitowe. Jest taki objaw po szczepieniach, który się opisuje – przedłużony płacz
dziecka. Również zdecydowanie częściej występował. Inne choroby także występowały częściej u dzieci szczepionych. Co się dzieje z systemem immunologicznym tych dzieci?

szczepione]

do 3% [niezaszczepione] – alergia na
chrom. Objawy neurologiczne – częściej ADHD
9% do 8%, choć nieistotne statystycznie, ale
wiadomo, jak to jest ze statystyką. Zaburzenia
mowy, które wymagały terapii – 6% zaszczepione dzieci i 2% niezaszczepione.
— I to by wskazywało niedorozwój – wtrącenie słuchacza. – Bo to jest zahamowanie rozwoju,
prawda?
dr D. Sienkiewicz:

— To by wskazywało na wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.
Słuchacz:

— Tak, dziecko przestaje się rozwijać i później trzeba nadgonić.
dr D. Sienkiewicz:

— Również takie choroby jak skolioza – 5%
zaszczepionych dzieci do 0% niezaszczepionych.
Zastanawiałam się jak się ma skolioza do szczepień. W ogóle mi się to nie łączyło. Natomiast
kiedy przeczytałam, że w momencie, gdy szczepimy dziecko intensywnie, to jest jakiegoś rodzaju stres, to jest pobudzenie kory nadnerczy,
czyli wydzielanie glikokortykosterydów. Glikokortykosterydy, które mają także wpływ na
układ kostny. Również powtarza się stan zapalny uszu – 53% zaszczepionych dzieci do 40%
niezaszczepionych oraz zapalenia płuc – 11%
do 8% niezaszczepionych dzieci. Ospa wietrzna.
Proszę zwrócić uwagę. Tutaj jeszcze nie było
szczepień przeciwko ospie wietrznej, ale co jest,
wydaje mi się znamienne, dzieci nieszczepione
rzadziej chorowały na ospę wietrzną – 60%, niż
dzieci szczepione – 73%. Czyli to są choroby infekcyjne i zakaźne. Szkarlatyna – 25% do 15%.
Salmonella – 04% do 00%. Czyli coś jest z układem immunologicznym. Jest on w jakiś sposób
uszkodzony, że nawet na te infekcje częściej chorują dzieci szczepione niż nieszczepione, u których układ immunologiczny być może jest mocniejszy. To też wymaga badań. Również zwróćcie Państwo uwagę na odrę, świnkę, różyczkę.
Dzieci nieszczepione na odrę częściej chorują
– 10,4%, ale dzieci szczepione również chorują
– 6,2%. Świnka – 5,9 nieszczepionych i 3,5%
szczepionych. Różyczka – 10,1% nieszczepione
i 7,8 szczepione. Nie są to wcale duże różnice
między obiema grupami.
I teraz nasze badania polskie. Pierwsze pilo-

To są badania, które metodologicznie naukowo
są prawidłowe, ponieważ Angelika Müller. . . To
było w ogóle zaprogramowane badanie o nazwie
KiGGS, przez Instytut Roberta Kocha w Berlinie. Bardzo ważną instytucję. Badania w ogóle
dzieci zdrowych i dzieci chorych w Niemczech
w latach 2003-2006. Zarówno zdrowia psychicznego, jak i zdrowia fizycznego, od zera do
siedemnastego roku życia. Badaniem objęto
17.641 dzieci, więc to już była dość duża populacja. I w metodologi poza badaniami ankietowymi były także zbierane dane od lekarzy. Dane na temat zdrowia dzieci plus badania
morfologi, krwi i moczu. Takie podstawowe badania. Dla każdego dziecka uzyskano 1500 danych. W sumie była to baza 26 milionów parametrów.
— Zapomniała pani dodać, że w Niemczech
te szczepienia są dobrowolne i pani [niezrozumiałe] wypowiadała się, że one zostaną dobrowolne, to znaczy, że kto nie chce, nie będzie
szczepić.
— Tak. W większości krajów są dobrowolne. No, i jakie uzyskano wyniki w tym badaniu? Katar sienny – u dzieci szczepionych
17 procent, u dzieci nieszczepionych 7. Choroby o podłożu alergicznym, zmiany skórne –
14% dzieci szczepione, 8% nieszczepione. 14 [za-
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tażowe badania porównawcze, ankietowe, więc
też niemające metodologicznie cech badań naukowych, niemniej wnoszące podobne informacje, jak badania z innych krajów. Objęto badaniami 406 dzieci w wieku do 6 lat, przy czym
125 dzieci było nieszczepionych, 281 szczepionych, i dane były zbierane metodą ankietową.
Również u nas, dzieci szczepione 7,8 razy częściej były w szpitalu. 24 razy częściej obserwowano opóźnienie w rozwoju psychoruchowym
w pierwszym roku życia. 19, prawie 20 razy
częściej występowały objawy charakterystyczne
dla spektrum autyzmu. Nie mówię, że to był
autyzm, ale ze spektrum autyzmu. Czyli kilka
objawów niepokojących, świadczących o zaburzeniach tego typu. To są wyniki istotne statystycznie. Nie prezentuje tutaj wyników, które
nie były istotne statystycznie. Zaburzenia snów
różnych, pierwszy, drugi trzeci rok życia 5; 6,8;
14 razy częściej. Zaburzenia napięcia mięśniowego, czyli albo dzieci wiotkie, albo spięte,
z tym, z czym mam na co dzień do czynienia, bo
do mnie przychodzą takie małe dzieci na rehabilitację. 1, 2, 3 rok – 6,8; 9,6; 6,8 razy częściej
u dzieci szczepionych. Alergie pokarmowe. Powtarza się ta sama informacja. Częściej dzieci
szczepione chorują na choroby alergiczne. Alergia pokarmowa czy też alergia skórna. Refluks
żołądkowo-przełykowy – 29 razy częściej. Infekcje nawracające dróg oddechowych 7,6; 4,6;
26 razy częściej w zależności od wieku.
— Czy pan Radziwiłł to widział?
— Chciałam, żeby zobaczył!
— On nie chce tego wiedzieć.
— Chciałam, żeby pani z państwowego zakładu higieny i z GIS-u, żeby państwo zobaczyli. . . A teraz to, co zostało podane przez
Departament Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. To są dane
z lat 2007-2016. To są niepożądane odczyny poszczepienne. Od 2007 do 2016 roku. Ilość ich
rośnie. Czy 14.757 to jest dużo? Jeśli się podzieli na 10 lat, to nie jest dużo, może. Ale
trzeba wziąć pod uwagę, że system zgłaszania
NOP-ów w Polsce nie działa.
— Nigdzie nie działa. Za granicą się spodziewają, że maksymalnie jest to 10%. Ale
maksymalnie, a mówi się o. . . – słuchacz.

— Mówi się o 1,5 procent.
— Ale Ameryka ma to specjalnie schowane.
W Australii, gdzie działa trochę lepiej, też się
mówi, że maksymalnie 10%.
dr D. Sienkiewicz:

— I teraz podzieliliśmy NOP-y na łagodne,
poważne i ciężkie, bo taka jest klasyfikacja
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Łagodnych było 12 tysięcy, poważnych 10, ciężkich 3145, ale wśród tych poważnych było 13
zgonów. O te 13 zgonów za dużo i ciężkich powikłań poszczepiennych. I to też nie jest doszacowane.
To są informacje z kolei z PZH, lata 2003-2013.
Dzieci hospitalizowane do pierwszego roku życia. I również o ile w 2003 roku było 199.048,
to w roku 2013 już 318.121. Coś się dzieje
z układem immunologicznym dziecka, które zaczyna chorować, i ilość tych hospitalizacji się
zwiększa. To są bardzo niepokojące dane. Powiedziałabym, że są to alarmujące dane, którym trzeba się przyjrzeć, tylko nie mogę nikogo
namówić. Mówiłam o tym, prosiłam. Na jednym z naszych spotkań zespołu była pani profesor Teresa Jaskowska, która jest konsultantem
krajowym do spraw pediatrii, która mi odpowiedziała, że nie są potrzebne takie badania.
Ja proszę panią profesor o współudział.
— Są potrzebne. Zdecydowanie — odpowiada pani profesor.
— W odniesieniu do ilości, jakości tych
niepożądanych odczynów poszczepiennych, jest
bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina wiedzy
psychoneuroimmunologia, która pokazuje, jak
zależny jest układ odpornościowy, układ nerwowy, układ endokrynny, i układ krążenia wzajemnie od siebie. Czyli jeżeli mamy zaburzenie w jednym z tych układów, niech to będzie
układ odpornościowy, to jak w naczyniach połączonych przenosi się na inne układy. Dlatego
nie dziwi fakt, że jest taka różnorodność niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tak jak
w organizmie dziecka, tak w organizmie dorosłego choruje ten narząd, który jest słabszy.
Czyli gdzieś przy przesterowaniu układu odpornościowego możliwe są różne niepożądane odczyny poszczepienne. W 1988 roku była sformułowana zasada ostrożności. Etyczna europejska zasada ostrożności, która brzmi:
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„Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, choć mało
poznane, ryzyko objawów niepożądanych zastosowania nowej technologi, lepiej jest jej nie
wprowadzać niż ryzykować niepewnymi, lecz potencjalnie poważnymi konsekwencjami”.

ków badań bezpieczeństwa stosowania w Polsce szczepionek, w tym szczepionek wieloantygenowych. Może o czymś nie wiemy? Może
są dostępne badania, które pokazują, że. . . Ale
mnie jako pediatrę interesuje to, żeby podawać
dziecku bezpieczne szczepionki. Więc chcę zobaczyć te wyniki badań.

Wnioskuję. Chciałam wnioskować do pana ministra zdrowia, do pani profesor konsultant
krajowej ds. pediatrii, do wszystkich decydentów również ekspertów ds. szczepień w Polsce,
o przeprowadzenie pilnie badań, po to, żebyśmy mogli wykluczyć albo potwierdzić. Jeżeli
nie biorą pod uwagę doświadczeń ośrodków europejskich i światowych, nie biorą pod uwagę
setek artykułów publikowanych, to zróbmy nasze polskie badania dzieci szczepionych i nieszczepionych. Poza tym chciałam się zwrócić
też. . .
— Ale to trzeba wspólnie. Grupą. Bo pani
sama jest.
— Szukam, ale muszę mieć poparcie.
Chciałam też prosić o przedstawienie wyni-

Dalej. Wstrzymanie szczepień noworodków.
Wycofanie szczepionek zawierających rtęć,
a najlepiej także aluminium. Tak, jak pani doktor mówiła, jest możliwość, tylko jest to drogie. Innych adiuwantów. I zaprzestanie w Polsce stosowania przymusu szczepień, kar pieniężnych, składania doniesień do sądów na rodziców. Jeśli jest ryzyko – rodzice muszą mieć
prawo wyboru. Przymusem nie zwiększy się zaufania. Zaufanie spada i będzie coraz więcej rodziców nieszczepiących niestety dzieci, bo może
niektóre szczepienia byłoby warto zastosować.
Dziękuję za uwagę.
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NIEPOŻĄDANY ODCZYN
dr Hubert Czerniak TV: Włączamy myślenie

Opublikowany 18 lut 2018

ADHD, tiki nerwowe. Przecież intensywność
tych schorzeń jeszcze do niedawna była dużo
mniejsza. Od kiedy to się zaczęło? Mniej więcej lata 80. I przypomnijmy sobie, na co
skarżą się nauczyciele? Że dzieci są nieodpowiedzialne, agresywne, trudne do opanowania.
Agresja między dziećmi występuje. I to się systematycznie nasila. Jesteśmy jak żaba gotowana na powolnym ogniu. Zaraz mamy tiki
nerwowe. Już od dzieci się zaczynają. Chociaż
czy one są nerwowe? To nie są tiki nerwowe.
To są ruchy przymusowe. Dzieci tego nie kontrolują. Silniejsze schorzenie to agresja. Agresja w stosunku do siebie i do otoczenia. Drapie
siebie, coś wypada mu z ręki, gryzie swoją rękę.
Uderza głową o szafkę, gryzie rękę mamy, rzuca
wszystko, co jest pod ręką.

Hubert Czerniak TV #14 #Niepożądany odczyn
#Dziecko #Ochrona #Wspomaganie #Leczenie
#Pomoc

Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o NOP-ach. NOP, czyli Niepożądany
Odczyn Poszczepienny. Ilość NOP-ów drastycznie wzrosła. Czy są odnotowywane? Ależ
skąd. Z jakiego powodu nie ma odnotowywania niepożądanych odczynów poszczepiennych?
Raz – nieprzygotowanie lekarzy. Lekarze nie są
uczeni na studiach, jak wyglądają. Mówi się
nam tylko o tym, że to może być zaczerwienienie w miejscu wkłucia, może być podwyższona gorączka, czasem trochę dreszcze. Natomiast nikt nie uczy o tym, jak mogą wyglądać
poważniejsze choroby. Nie mówmy już o tym,
że nie pokazuje się lekarzom tego. Gdyby zobaczył, zostałoby to w pamięci. Natomiast poważniejsze NOP-y, to są powikłania związane
z ośrodkowym układem nerwowym, z obwodowym układem nerwowym. Płuca, serce, skóra.
Powikłania neurologiczne – nerwowość, zaburzenia rytmu dobowego, płacz nieukojony, narkolepsja, zespół Westa, Asperger, ADHD, tiki.
Problem w powikłaniach neurologicznych to
jest sztucznie wytwarzane nazewnictwo. Czy to
jest w tym rejonie, czy w innym, objawia się
to innymi objawami neurologicznymi. Mądrzy
tego świata piszą doktoraty, robią profesury,
a to jest jeden pies – zapalenie mikrogleju.
Tylko w różnych miejscach i z różnym nasileniem.

Asperger. Dziecko bardzo inteligentne, ale nastawione na siebie. Zachowuje się jednak patologicznie. Jest mało odporne psychicznie.
Każda sytuacja nie po jego myśli wyzwala
reakcję agresywną. Krzyk. Kopanie. Zachowania mogą być bardzo różne.
ADHD. Czyli dzieci nadreaktywne. Nie potrafią się skoncentrować. Czyż to nie jest jeden
z etapów autyzmu, o którym się mówi często?
Dzieci nie koncentrują się na jednym zagadnieniu, tylko biegają jak oszalałe. Rodzaj i nasilenie biegu i ruchów chaotycznych bardzo różne.
W zależności od tego, jak intensywne jest zapalenie mikrogleju.
Zespół Westa. Czyli takie padanie dziecka [do
przodu]. I nagle się wybudza. To są jakby krótkie okresy zaśnięcia. Narkolepsja to jest troszkę
dłuższe. Zasypia, idąc. Ktoś prowadzi samochód, zasypia, wjeżdża w przystanek pełen ludzi. Ktoś pracuje na obrabiarce, wkłada rękę
pod szlifierkę, pod wiertło. Czyli praktycznie narkoleptyk jest człowiekiem skazanym na
rentę. Asperger mówi się, jest nie do wyleczenia. Zaraz podyskutujemy.
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pione nie mają krzywicy. Dlaczego? Okazuje
się, że stężenie 54 do 135 mg na litr aluminium
przy nieobecności cytrynianu spowalnia krystalizację hydroksyapatytów. Natomiast w obecności cytrynianu hamuje całkowicie. A więc
kość nie może tworzyć prawidłowej struktury.
Stąd się biorą krzywice. Albowiem tutaj często mylone jest osteoporoza – osteomalacja.
Tu dochodzi do osteomalacji u młodych ludzi.
Beleczki kostne nie ulegają rozpadowi, tylko
zmiękczeniu. Sytuację to możemy wyleczyć,
eliminując aluminium z organizmu przez substancje oczyszczające. 1/3 kobiet, jak podaje
oficjalnie FDA, po szczepieniu przeciwko różyczce choruje w wieku dojrzałym na artretyzm. Po szczepieniu może dojść także do odczynów węzłowych, czyli powiększenia węzłów
chłonnych. I to powinno być przeciwwskazaniem do dalszych szczepień. Jednak spotykam
się z przypadkami, gdzie nie jest to przeciwwskazanie. Lekarz nie widzi powodów do zatrzymania szczepień. Dlaczego?

Inne neurologiczne powikłania to zespół
Guillaina-Barrégo. Zapalenie mózgu. Płacz
nieutulony. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko,
które dotychczas było normalnym dzieckiem,
nagle zaczyna płakać. W nocy zrywa się kilka
razy, biega po domu, krzyczy. I tak przez dwa
lata. Dzięki temu, że udało mi się wyhamować
ten proces, matka dzwoni do mnie, że śpi już co
drugą noc. To jest sukces. Was to doprowadzi
do depresji. Do myśli samobójczych. Tak, jak
mówiła ta matka. Rzecz, która wydawałaby
się, jest banalna, jak chodzenie na palcach. Nie
jest normalnym zachowaniem. Lekarz mówi
wam: „Tak bywa. Dziecko wyrośnie”. Nie powiem brzydko, ale to jest patologia, to jest
zapalenie mikrogleju. Dzieci nie wyrosną, jeżeli nie wyhamujemy procesu zapalnego. Co
prawda jest to łagodniejsza postać niż ADHD
czy autyzm.

To, że w miejscu wstrzyknięcia może dojść do
zaczerwienienia i ropnia, to jest pikuś. Natomiast ważną rzeczą jest to, że dzieci szczepione chorują na wszelkiego rodzaju choroby
zapalne około 10 razy częściej. I to jest już udowodnione, i przez badania amerykańskie, i niemieckie. Ośrodkowy układ nerwowy i jego dysfunkcja może objawiać się osłabieniem pamięci.
Dzieci mają problem z zapamiętaniem najprostszych działań matematycznych, kilku słówek,
ale dzięki substancjom hamującym proces zapalny mikrogleju możemy dzieciom w tym pomóc.

Zaburzenia metaboliczne, jakie występują jako
powikłania poszczepienne utrzymujące się bardzo długo, to przykurcze rąk i stóp. Takie
jak na tym zdjęciu. Dziecko kilkuletnie już się
przyzwyczaiło do tego, że te skurcze występują
dość często. Zaparcia i biegunki. Na zmianę
po kolejnych szczepieniach. Miałem przypadek.
Trzeci miesiąc, dziecko rozwijało się dobrze do
zaszczepienia 5w1 i nagle zaczęły się zaparcia.
Jakie? A no takie, że dziecko poszło do szpitala i miało kał wydłubywany. Pani doktor nie
widziała żadnych problemów. To samo dziecko
szósty miesiąc. Szczepionka wspaniała 5w1 i teraz zaczynają się wymioty i biegunki. Dziecko
w ciągu dnia karmione, co 40 minut. Wymioty.
Pani doktor nie widzi żadnego problemu. Bo na
wadze nie ubywa.

Można się zastanowić, jak mogło dojść do czegoś takiego, że mamy tak dużo tych powikłań?
Do mnie codziennie trafia kilka i żadne nie
jest odnotowane. Dałem kilka zaświadczeń, że
jest NOP, opisałem ten NOP, a sanepid pisze do mnie pismo, że powinienem to wypełnić na pewnym druku. Ten druk to dwie kartki
papieru, gdzie musiałbym napisać, gdzie znajdowała się szczepionka, w jakiej temperaturze i tak dalej, kod szczepionki. Skąd mam to
wiedzieć? Skoro lekarz ośrodkowy tego nie wykonał, to ja mam to wykonać? Jak? Ale to
jest kolejny przyczynek do tego, że sanepid
uniemożliwia zgłaszanie NOP-ów. Jeżeli rodzic
zgłasza, czy lekarz, który nie prowadził szcze-

Następne powikłanie to krzywica. 5,3% dzieci
szczepionych ma krzywice. Dzieci nieszcze-
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pienia, powinno to być od razu przyjęte przez
sanepid.

Pneumokoki. Jak jeden z profesorów mówi:
„To tylko cukier”. Tylko, że ten cukier to jest
broń. Broń, które nasze saprofitycznie żyjące
na skórze i w organizmie dziecka pneumokoki
mogą przyjąć i wtedy stają się złośliwe. To trzy
w pierwszej dobie.

Możemy się zapytać, dlaczego teraz występują
powikłania, a kiedyś tego nie było? Ano kochani, kiedyś szczepiliśmy dopiero po trzecim
miesiącu. Były to szczepienia pojedyncze, między jednym a drugim było sześć tygodni odstępu, chociaż. Poza tym w szczepionce było
mniej adiuwantów, a było więcej materiału
antygenowego. Spójrzmy na obecny kalendarz
szczepień. W pierwszej dobie dostajemy trzy
szczepienia.

Proszę spojrzeć na drugi miesiąc. Żółtaczka,
kolejny raz. Błonica, krztusiec, tężec i Hib,
chyba że mama jeszcze coś wymyśli – płatne.
Trzeci, czwarty miesiąc. DTaP, Hib, Polio.
Szósty miesiąc. DTaP, Hib, Polio. I po szóstym
miesiącu żółtaczka. Ludzie, jaki mózg to wytrzyma? To jest cud, że jeszcze mamy jako tako
normalne dzieci.

Gruźlica. Czy ktoś sprawdza poziom odporności immunologicznej noworodka? Nikt. Dlaczego, skoro obowiązkiem administracyjnym
jest wykonanie tego szczepienia do piętnastego
roku życia. Dlaczego więc szczepimy w pierwszym dniu? Przez ileś lat życia dziecka jesteśmy w stanie stwierdzić, czy choruje często,
ile antybiotyków musi przyjmować, i to nas
może zainspirować do tego, żebyśmy sprawdzili, jaka jest sytuacja z układem immunologicznym dziecka. Badania mutacji MTHFR,
czyli zdolności do metylowania wszelkich substancji może powiedzieć nam, co się będzie
działo po wprowadzeniu substancji rozpuszczalnych w tłuszczach. A więc wszelkich aluminium, rtęci, i innych jakoby adiuwantów rozpuszczalnych w tłuszczach. Mutacja MTHFR
obejmuje około pięciu rodzajów mutacji. Na
tym wykresie te pierwsze górne trzy są dość
ciężkie, dolne są łagodniejsze. Kosztuje około
300 złotych, ale wtedy wasz lekarz powinien
zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli jest ta mutacja, to dziecko, które dostanie jedną szczepionkę, to tak, jakbym ja dostał dziesięć szczepionek. Trudno, żeby to dziecko dało sobie radę
z tym. Mało. Że wątroba jest niedoczynna,
nerki są niedoczynne, to jeszcze nie ma bariery
krew-mózg rozwiniętej. Więc dlaczego taki pośpiech? A jedno z przykazań przed szczepionką,
które widnieje na ulotce przeciwgruźliczej –
przeciwwskazaniem jest upośledzenie odporności immunologicznej. Dlaczego tego nie wykonujemy? Proszę się zapytać naszych lepiej wiedzących. Tak zwanego panela ekspertów. Żółtaczka. Tak. Szczepionka potrzebna dla grup
ryzyka. Prostytutki, homoseksualiści, policja,
wojsko, służba zdrowia. Do której z tych grup
należy noworodek? Do żadnej.

Jedna z moich pacjentek, której dziecko zostało
dotknięte NOP-em, pofatygowała się i zrobiła
badanie laboratoryjne paru substancji. I proszę
bardzo. W szczepionce, która wywołała u tego
dziecka NOP, oprócz bardzo dużej ilości aluminium – 1,971 mg w gramie, znalazło się coś,
co nie było deklarowane. A więc kadm i rtęć.
Żeby laboratorium się nie czepiało, więc zrobiła
też inne badania. Na przykład kaszka Bebilon,
w której również znalazła się rtęć i kadm, i aluminium. Mleko Bebilon – aluminium, arsen
i rtęć. Krem Gerber – rtęć. Bobovita jabłko
z marchewką – rtęć. Badania potwierdzają.
Przypadki dwóch dni ostatnich. Dziecko przy
porodzie. Napięcie mięśniowe 1 oddech 1, czyli
neurologiczne problemy. Dziecko zostało zaszczepione mimo wszystko. To samo dziecko
miało takiego pecha, że dwa tygodnie po zakończeniu leczenia zapalenia płuc wywołanego
wirusem RS dostało, gdy przyjmowało antybiotyki – sterydy, i dostało 6w1. Mamy autyzm.
Następne dziecko. Do półtora roku rozwijało
się prawidłowo. Następnie dostało szczepionkę
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DPaT, Hib. Po półtora roku zaczęły się problemy z kontaktem. Z rozwojem psychomotorycznym, ale rodzice jeszcze dalej wierzyli służbie zdrowia i w drugim roku życia powtórne
zaszczepienie, i w tej chwili to dziecko już jest
całkiem wycofane. Dziecko 6 letnie, z którym
nie ma w tej chwili kontaktu. Jest niespokojne,
agresywne i przestało mówić. Wykonano analizę włosa. Gigantyczna ilość aluminium. Pytanie – skąd to aluminium?

„D” w mleku matki. Czy jest możliwość zatrucia się tym? Sceptycy starają się bardzo ograniczać ilość podawanej witaminy D3. Wyobraźcie sobie, że nawet FDA podaje 10000 dziennie.
To już należałoby, żeby na naszej akademii coś
wiedzieli, kochani nasi doktorzy. 10000! To jest
trzydzieści kropelek witaminy A + D3. A FDA
jest bardzo asekuranckie, bardzo. Czy doszło
kiedyś do przedawkowania D3? Tak.
Nowa Zelandia. Dwóch mężczyzn podawało sobie biały proszek do herbaty, myśląc, że jest
to cukier. Była to D3 i wylądowali w szpitalu.
Okazało się, że przez 7 miesięcy przyjmowali
dziennie milion siedemset tysięcy jednostek witaminy D3. Czy jest to toksyczne? Przy tak gigantycznej podaży – tak, ale nie w tych dawkach, o której my mówimy. Nawet profesor Kostowski powiedział, że można podać 10000 jednostek na kilogram wagi ciała dziecku i nie
będzie problemu. Dla chłopa stukilogramowego
to jest milion jednostek. Zobaczcie – milion.
O czym mówią lekarze holistyczni. Nie ma zatrucia. Dopiero przy podawaniu milion siedemset przez 7 miesięcy dochodzimy do objawów
zatrucia. Witaminę D3 powinniśmy przyjmować z K2MK7, A i E. Czy wiecie, że dzieci
z autyzmem mają często jednocyfrową witaminę D3.

Następny przypadek. Dziecko. Krwiak po porodowy na głowie, który jest normalnym przeciwwskazaniem do szczepień. Także zostało zaszczepione. Kolejny dowód. Czy któryś z tych
przypadków był zgłoszony? Żaden. Ze strony
skóry możecie się spodziewać uczuleń wszelkiej
maści, atopowego zapalenia skóry, które będą
bardzo trudne do leczenia. Sterydy – to tylko
leczenie objawowe, te dzieci będą ciągle się leczyły. Można wyhamować to przez zatrzymanie procesu zapalnego. Czy to będzie odśrodkowy proces zapalny, czy w skórze, mechanizm
jest ten sam. Astma, nawracające spastyczne
zapalenia oskrzeli, to jest to samo. Różnica ilościowa. I znowu. Antybiotyki i sterydy? Nie,
można to zrobić troszkę inaczej.
Pytanie, po jakim czasie od zaszczepienia
może wystąpić NOP. Ano może być to bardzo
szybko, następnego dnia, albo za półtora roku.
Między szczepionką odra, świnka, różyczka,
a występowaniem autyzmu jest to nawet półtoraroczny odstęp. Wtedy lawinowo narasta autyzm. Mało tego. Mikroglej może być w stanie zapalnym nawet 30 lat. I wtedy pojawi się
w postaci schizofrenii.

Jak możemy jeszcze zabezpieczyć i ratować nasze dzieci, które już dostaną powikłań neurologicznych? Zestaw witamin B jest bardzo ważny
dla ośrodkowego układu nerwowego. Na przykład niacyna, żebyście się nie przerazili, 1500
miligramów dziennie. Żeby wszystko się dobrze
regenerowało, nie wolno zapomnieć o cynku
i selenie, albowiem tarczyca musi dobrze pracować. Miedź. Bajkalina. Olej CBD, który udało
nam się wywalczyć. Jest bardzo ważnym elementem przy ratowaniu mózgów dzieci. Tak
przy chorobach nowotworowych, jak i wszelkich procesach zapalnych. Minerały. Brak minerałów także napędza procesy zapalne, a więc
możemy stosować mumio albo inne preparaty.
Naltrekson. Lekarz może go dodawać 400 miligramów dziennie dla człowieka, którego wyciągamy z głodu narkotycznego. Natomiast 4 miligramy to już jest be, to już jest zakazane przez
naszych wiedzących lepiej. Panów „ekspertów”.
4 miligramy dziennie, dziecku można dać 1 adepend (naltrekson).

Czy możemy zabezpieczyć nasze dzieci przed
tak częstymi powikłaniami? Tak. Podstawą są
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. I tutaj
idziemy do hormonu D3. To nie jest witamina,
to jest hormon. Substancja, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie ponad 2000 genów. To nie tylko kości. Nie dajcie sobie ciemnoty wsadzać. Norma dla noworodka 2000 jednostek dziennie. Zdziwieni? Bo tyle dają dorosłym? A to troszkę proszę poczytać literatury naukowej. Matka czy jest w stanie pomóc dziecku? Tak. Pod warunkiem, że dostanie powyżej 6000 jednostek witaminy D3 dziennie. Wtedy zaczyna narastać ilość witaminy
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Myślę, że jest to takie odkrycie, jak odkrycie
penicyliny przez Fleminga, tylko trzeba ogłosić
to światu. Urbi et orbi20 . Do kompletu trzeba
podać także witaminę „C” w dużych dawkach,
ale to już niech się ten, kto ma doświadczenie tym zajmie. Nie próbujcie na własną rękę.
Możecie zacząć od witaminy C liposomalnej.
To jeśli chodzi o hamowanie procesu zapalnego. Natomiast mamy jeszcze problem z tym
świństwem, które zostało wprowadzone w nasze dzieci. To rtęć i aluminium. I tutaj trzeba
odtruwacze. Zapraszam do odcinków mówiących o odtruwaczach. Chodzi nam o zeolit,
mumio, sziladżit, chlorella, spirulina, chlorofil,
młody jęczmień, paskudny jak diabli. I propolis
oraz bardzo ważne – wysiłek fizyczny. Mają się
dzieci pocić. Dać im pić, a one mają się pocić.
Jeżeli uzyskacie już poziom witaminy D3 powyżej 100 nanogramów w mililitrze, zapraszam
do Szalejów dolnych. . . Czy górnych? Nie pamiętam. Do Jana Pokrywki, do komory nor-

20

mobarycznej. Wtedy zwiększa się ilość komórek macierzystych i uszkodzone komórki będą
zastąpione nowymi. Może się wszystko pięknie
cofnąć.
Mam przykład pacjentki, w zasadzie dziecka
pacjentki z Norwegii, które miało autyzm
parę miesięcy temu, pół roku, przyszło, chodziło po ścianach. Matka bardzo świadoma, nauczycielka, analizująca, matematycznie wręcz,
i w tej chwili dziecko już jest stawiane na komisję, ponieważ nie ma żadnych cech autyzmu
i rozwija się lepiej niż rówieśnicy, którzy nie
mieli powikłań. Tak że chcieć to móc. Rzekłbym, nie próbujcie kombinować sami. Oddajcie
się w ręce kogoś, kto ma troszkę doświadczenia.
Można zyskać dużo zdrowia, odzyskać zdrowie
i pozbyć się toksyn. Włączamy myślenie. Zapraszam do kanału – Hubert Czerniak TV.
Dobranoc.

Urbi et Orbi [łc.] – miastu i światu.
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inne substancje, które mogą wywołać reakcję
autoimmunologiczną.
I to właśnie obserwujemy u dzieci. Obserwujemy reakcje autoimmunologiczne, skierowane
przeciwko tkance mózgowej, więc dzieci, które
nie wykazują objawów autyzmu, wykazują objawy zespołu ADD i ADHD. Kolejną kwestią
są liczne alergie u małych dzieci. Wynikają
one z faktu, że układ immunologiczny u dzieci
nie jest zupełnie rozwinięty przy narodzinach.
Trwa to około 3 lat, zanim układ rozwinie się
w pełni. A więc jeśli zacznie się podawać dzieciom szczepionki po urodzeniu, kiedy rozwija
się jedną z części układu immunologicznego
– humoralną, odpowiedzialną za wytwarzanie
przeciwciał, pozostawiając jednocześnie niewykształconą część odporności komórkowej, więc
idea podawania dzieciom dużej ilości szczepionek, jest po prostu błędnym przekonaniem.

dr Nancy Banks o szczepieniach

— Przyglądam się bardzo uważnie szczepionkom, ponieważ jestem lekarzem ginekologii i położnictwa. Jedną z kwestii, która niepokoi kobiety, jest to, czy powinny szczepić swoje dzieci
i jak bezpieczne są te szczepionki. A więc częścią mojej pracy było badanie, jak bezpieczne
i efektywne są szczepionki. Niestety odkryłam,
że to, co mówi ludziom CDC i FDA na temat szczepionek, i to, jaka jest prawda, to zupełnie różne kwestie. Kiedy zaczynałam naukę
medycyny, stosunek dzieci z autyzmem w USA
wynosił 1:10000. W tej chwili jest to 1:100.
W żaden sposób nie może być to problem genetyki, a więc musi to być problem środowiskowy. A więc należy zadać sobie pytanie, co
działo się przez ostatnie 25-30 lat, co spowodowało tę epidemię autyzmu. Jedyną rzeczą, jaka
się naprawdę zmieniła, jest ilość szczepionek,
jakie są zalecane i podawane dzieciom. Problemem wiem, jest to, co dokładnie znajduje się
w tych szczepionkach. Jeśli przyjrzymy się tym
szczepionkom, okazuje się, że zawierają rtęć,
aluminium, są zanieczyszczone innymi wirusami, szczepionki są hodowane niejednokrotnie
na ludzkich tkankach. A więc te szczepionki zawierają składniki uznane za neurotoksyny oraz

A więc należy zadać sobie pytanie, dlaczego
tak się dzieje? W moim przekonaniu istnieje
kilka powodów. Pierwszym jest przemysł farmaceutyczny i jego dochodowość, ponieważ
mamy całe pokolenia dzieci mu podległych. To
jest powód numer jeden. Numerem dwa, jest
książka napisana kilka lat temu autorstwa Lily
E. Kay „Molekularne podstawy biologii”. Lily
Kay była poważnym naukowcem i historykiem
medycznym z Yale. W książce przyjrzała się
temu, jak powstał i rozwinął się przemysł farmaceutyczny, jego podstawom, i stwierdziła, że
cała zachodnia medycyna alopatyczna oparta
została na prawach eugeniki21 przez jej zwolenników. Tak naprawdę nie ma mocnych dowodów na to, że szczepionki robią to, co mają
robić. Że podawanie szczepionek redukuje zapadalność na choroby zakaźne. Ale jeśli spojrzymy na początek wieku, przekonamy się, że
tym, co miało wpływ na mniejszą zapadalność

21

Eugenika (stgr. eugenes, ’dobrze urodzony’) – pojęcie wprowadzone w 1869 przez Francisa Galtona, kuzyna
Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt oraz ludzi, aby ulepszać gatunki z pokolenia na
pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone.
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na choroby zakaźne to tak naprawdę polepszenie odżywiania, nawyków higienicznych, polepszenie edukacji. Z czynników socjologicznych
była to poprawa sytuacji materialnej wynikająca z poprawy ekonomii. Ogromna liczba infekcji i chorób zakaźnych spadła. Uważam, że
pomysł, aby wprowadzić toksyny do idealnie
zdrowego i sprawnego układu immunologicznego, układu krążenia bez oczekiwania komplikacji jest naiwnością w najlepszym przypadku,
a prawdopodobnie jest to po prostu złe.

roby zakaźne. Jednak takie badania nigdy nie
były przeprowadzane i nie sądzę, że kiedykolwiek zostaną przeprowadzone. Obecnie przemysł farmaceutyczny zainwestował tyle pieniędzy w dogmat medycyny, że odwrócenie się od
medycyny tradycyjnej w tej sytuacji równałby
się z katastrofą finansową tych firm. Ponieważ
ktoś musiałby odpowiedzieć za ogromną ilość
uszkodzeń organizmów dzieci.
Studiując biologię komórki, badamy proteiny,
węglowodany i tłuszcze, ale 80-90% naszego
ciała składa się z wody, a jej wcale nie badamy.
Moja własna choroba zmusiła mnie do spojrzenia na medycynę alopatyczną z całkiem innej
strony. I znowu, ponieważ jestem ginekologiem
położnikiem, zaczęłam przyglądać się szczepionkom, które zalecamy, i zwróciłam uwagę
na kobiety, które mówią, że nie chcą szczepić
swoich dzieci, ponieważ szczepionki powodują
autyzm. Ponieważ sama nie byłam pewna, zaczęłam bliżej przyglądać się szczepionkom i danym na ich temat. Okazały się dość alarmujące. Wiedziałam, że powinnam móc zaoferować moim pacjentom inne możliwości. Wcześniej byłam całkiem oddana promocji szczepień, ale od momentu, kiedy przyjrzałam się
danym, musiałam się od tego odwrócić. Wielu
lekarzy, o ile nie dotknie to ich osobiście jako
pacjentów, tak naprawdę nie wnikają w istotę
tego, co robią. Sądzę, że robią to, co robią, bo
tak zostali wyszkoleni, co jak się wydaje, jest
głównym problemem naszego systemu edukacji
– szkolimy ludzi do wykonywania pracy.

Kiedy wstępujesz do szkoły medycznej, wierzysz, że będziesz studiować naukę. Jednak
w rzeczywistości studiujesz to, co ktoś inny
uznał za właściwe za ciebie. A to, czego nie
uznają za właściwe, tego cię nie uczą. Na przykład na początku wieku Fundacja Rockefellera i Fundacja Carnegie przejęła dziedzinę
medycyny alopatycznej. Jak tego dokonała?
Mieli możliwość finansowania szkół medycznych i tych ludzi, którzy promowali ideę eugeniki. A więc większość młodych lekarzy opuszczających szkoły medyczne nawet nie kwestionują tego, czego się uczą. Mówią sobie więc:
„Tego się nauczyłem, tak będę postępować, i to
musi być prawdą”. Jeśli wejdą na stronę CDC
lub FDA, a one będą powtarzać to, czego nauczyli się w szkole medycznej. Przekonałam się
również, że większość lekarzy nie czyta podstawowej literatury. Literatury, która w rzeczywistości kwestionuje to, czy te szczepionki są
bezpieczne. Istnieje niezwykle rozległa propaganda przemysłu farmaceutycznego, która ma
ogromne zasoby finansowe zdolne do propagowania swoich produktów, natomiast ludzie propagujący bardziej naturalne i zdrowe podejście,
nie mają wcale pieniędzy.

Kolejna rzecz, z jakiej sobie zdałam sprawę,
jest to, że nie uprawiamy nauki, ale prowadzimy działania wojenne. To działania na innym poziomie niż ten, o którym myślą ludzie,
kiedy myślą o wojnie, o broni i armatach. Te
działania zaczynają się na poziomie psychologicznym. Więc, co się dzieje z ludźmi, którzy wykraczają poza dogmaty medyczne i chcą
rozpocząć prawdziwe leczenie? To może być
naprawdę niebezpieczne. Jeśli jesteś pracownikiem naukowym ze statusem na uniwersytecie,
możesz stracić fundusze, studentów. Jeśli jesteś lekarzem praktykującym, medyczne środowisko może wystąpić przeciwko tobie, jeśli masz
stanowisko w szpitalu uniwersyteckim, możesz
je utracić. Wszystko, ponieważ są tam ludzie,

A więc po czterech latach mamy grupę ludzi, którzy wyszli ze szkoły medycznej, od
których spodziewa się, że staną się autorytetem. Ich pacjenci sądzą, że będą oni autorytetami. A autorytet, jaki mają, to autorytet,
który im nadano, praktycznie w postaci papieru. A więc tak właśnie znajdujemy się w sytuacji, którą mamy obecnie. Dla przykładu,
jeśli pojedziemy do któregoś z krajów Afryki
czy południowo-zachodniej Azji, będziemy mogli określić, które dzieci były szczepione, a które
nie były szczepione, i ile z nich zapada na cho-
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którzy dbają o to, abyś zapewniał standard
opieki. Ten standard może nie mieć nic wspólnego z „najlepszą opieką” lub z czymś, co ma
jakąkolwiek naukową wartość. Chodzi o to, żebyś robił to, co robią wszyscy inni. Mam ciekawe spostrzeżenia na temat tego w odniesieniu do Inkwizycji. Inkwizycja panowała w Europie przez około 300 lat i pochłonęła przynajmniej 9 milionów istnień za występowanie
przeciwko naukom Kościoła, a większość z tych
osób były kobietami-położnymi i zielarkami.
Kościół twierdził, że jeśli jesteś chory, to dlatego, że zgrzeszyłeś i musisz cierpieć. Oczywiście tym kobietom chodziło o zniesienie cierpienia i leczenie ludzi. A więc mamy 300 lat egzekucji kobiet, które zajmowały się leczeniem.
A w naszych czasach nie mamy już Inkwizycji,
ale mamy przekonanie, że leczyć można tylko
w jeden sposób. Jeśli tego nie robimy, podlegamy inkwizycji przemysłu farmaceutycznego,
inkwizycji American Medical Association, i lokalnego środowiska medycznego, która stara się
zniszczyć praktykę lekarską i karierę danego lekarza.

szym czasie. Musimy dać rodzicom pełną informację, aby mogli podjąć świadomą decyzję.
Uważam, zę powinnyśmy zastopować szczepienia już teraz. Ostatnio MURC (Marshall University Research Corporation) i jeszcze jedna
firma farmaceutyczna wprowadziła szczepionki
przeciwko rakowi szyjki macicy. Po pierwsze
nie ma dowodów na to, że HPV powoduje tego
typu raka, „powiązanie nie staje się przyczyną”,
nie ma dowodu, że szczepionka działa, była testowana zaledwie 4 lata przed wypuszczeniem
jej na rynek, rak szyjki macicy nie pojawia się,
póki kobiety nie mają 40, 50, 60 lat. Więc jak
można podać 8-12 letniej dziewczynce szczepionkę na coś, co może ją dotknąć za kolejne 50
lat? Mamy dane, że szczepionka wywołała długotrwałe powikłania u dzieci, co do których nie
jesteśmy pewni, czy cofną się z upływem czasu.
A więc dajemy im szczepionkę, która jest całkowicie bezwartościowa, co do której nie ma
dowodów na jej efektywne działanie, a jedynie
mocne dowody na to, że szczepionka jest szkodliwa, i oddajemy nasze córki służbom szczepień.

Ludzie muszą wiedzieć, że szczepionki są niebezpieczne. Że przekonanie, iż szczepionki nie
stanowią zagrożenia obecnie i w przyszłości jest
przekonaniem idiotycznym. Mamy informacje,
że szczepionki mogą spowodować zniszczenia
w organizmie zaraz po podaniu oraz po dłuż-

Mieszkam w Meksyku i mówi się tu, że Aztecy poświęcali swoje dzieci bogom. W Północnej Ameryce poświęcamy swoje dzieci szczepieniom. A to się musi zmienić, bo jak sądzę, jest
to bardzo prymitywne.
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sce, wtedy zainfekowanie się laseczką tężca
było naprawdę realne. Obecnie konie na wsi
to kazuistyka22 . Jeżeli ktoś pracuje w stajni,
na wsi i ma konia. . . szczepić można osoby
starsze. Idące do wojska, dobrze, ale po co
znowu szczepić noworodki? Krztusiec jest chorobą, na którą obecnie mamy antybiotyki. Epidemie krztuśca, które niedawno występowały,
tak bardzo nagłaśniane przez TVN i inne bliskie TVN-owi media, bardzo rozdmuchały tę
sprawę, tylko że na krztuśca chorowały dzieci
szczepione na tego krztuśca. Więc należałoby
się zastanowić, czy wartość medyczna tej szczepionki jest jakaś, czy jest do niczego. Błonica.
Na błonicę należałoby szczepić. I tutaj, jeżeli
nawet dziecko jest karmione przez matkę, uważam, że w pierwszym roku życia należałoby zaszczepić noworodka przeciwko błonicy. Jest to
niebezpieczna choroba do 4 roku życia. Często
pytają mnie na Facebooku internauci, na co
szczepić. Tak, błonica jest to choroba, na którą
należałoby zaszczepić, ale tylko na tę jedną chorobę błonicę. Nie potrzebny jest dodatek krztuśca i tężca. Niechby była to szczepionka sama
– błonica.

Musisz to wiedzieć!(160) Śmiertelne szczepionki?

— Dwa szczepienia. Przeciwko gruźlicy i przeciwko żółtaczce. Dawno temu, kiedy panowała
gruźlica po wojnie, uważam, że były to bardzo
konieczne szczepienia. Obecnie gruźlicy nie ma.
Zapadalność w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest taka sama na gruźlice, z tym że w Stanach Zjednoczonych nie szczepi się na gruźlicę,
a u nas wszystkich się szczepi. Jaki jest więc
sens szczepienia, skoro zapadalność przy szczepieniu i przy braku szczepień jest taka sama?
Żółtaczka. W niektórych wywiadach już powtarzałem to. Jest to szczepionka bardzo potrzebna w grupach wysokiego ryzyka, kiedy możemy się zainfekować wirusami żółtaczki, czyli
WZW B, A, C. Lekarze, żołnierze na misjach,
policja, z racji zawodu powinni być szczepieni.
Człowiek przed operacją – także. Grupy wysokiego ryzyka, a więc homoseksualiści, prostytutki – także. Więc jaki jest sens szczepienia
wszystkich dzieci w pierwszej dobie, gdy ilość
metalu, który znajduje się w szczepionkach 250
razy przekracza normę. To jest nieuzasadnione
niczym.

Poliomyelitis. Dawno temu była to groźna choroba. Pierwsze zachorowania były w Stanach
Zjednoczonych. Dużo dzieci umierało. Szczepiono tą szczepionką, tylko że okazało się, że
w tej szczepionce był wirus SV-40. Komisja Senacka w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzonym śledztwie zabroniła szczepić szczepionką OPV w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w bloku socjalistycznych państw była
to szczepionka do niedawna jeszcze używana.
Raczej potraktować by to należało w kategorii broni biologicznej, albowiem zainfekowaniem
wirusem SV-40, wirusem onkogennym, jak się
okazało, miało wywołać po 20, 30 latach epidemię nowotworów. I tak też się dzieje. Michele
Carbone, patolog, robił badania wirusologiczne

Szczepionka di-per-te. Błonica, tężec, krztusiec. Potrzebna szczepionka, kiedyś była nawet
bardzo potrzebna, jeżeli w Polsce była masa
koni. Laseczka tężca znajduje się w jelitach konia i jeżeli mieliśmy bardzo dużo koni w Pol22

Kazuistyka – pokrętna argumentacja, naciąganie argumentów i przykładów w celu uzasadnienia jakiejś tezy.
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pewnych nowotworów i stwierdził, że w rakach
płuc 60%, a w rakach kości 30% zawiera w sobie
wirusa SV-40. Czyli najprawdopodobniej jest
to efekt działań poszczepiennych.

głowy, migren, padaczek, katalepsji. Szczepionka została wyrzucona na zbity pysk z Japonii. Więc producenci muszą szukać, gdzie
można sprzedać szczepionkę, bo będą straty finansowe. Znaleźli 40 milionów jeleni nad Wisłą, których rząd i służba zdrowia łasa na pieniądze, na łapówki, tytuły naukowe, chce wprowadzić to jako szczepienie obowiązkowe. Mało
tego, że są takie powikłania neurologiczne, okazuje się, że ze względu na zawartość toksycznych substancji w tej szczepionce, a więc boran sodu, którzy toksykolodzy bardzo dobrze
wiedzą, do czego służy. Do uszkadzania układu
rozrodczego gryzoni, tak samo, jak polisorbat
80, który znajduje się w tejże szczepionce, powoduje, że dziewczynka w wieku około 30 lat
będzie już po klimakterium, będzie miała tak
zdegenerowane jajniki, że zapomnijmy o tym,
że będzie mogła kogoś urodzić.

Następny temat związany z poliomyelitis to
szczepienia w Indiach. Wiedzący lepiej, czyli
WHO i Bill Gates postanowili „czynić dobro”.
Pojechali do Indii w 2011 roku, ponieważ tam
umierało rocznie około 200 dzieci na poliomyelitis, czyli chorobę Heinego-Medina, i zaczęli
szczepić. Efekt szczepień był taki, że w ciągu
roku zmarło 47 i pół tysiąca dzieci [mniej więcej
tyle, ile ludności w Piasecznie, w mazowieckim]. I to
jest powikłanie. W Indiach nie ma czegoś takiego jak powikłanie w postaci padaczki, różnych chorób, tylko jeżeli dziecko umrze, jeszcze
jak rodzic się uprze, wtedy jest to odnotowane
jako powikłanie poszczepienne. To jest całkiem
inny świat, to nie jest Europa. 47 i pół tysiąca
odnotowanych. Ile nieodnotowanych? Tego nie
wiemy. I czy myślicie Państwo, że mając takie
wyniki, zaprzestali szczepień? Nie, oni zaprzestali szczepień z innego powodu. Albowiem ludzie się trochę zdenerwowali i rodzice zastrzelili ośmiu pracowników służby zdrowia. I wtedy
Bill Gates i WHO się wycofało ze szczepieniami
poliomyelitis z Indii.

O cudownej szczepionce przeciwko pneumokokom także mówiłem w kilku wywiadach. Przypomnę tylko, że wystarczy, żeby nie myć dzieci
w szpitalu i nie narażać ich na pneumokoki
szpitalne i problem znika. Szczepionka bardzo
droga, będzie kosztowała około 170 milionów
złotych rocznie, gdy wszystkie pozostałe szczepionki kosztują 160 milionów. I teraz zastanówmy się, drodzy Państwo. Chyba tydzień,
dwa tygodnie temu jakaś grupa robocza, lekarze, pielęgniarki i innych zawodów dała wniosek po swoich obradach do pani premier czy
do pana prezesa Kaczyńskiego o zwiększenie
wydatków na służbę zdrowia. Jeżeli mamy tak
wydawać pieniądze, to służba zdrowia przeje
każde pieniądze. Nawet 30 procentowe opodatkowanie nic nie poprawi stanu zdrowia, natomiast poprawi kondycję finansową koncernów.
Dlaczego nie możemy na przykład, skoro już
znalazłby ktoś 170 milionów dać tych pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, które dostają żałosne pensje. Naprawdę by to pomogło
finansowo tej grupie zawodowej. My lekarze nie
mamy źle, nie bądźmy pazerni, natomiast grupie średniego personelu medycznego należałoby,
i jest to źródło finansowania, skoro potrafiliśmy
znaleźć na pneumokoki, bzdurną szczepionkę,
to możemy równie dobrze te pieniądze przenieść
na konkretny naprawdę ważny cel.

Następna bardzo groźna szczepionka w Polsce promowana przez niedouczonych polityków, wójtów, burmistrzów i świat nauki „naszej dziwnej nauki”, to szczepionka przeciwko
rakowi szyjki macicy. W Japonii szczepiono tą
szczepionką i zaszczepiono 3,3 miliona dziewcząt. Ale Japończycy w przeciwieństwie do Polaków nie wierzą, że coś jest cudownie zdrowe
i tylko zdrowe, więc robią badania swoich dzieci
po szczepieniach. I w efekcie się okazało, że
50% dziewczynek zaszczepionych miało powikłania neurologiczne. W postaci silnych bóli

Teraz najgorszy bubel szczepionkowy. Szczepionka przeciw grypie. Zachwalana w mediach,
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że ma tak wielką skuteczność, 60 procent. Otóż
kochani, na grypę choruje około 2,7 procent
i szczepionka taka działa w 60% na te 2,7%,
czyli efektywność tej szczepionki to jest 1,3
procent w populacji. Czyli żadna. Natomiast
powikłań poszczepiennych masa. Czy pamiętacie sprzed paru lat szczepionkę przeciwko
ptasiej grypie? Otóż u nas rząd nie zakupił
dzięki Bogu tej szczepionki, ale masa miliardów
euro została wydana przez różne państwa na
tę szczepionkę. A wiecie, ile osób zmarło na tą
„straszną epidemię” ptasiej grypy? 100 osób na
świecie. Śmieszne. Ale na powikłania poszczepienne zmarło więcej osób, ale o tym już nie
usłyszycie. Otóż jeden z lekarzy czeskich, on
nie był tak łatwowierny producentom i zbadał, co się znajduje w tej szczepionce i okazało się, że w tej szczepionce znajduje się wirus H5N1 i H1N1. I połączenie tych dwóch wirusów w szczepionce dawało bardzo dużą ilość
powikłań, ale o tym też się nie dowiecie. Bo
już o tym TVN ani mru-mru. . . Przejdźmy
do chorób wieku dziecięcego. Dzieci w wieku
kilku lat. . . Jak ja byłem młody, część z Pań-

stwa, chorowaliśmy na coś takiego jak świnka,
odra, różyczka. Świnka – przechorowana – daje
odporność do końca życia. Banalna choroba.
Powiększenie ślinianek. Główne lekarstwo to
guma do żucia (sic), które dziecko lubi. Natomiast jeżeli zaszczepimy to dziecko, odporność
jest 6, 7 letnia. Więc chłopiec wchodzi w wiek
nastu lat już bez tej odporności. Jeżeli wtedy
nastoletni chłopiec zachoruje na świnkę, to już
mogą wystąpić – poważne – powikłania w postaci zapalenia mózgu, zapalenia trzustki, zapalenia jąder. Po zapaleniu jąder mamy bezpłodność, ale także po zapaleniu jąder po 10
czy 20 latach może wystąpić rak jądra. Pytanie – przechorować czy szczepić? Odpowiedź
jest chyba logiczna i prosta. Różyczką można
szczepić dziewczynki, jeżeli nie przechorowały
tej choroby w wieku dziecięcym, jeżeli już będą
wchodziły w okres dojrzewania. To jest druga
szczepionka, którą bym doradzał, jeżeli dziewczynka nie przechorowała tej choroby w dzieciństwie. Odra? Nie jest to straszna choroba.
Obecnie mamy genetyczną odporność na tę chorobę.
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takie działanie, zgodne z procedurami i które
ograniczają nas w stosowaniu tego, co potrzeba,
wtedy, kiedy tego potrzeba, nie jest metodą leczenia i nigdy nią nie będzie.
— Ale lekarzom zabiera się prawo do praktyki. W momencie, gdy leczą ziołami albo nie
chcą stosować leków wyprodukowanych przez
wielkie firmy farmaceutyczne.
B.D: Albo mówią prawdę.
— Albo mówią prawdę.
B.D: I ten temat prawdy jest bardzo ważny.
Dlatego, że lekarz zgodnie z zasadą, która jest
katolikom znana i chrześcijanom, że prawda
nas wyswobodzi, mówią o przyczynach, docierają do przyczyny. Natomiast medycyna, ta
rozpędzona medycyna ograniczona do 10 minut na pacjenta, leczy tylko i wyłącznie objawy.
W związku z tym nie dociera, nie ma szans dotrzeć do przyczyny. Tacy lekarze jak dr Jerzy
Jaśkiewicz [Jaśkowski], ze względu na swoje długoletnie doświadczenie, wielką wiedzę i wielką
charyzmę, bo to są prawdziwi lekarze, to są autorytety i ludzie, którzy mają wiele możliwości
i z wielu punktów widzenia i kątów widzą problem medyczny, i samego człowieka. Szeroko to
widzą. W związku z tym ci ludzie stosują takie
metody, jakie potrzeba, a nie takie, jakie są narzucone. Procedury narzucają rzeczy i ograniczają spektrum naszego działania.
— Doktorowi Jaśkiewiczowi [Jaśkowskiemu]
zabroniono praktykowania. . . Tak?
B.D: Doktorowi
Jaśkiewiczowi [Jaśkowskiemu] zabroniono. . . robi się proces obecnie
jakiś potajemny. Chce mu się odebrać prawo
wykonywania zawodu, podobnie jak innym,
których się szarpie za to, że chcą być lekarzami holistycznymi. A przecież człowiek nie
jest tylko planem materialnym, jest również
planem emocjonalnym, duchowym, eterycznym, psychologicznym. To jest wielka przestrzeń, w której lekarz musi umieć się poruszać.
Co mogą tutaj zdziałać procedury?

Szczepienia, śmierć mózgowa – dr Beatrycze Delorme, dr n.med. Jacek Norkowski

— Dziś będziemy mówić o rzeczach ukrywanych, a dotyczących naszego zdrowia. O tym,
jak robią nas w konia wielkie koncerny farmaceutyczne. Jak bujają nas, jak naszą krwią się
żywią. Naszymi gośćmi są pani dr Beatrycze
Delorme, witamy. . .
B.D: Dzień dobry.
— I ojciec Jacek Norkowski, specjalista medycyny, ale przede wszystkim od śmierci mózgowej. . .
o.J.N: A jednak lekarz.
— Lekarz. Właśnie, bo tu się zawsze zarzuca, że mówią nie lekarze. Mamy dwóch lekarzy. Zacznijmy od tego, jak prześladuje się
uczciwych lekarzy, którzy leczą. Beatrycze.
B.D: Chcę poruszyć publicznie temat, który
jest tylko znany wąskiej grupie ludzi, a powinien dotyczyć nas wszystkich, dlatego że my
lekarze służymy ogólnemu dobru, leczymy ludzi, poświęcając swoje życie, jesteśmy w to zaangażowani i naszym naczelnym dobrem, tych
prawdziwych lekarzy, o takich mówię, jest przynoszenie pomocy ludziom, którzy nie mają wiedzy w danej dziedzinie. W związku z tym to co
my proponujemy jako leczenie, musi zawierać
szeroki wachlarz możliwości leczniczych, nieograniczonych nigdy przenigdy procedur. Procedury zawężają punkt widzenia, a jednocześnie
zawężają punkt działania. W związku z tym

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

386

— Ojciec Jacek Norkowski, dominikanin.
Śmierć mózgowa. To ciągle budzi ogromne kontrowersje i ojciec jest przeciwnikiem orzekania
śmierci mózgowej.
o.J.N: Tak. Zetknąłem się z tym jeszcze,
kiedy byłem w Bostonie na takim studium.
Tam był stan wegetatywny i potem śmierć mózgowa wypłynęła. I nagle okazuje się, że to, co
traktowano jako absolutne prawdy medyczne,
że te kryteria są właściwe, okazało się, że to jest
rodzaj konwencji. Jakiejś umowy. Okazuje się,
jak się czyta tekst Konwencji Harwardzkiej albo
Raportu Harwardzkiego, to jedne z pierwszych
zdań brzmi: „Naszym zadaniem jest uznanie
nieodwracalnej śpiączki za kryterium śmierci
człowieka”. Bez uzasadnienia. To jest dekret.
To taka decyzja. Co najlepsze, to przeszło. I na
to się powołują transplantolodzy na przykład,
mówiąc, że: „To jest absolutna pewność, że my
wiemy, iż dawca nie żyje”. Tylko. Ciągle napływają takie doniesienia, jak na przykład –
Zachariasz Dnunlop słyszy, jak komisja orzeka,
że on nie żyje. I potem o tym rozmawia w telewizji, bo się wykaraskał i uratował. Jimmy
Fritze, w Szwecji niedawno, tak samo. Słyszy,
jak komisja mówi, że trzeba orzec śmierć i pobrać narządy. Teraz jest sprawa w sądzie, znaczy się, już może się skończyła. Są też pacjenci,
którzy otwierają oczy, zaczynają mówić dzień
przed pobraniem narządów już jako mający status zwłok z bijącym sercem. Na przykład pani
Val Thomas. Mówi: „Thank you, darling” do
pielęgniarki, a tu już była zwłokami z bijącym
sercem. Pielęgniarka podskoczyła i mówi: „Co
tu robić teraz?”. Zwłoki przemówiły i w ogóle
zachowuje się jak żywy człowiek.
— Czy to jeszcze człowiek, tak?
o.J.N: I ona przeżyła. Nikt nie zaprzeczał,
że to jest człowiek. Czyli, czy te kryteria
są miarodajne? Według mnie nie. Chcę tylko
skromnie powiedzieć jedno – referuję poglądy
lekarzy, neurochirurgów, neurologów, w ogóle
specjalistów z tej branży, którzy zajmują się
chorymi z urazami mózgu. I ci, którzy są po
stronie leczenia, chcą naprawdę leczyć tych
ludzi. Podkreślają, że potencjał leczenia jest
ogromny, nowoczesna medycyna wiele może,
i jest ogrom zaniedbań i zaniechań w leczeniu
ludzi z urazem mózgu.
B.D: Profesor Jan Talar, który jest absolut-

nym autorytetem, jeżeli chodzi o neurochirurgię i leczenie tych chorych w stanach śpiączki
mózgowej, jest jedną z tych osób, które również musiały stracić swoją katedrę, ponieważ
nie były wygodne, mówiły tak, jak prawdziwi
lekarze, jak lekarze holistyczni. Takie miał podejście i takie ma nadal dr Talar do pacjentów.
Są ludzie, o których system chce zapomnieć,
a my jako ogół ludności, jako ogół lekarzy uczciwie wykonujących swój zawód i popierających
prawą medycynę, nie możemy zapomnieć.
— Szczepionki. Ogromna dyskusja na temat szczepienia. Szczepić, nie szczepić. Spisek, nie spisek. Jak na to spojrzeć racjonalnie
i zdrowo-rozsądkowo? Ojciec Jacek Norkowski.
o.J.N: Ja bym tak spojrzał, jak na szczęście
spoglądają rządy krajów zachodnich. U nich
nie ma obowiązku szczepień. Nawet w Niemczech. Tuż koło nas. Niby tacy Niemcy są, że
wszystko musi być „in ordnung” [(niem.) dobrze,
w porządku], okazuje się, że jest „in ordnung”.
Badania wykazały, że dzieci nieszczepione są
zdrowsze niż szczepione i oni się tego trzymają.
Wydaje się logiczne, prawda? W Polsce również takie badania zrobiono i też wykazano,
że dzieci nieszczepione są zdrowsze. Tylko że
u nas forsuje się przymus szczepień, który się
próbuje rozciągnąć na dorosłych już obecnie.
Żeby były takie akcyjne szczepienia dorosłych,
podczas gdy wiadomo, ile było zgonów po szczepieniach na grypę na przykład we Włoszech, jak
jeszcze byłem. Było tam sześć zgonów, gdzieś
tam zanotowano, i stwierdzono, że rzeczywiście
te osoby się szczepiły na grypę.
— To skąd taka presja, żeby szczepić?
o.J.N: No, z tego, co Tuwim nam wyśpiewywał tutaj, znaczy przez tych interpretatorów. . .
Z ropy, z bawełny, i tego zwrotu kapitałowego.
Po prostu świetnie się zarabia na szczepionkach,
na lekach chemicznych. To odkryły banki amerykańskie w 20. latach, a nawet jeszcze trochę
wcześniej, przed I Wojną Światową i postanowili – taka ma być medycyna. To były decyzje
bankierów, a nie lekarzy ani naukowców. I to
się ciągnie do dziś.
B.D: dr Jaśkiewicz [Jaśkowski] i dr Czerniak,
choć nie tylko, jeszcze dr Dąbrowska, ale ona
już nie żyje niestety. Nie wytrzymała presji
i odbiło się to na jej zdrowiu w sposób nieodwracalny. Ci lekarze mówią prawdę o szcze-
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pionkach, mówią o jej działaniach ubocznych,
mówią o zagrożeniach, chcąc chronić właśnie
nas wszystkich ludzi, poprzez szerzenie świadomości. Jeszcze raz – prawda was wyzwoli.
W związku z tym może warto otworzyć oczy na
tę prawdę i spojrzeć na wszystko z uczciwego
punktu widzenia.
— Jaki to jest biznes, szczepionki?
o.J.N: Wielki biznes. Koncerny, gdy załatwią sobie na przykład obowiązkowe szczepienia w jakimś kraju, to mają kontrakty na setki
milionów czy może nawet na miliardy. Więc
niewątpliwie jest tutaj zaangażowany kapitał,
różne interesy, można sobie wyobrazić, jakie są
naciski. Jak działają różne lobby, jak działa się
na polityków, jak się działa na tych, którzy odpowiadają za służbę zdrowia w poszczególnych
krajach. Tam gdzie jakakolwiek kontrola społeczna jest większa nad tymi ludźmi, to nie jest
tak łatwo to przeforsować, a u nas wydaje mi
się taki jakiś sektor. . . Ja tu się czuję, jakby się
nic nie zmieniło od czasów wcześniejszych. Jest
przymus szczepień i tyle.
— Ale ojciec za te poglądy nie ma czasem
pod górkę?
o.J.N: Raczej mam. Więc ja w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę mówić prawdę.
Jakoś tak się złożyło, że jestem pomiędzy, a trochę obejmuję tę medycynę i teologię. . . Czasami mnie pytają: „A ksiądz mówi jako teolog
czy jako medyk?”. O medycznych sprawach jako
medyk staram się mówić, a teologicznie jako
teolog. Ale staram się widzieć jedno zagadnienie z obu stron, bo trzeba tak raczej patrzeć,
i uważam, że o sprawach medycyny nie powinny decydować pieniądze, albo tylko pieniądze, albo przede wszystkim pieniądze. Oczywiście, że pieniądze też są ważne. Jak zawsze.
Ale jednak dobro pacjenta jest najwyższym prawem w medycynie. Od czasów starożytnych tak
to sformułowano. Dlaczego wyrzuca się z medycyny ziołolecznictwo? Homeopatię na przykład? Wyklina się i lekarzy też. Dr Baranowski miał w Poznaniu procesy straszne. Aż żal
było patrzeć na niego wtedy. I dlaczego też forsuje się definicje śmierci, jeśli chodzi o śmierć
mózgową, która jest irracjonalna wręcz, jak się
jej przyjrzeć. Bo ciężką śpiączkę zdefiniować
jako śmierć, no to trzeba mieć troszeczkę fantazji i tupetu. I tym się wykazał Komitet Har-

wardzki, który był. . . To jest pseudonaukowa
jakaś definicja, a nie coś, do czego mamy podchodzić jak do objawienia, do czego nas zmusza
prawo. Bo prawo polskie podobnie jak w innych
krajach też uznało śpiączkę za miarodajny. . .
Znaczy te kryteria Harwardzkie za miarodajne
kryteria śmierci.
— Bardzo niebezpiecznie brzmi to, co ojciec
mówi.
o.J.N: Tak, to brzmi niebezpiecznie, dlatego
że są przypadki, w Polsce to była Agnieszka
Terlecka, co prawda jeszcze ostatecznych badań
nie przeprowadzono, ale właściwie było podejrzenie śmierci mózgowej, de facto już ją traktowano z góry, że to jest ten przypadek.
— Śmierć mózgu.
o.J.N: Tak. I żeby przyjąć ją do kliniki, prof.
Talara trzeba było przekreślić tę wstępną diagnozę podejrzenia śmierci mózgu i napisać –
stłuczenie pnia mózgu, bo inaczej de facto byłoby to prawie, jak przyjmowanie zwłok do
szpitala. A takich rzeczy się nie praktykuje.
Tymczasem Agnieszka miała uszkodzony mózg,
uszkodzenie było dość spore, ale profesor Talar wybudził ją po pięciu dniach, zrehabilitował
tak, że nawet jednego roku w gimnazjum nie
straciła. I obecnie już jest po studiach. I jak
się na nią patrzy nie widać ani trochę, żeby coś
takiego ją spotkało.
— A gdyby zastosować kryteria Harwardzkie to by. . .
o.J.N: To by wzbogaciła. . .
B.D: To już nikt by jej nie ratował.
o.J.N: To by wzbogaciła narządy wewnętrzne siedmiu pacjentów i byłby ogłoszony
sukces transplantologów.
B.D: Myślę, że jak jesteśmy przy transplantologii, trzeba również uświadomić opinię społeczną, że każdy organ od cudzego dawcy, nawet od własnego ojca, jak w przypadku pana
Salety, może być odrzucony. Przeżywalność organów w ciele biorcy średnio to jest trzy, siedem, w rekordowych czasach po dziesięć lat.
W związku z tym transplantacja nie jest panaceum na leczenie w stanie, w którym nie można
inaczej zaradzić. Zdaję sobie sprawę z tego,
że bardzo wielu pacjentów potrzebuje organów. Sama widziałam dzieci, które przyjeżdżały z częścią swojej rodziny do Paryża, ponieważ miały całkowitą niewydolność wątroby
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i tam dokonywano przeszczepów rodzinnych,
ale nie można zapominać o aspekcie etycznym
całego tego zagadnienia i nie można poświęcać
jednych dla drugich.
— Ale przeszczepy rodzinne są pozytywnym przykładem.
B.D: Absolutnie. I takie powinny być. Są
narządy też parzyste, które można człowiekowi,
któremu ma się dobrą wolę oddać, czy zapisać.
Tak, ale to musi być absolutnie. . .
— Czy prawdą jest, że koncerny farmaceutyczne tępią ziołolecznictwo, ponieważ chcą
sprzedawać swoją chemię.
o.J.N: Wg mnie to jest prawda, dlatego że
ziołolecznictwo zniknęło z programu nauczania
na uczelniach medycznych. Ja sam jako student kupiłem onegdaj taki gruby podręcznik do
ziołolecznictwa i pomyślałem sobie – na pewno
będziemy mieli zajęcia i będę musiał z niego się
wiele nauczyć. Skończyłem studia, i już mam
dyplom w ręce, i uświadomiłem sobie, że nie
musiałem go nawet otwierać.
B.D: Ja się nigdy nie uczyłam ziołolecznictwa na studiach.
o.J.N: Nie ma. Nie ma ziołolecznictwa,
a z homeopatii robi się szarlatanerię, podczas gdy wyniki są, choćby kohortowe badań pacjentów i inne, wykazują, meta analizy,
ogromna większość meta analiz wykazały skuteczność większą niż placebo. Badania się rozwijają, które pokazują, że tam są efekty kwantowe, de facto przekazu informacji przez emisję
biofotonów i tak dalej. W Niemczech wspaniałe
badania pani Lengner prowadzi, w zakładach
biofizyki o tym debatują, ale w ogóle każdy
o tym jednak nie wie. Nie ma tego w programie.
— Czuję, że po nasze audycji rozdzwonią się
telefony i zrobi się znowu awantura, bo zawsze
tak jest, jak przychodzą do nas przedstawiciele
innego kierunku myślenia w medycynie niż ten
dominujący.
[. . . ]
— Wracamy do naszej trudnej rozmowy.
Medycyna, manipulacje, niedopuszczanie innych punktów widzenia niż te, które są premiowane i sponsorowane przez wielkie koncerny. Czy rzeczywiście w środowisku medycznym czuć tak ogromny nacisk koncernów medycznych?

Procedury to robią. Procedury w kraju,
gdzie ja pracuję, są takie, że człowiek, który
chce użyć innego środka niż ten dopuszczalny,
zawarty w komputerze, nie ma w ogóle takiej
opcji. Więc proceduralna medycyna zawęża absolutnie leczenie tylko do tego. . .
— Proszę powiedzieć w jakim kraju?
B.D: Pracuję w Skandynawii. Zawęża tylko
do tego, co jest w komputerze. Lekarz, który
studiuje długo, ma szeroką wiedzę i chciałby
się nią podzielić, a przede wszystkim skutecznie
leczyć pacjentów, niestety ma ręce zawiązane
procedurami.
— No tak. A w Skandynawii chyba jeszcze
gorzej niż w Polsce. Czy nie?
B.D: Wąsko się leczy.
— Czyli jak? Czyli tylko antybiotyk?
B.D: Nie, jeżeli chodzi o antybiotyki, to tak
się nie rozpędzają. Akurat jest to szerokość
geograficzna, w której antybiotyki ostrożnie się
używa. Natomiast są ścisłe procedury. Bardzo.
Trzeba się ich trzymać i w związku z tym niestety gdzieś się zgubiła medycyna holistyczna,
która jest prawdziwą medycyną, ponieważ naprawdę stara się leczyć przyczynę, a nie tylko
i wyłącznie objawy. Leczenie objawów w niczym nie skutkuje poza czasowym polepszeniem całej sytuacji, a później znowu pacjent
wraca. Jeżeli o to chodzi, to jest to dobrze ustawiony system.
— Ojciec cytował kiedyś taki pogląd, że
powiedzcie mi, na co człowiek był szczepiony,
a powiem, na co będzie chory.
o.J.N: Tak, tak, tak. . . To [powiedział] jeden
lekarz w Stanach Zjednoczonych, teraz nazwiska nie pamiętam, ale występował oficjalnie
ze swoimi tytułami naukowymi i mówił, że ja
wiem, jak na przykład wysyłałem jakichś wolontariuszy do Afryki, jakie szczepienia otrzymali, i to, po jakim czasie do mnie wrócą i z jakimi nowotworami. On tak się wyraził.
— Czyli te substancje, które konserwują
szczepionki, które są obecne w tych szczepionkach, one mogą powodować różne. . .
o.J.N: Tak. One są neurotoksyczne. Na
przykład związki rtęci, aluminium. Jest ich
całkiem sporo, znaczy dużo. Są jeszcze inne
czynniki, które to powodują, już nie mówiąc
o tym, że same szczepionki, bo są to często wirusy i bakterie osłabione, właśnie one powodują
B.D:
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epidemię. Szczepionki. Jeden z lekarzy. . . To
już nie jest żadna tajemnica obecnie. Podkreśla
się w ogóle, że nawet ta hiszpanka z pierwszej
wojny światowej, to był efekt szczepień żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich. Pierwszych,
masowych szczepień, które spowodowały epidemię w Europie.
— To rzeczywiście. Czyli co? Rację mają
ci, którzy protestują przeciwko obowiązkowi
przynajmniej niektórych szczepień.
o.J.N: Tak. Ja tak uważam. Do szczepień
bardzo wybiórczo trzeba podchodzić. Może się
zdarzyć, że szczepienia są potrzebne, tego nie
można też negować, ale sforsowanie czegoś takiego, jak masowe szczepienia wszystkiego, co
się da, mnożenie tych szczepień, szczepienie noworodków, a nawet wcześniaków, to są rzeczy
absurdalne po prostu. I nie powinny mieć miejsca.
— Nie powinny mieć miejsca, a jednak
mają.
o.J.N: A jednak mają.
— A zaraz się odezwą ci, którzy mówią, że
chcemy szerzyć nowe epidemie, że jak nie bę-

dziemy szczepić dzieci, to za chwilę będziemy
mieć epidemię odry, gruźlicy, różne, nie wiadomo czego.
o.J.N: Najlepszy jest przykład ten, porównanie między Polską a Niemcami. W Niemczech nie ma obowiązku szczepień, szczepi się
o wiele mniej i nie ma jakichś dramatów, co do
stanu zdrowotnego społeczeństwa.
— Nie ma epidemii.
o.J.N: Nie ma epidemii. A badania wykazały na dużych grupach dzieci, że te dzieci
nieszczepione są zdrowsze od szczepionych. Bo
jest dużo powikłań jednak poszczepiennych.
— Bo szczepionki powodują też takie dolegliwości, na które trzeba stosować leki produkowane przez wielkie koncerny.
o.J.N: Oczywiście. Produkują
pacjentów.
Tak że wytwarza się taki. . .
— Zrobiło się niewesoło, będzie pewnie
straszna dyskusja. Liczę na Państwa, że będziecie nam pomagać w tej dyskusji, bo wy jesteście
fachowcami, a ja tylko dostanę po głowie za te
wszystkie poglądy.
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SZCZEPIONKA PRZECIWKO WZW B
dr Suzanne Humphries

Opublikowany 18 cze 2017

pić, kiedy tylko chcemy. Znajdują się w szpitalu, dopiero co przyszły na świat, wystarczy je
tylko zabrać do odpowiedniego pomieszczenia
i zaszczepić. Zwyczajnie są, brzydko mówiąc,
„pod ręką”. Nie są w stanie się przeciwstawić,
nie mają możliwości odmówienia szczepionki.
Rodzicom mówi się, że ich dzieci tego potrzebują, bo inaczej mogą umrzeć, że WZW B to
bardzo groźna forma zapalenia wątroby, dzieci
mogą zachorować na raka wątroby. Istnieją dowody na to, że w krajach nierozwiniętych, gdzie
WZW B ma charakter epidemiczny, noworodki
matek cierpiących na WZW typu B [pozytywny
wynik] – przy czym mówimy o matkach chorych na tę chorobę, a nie wcześniej wyleczonych, a więc cierpiących na ostrą lub przewlekłą
formę tej choroby, ryzyko zakażenia się przez te
noworodki tą chorobą jest dość wysokie, a ryzyko powstania u nich przewlekłego zakażenia,
co oznacza, że mogą zarażać inne dzieci lub dorosłych, bądź zachorowania na raka wątroby
w wieku 20-30 lat jest znaczne. Jest to rzeczywiście realny problem. Ale czy sytuacja wygląda tak samo w przypadku niemowlaków matek niecierpiących na WZW B do tego stopnia,
że powinniśmy szczepić każde dziecko w krajach rozwiniętych? Takie pytanie zadałam sobie w trakcie moich poszukiwań.

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – napisy PL

— To, co zaczęłam Wam przedstawiać. . .
Otóż, gdy zaczęłam się interesować tematem
szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B (WZW B), pomyślałam sobie:
„W porządku, jakich dowodów naprawdę potrzebujemy tu, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii – jakie mamy dowody na to, że
szczepionka ta jest bezpieczna i dlaczego podajemy ją noworodkom”. To, co wciąż otrzymuję od CDC – materiał stworzony przez CDC
i pochodzący z czasu, kiedy zaczęli szczepić
niemowlaki na zapalenie wątroby – mówi się
tam w zasadzie, że jeśli jesteś osobą dorosłą i zachorujesz na zapalenie wątroby typu
B, twoje szanse na stanie się nosicielem przewlekłym są raczej niskie. Może jakiejś 5 procent osób staje się nosicielami przewlekłymi,
które to cierpią na różne powikłania w postaci
raka wątrobo-komórkowego. Czyli nic dobrego,
bo to jest rak wątroby lub inne zapalenia wątroby, czego oczywiście chcielibyśmy uniknąć.
Tak więc zdecydowali się podawać tę szczepionkę niemowlakom i o ile dobrze rozumiem,
jednym z powodów tej decyzji jest fakt, że dorośli zwyczajnie nie chcieli się szczepić.

Podeszłam do tego bez uprzedzeń, ponieważ
jeśli sytuacja właśnie tak wygląda, to w istocie rzeczywiście istnieje zagrożenie i jeżeli spojrzy się na dane statystyczne dotyczące zarażeń
tą chorobą przez niemowlaki w odniesieniu do
przypadków, gdy matka niemowlaka cierpi na
tę chorobę. Chodzi tu o matki [aktywne] chore,
a nie te, które chorobę przeszły, a ich układ immunologiczny skutecznie zajął się tym zakażeniem. Rzeczywiście jest to problem. Więc, jak
ten problem ma się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedzi na to pytanie starałam się odszukać. Ponieważ przytoczone przeze
mnie wcześniej liczby są alarmujące. Na początku tego tekstu czytamy:

Niemowlaki, jak udało mi się wyczytać w kilku
artykułach, są „dostępne” i możemy je szcze-
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typu B wśród niemowląt urodzonych w rodzinach imigrantów Hmong w Stanach Zjednoczonych”. Na tego typu źródła powołują się autorzy i wnioski przekładają na nasze realia. Oto
inny artykuł – wrócę jeszcze do niego. „Zapobieganie zakażeniom perinatalnym WZW typu
B przy użyciu szczepionek. Raport wstępny na
postawie badania losowego przy użyciu metody podwójnie ślepej próby” – badanie pochodzi z Chin. Jeszcze inny artykuł – ten jest
z. . . chwilka, gdzieś miałam zarys tego artykułu. . . Ten jest również z Chin, wspomniałam o nim wcześniej – dotyczył badań Beasleya
w Taipei [Tajwan]. Kolejny artykuł – „Przewlekłe zapalenie wątroby typu B oraz »zdrowy«
nosiciel HBsAg”. Jeszcze jeden – „Wertykalne
szerzenie się antygenu zapalenia wątroby typu
B na Tajwanie” – ten artykuł pojawia się
często w źródłach, jest z roku 1975. Jeszcze inny – „Siedmioletnie badania efektywności
szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu
B wśród niemowląt urodzonych na obszarach
endemicznych dla tego wirusa (Senegal)”. Wydaje mi się to niezwykle dziwne, że te badania podaje nam się jako dowody na konieczność szczepienia niemowląt w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

„W Stanach Zjednoczonych zarażenie się dzieci
WZW typu B odbywa się na różne sposoby”.
Dalej piszą, że: „Ryzyko zarażenia perinatalnego WZW B u noworodków matek cierpiących
na WZW B mieści się w przedziale od 10 do
85%”. Czyż nie jest to szeroki zakres? „W zależności od indywidualnego poziomu antygenu
e (HBeAg) u poszczególnej z matek. . . ” Dalej
piszą: „Ryzyko przewlekłego zakażenia perinatalnego u niemowlaków wynosi 90%, a nawet
25% z tych niemowlaków umrze z powodu przewlekłej choroby wątroby, gdy będą osobami dorosłymi”.
Więc pomyślałam sobie, że to okropne. Kto
by tego chciał? Spójrzmy na materiały źródłowe, na które autorzy się powołują. Sprawdziłam więc wszystkie te materiały źródłowe,
na które się powołują autorzy tych rekomendacji CDC i okazuje się, że każde źródło, jeśli spojrzymy na prawy dolny róg, pochodzi
z badań przeprowadzonych w Azji. Wszystkie
te dane dotyczą krajów, których profil epigenetyczny ludności jest zgoła różny od profilu wielu
rodziców ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej
Brytanii. Ale czy słusznym jest branie sytuacji
z tamtych krajów do uzasadnienia rekomendacji tutaj? Dlaczego tych badań nie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych? Otóż powodem przeprowadzenia badań w Azji jest fakt,
że WZW B jest endemiczne dla tego regionu
i choroba ta jest przekazywana na niemowlaki
przez ich matki. Jednak należałoby wziąć pod
uwagę warunki życia ludzi, którzy w tych badaniach są grupą reprezentatywną, a na podstawie badań, której twierdzi się, że powinniśmy szczepić nasze zupełnie zdrowe niemowlaki przeciwko WZW typu B, choć u ich matek
nie zdiagnozowano WZW typu B. Tego właśnie
chciałam się dowiedzieć.

Podam wam namiary na te badania, gdybyście
chcieli bliżej im się przyjrzeć. No to jedziemy:
„Gdy u matki zdiagnozowano zapalenie wątroby, 90% niemowlaków w momencie narodzin
zakaża się wirusem”.
Ale te wyniki nie mają zastosowania u nas.
Skąd możemy wiedzieć, jak wyglądałyby te
statystyki w przypadku dobrze odżywionych,
karmionych piersią niemowląt i które nie były
szczepione? Ponieważ nie wiem, co dzieje się
z tymi noworodkami z Azji, nie mam informacji o stanie zdrowia matki, czy jest ona dobrze odżywiona. Nie mam pojęcia o tym, jak
zaraziła się WZW B. Poza tym te niemowlaki
były szczepione tuż po narodzinach – podano
im przecież leki, więc nie wiemy – do tego
zmierzam – jak sytuacja wyglądałaby w krajach rozwiniętych i jakie otrzymalibyśmy wyniki. Gdyby sytuacja byłaby optymalna, tzn.
niemowlakom podano by witaminę C, karmiono
mlekiem z piersi, byłyby poprawnie odżywione
i gdyby dieta matek byłaby odpowiednia. Nie

Na chwilę zostawię tę kwestię, nie mam całego
dnia na omówienie tego tematu, a szkoda. Ale
to nic. Podsumuję to, co w zasadzie udało mi
się dowiedzieć. Każdy artykuł, który udało mi
się odnaleźć, o tu jest jeden – „Południowoazjatyckie niemowlaki w stanie Luizjana”. Jeszcze inny – „Horyzontalne szerzenie się WZW
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kładach o odporności niemowląt. Coś, co powinno dotrzeć do wszystkich rodziców. Powiedziała tak:

wierzę, że dane statystyczne wyglądałyby tak
źle – ale mniejsza o to, w co ja wierzę.
Chciałabym Wam pokazać trochę danych historycznych dotyczących zagrożeń, które niesie ze sobą ta szczepionka. Przyjmujemy, że ta
szczepionka jest bardzo skuteczna i wręcz jest
nam niezbędna. Pamiętajcie, że wciąż sprawą
dyskusyjną dla mnie jest to, że potrzebują ją
dzieci matek niecierpiących na WZW B typu
B. Cóż, jednym z argumentów w dyskusji jest
fakt, że przebywa nas (USA) tysiące osób i podobno jak w przypadku Polio, od zarażenia
dzieli nas „jedna podróż samolotem”, więc teraz WZW typu B pojawia się u nas, ponieważ populacje azjatyckie z regionów endemicznych dla tego wirusa przybywają do Ameryki. Ich dzieci chodzą do żłobków z amerykańskimi dziećmi, z dziećmi z Wielkiej Brytanii, które nie chorują na WZW B. Dzieci się
mogą zacząć gryźć i powodować rozpowszechnianie się wirusa. Czekam na dzień, kiedy ktoś
wykaże, że tak się w istocie dzieje. Aczkolwiek
w przypadku indywidualnych gospodarstw domowych, gdzie WZW B jest obecnie w formie
przewlekłej, istotnie jest tak, że w ramach tych
gospodarstw występuje proces zakażania. Starsze dziecko może zarazić młodsze rodzeństwo,
jeśli choroba nie została u tego dziecka wcześniej wyleczona. Ale wciąż wnioski z tych badań nie mają zastosowania dla większości populacji w Stanach Zjednoczonych.

„Wdałabym się w dyskusję z każdym współpracownikiem, lekarzem (klinicystą), czy
naukowcem-badaczem, który twierdzi, że posiadamy podstawową wiedzę i zrozumienie na temat działania układu immunologicznego noworodków. Wykazano wielokrotnie na przykładzie
ze świata zwierząt, że układ immunologiczny
noworodków jest znacząco różny od układu
u osobników młodych lub dorosłych. W istocie
system u noworodków zwierząt może być łatwo
zaburzony do tego stopnia, że w późniejszym
życiu nie będzie on w stanie prawidłowo reagować. . . ”.
Tematem układu odpornościowego noworodków zajmuję się dogłębniej w mojej serii materiałów na Youtubie. Zobacz na – Odporność
Niemowląt. Dalej mówi coś takiego:
„Dowolny peptyd lub o pełnej długości bądź
skrócony łańcuch białkowy [utworzony poprzez
pozyskanie go ze źródła biologicznego (oczyszczenie), bądź w procesie technologicznym rekombinacji cDNA]” – a tak właśnie wytwarza
się szczepionki przeciwko WZW B – „gdy dostarczymy go do organizmu, zostanie on odpowiednio »przetworzony przez układ odpornościowy« i w zależności od charakteru tego białka
konsekwencją może być wykształcenie się reakcji autoimmunologicznych o długotrwałym charakterze”.
Takie są fakty, jeżeli chodzi o reakcje na szczepionkę w przypadku organizmów osób dorosłych. Mam przy sobie ten artykuł i chciałabym, żeby go umieścić na stronie internetowej,
gdyż jest to bardzo długi i szczegółowy artykuł.
Czytamy dalej:

Otóż tę Panią każdy powinien znać – doktor Bonnie Dunbar. Zeznawała przed senatem
USA w 1999 roku. Zajmowała się szczepionkami, miała swoje własne laboratorium. Dostąpiła zaszczytu zostania pierwszym wykładowcą w ramach stypendium Margaret Pittman, przyznanego przez Narodowe Instytuty
Zdrowia (NIH). Uhonorowano ją za pionierskie
badania nad szczepionkami. Powiedziała ona
pewną rzecz, którą wykorzystałam w moich wy-

„Fakt, że członkowie komisji doradzającej CDC
oraz członkowie organizacji takich jak Amerykańska Akademia Pediatryczna czy Światowa
Organizacja Zdrowia otrzymują spore fundusze
od firm farmaceutycznych, jest rzeczą dobrze
udokumentowaną”.
Mówi to ktoś, kto jest częścią tego środowiska. Ta kobieta pracuje nad nowymi szczepionkami w Baylor College. Rozumiecie? Nie jest
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jakąś „szurniętą szarlatańską matką przytulającą drzewa”.

przeciwko WZW B” dotyczących ryzyka zachorowania na piorunujące zapalenie wątroby,
marskość wątroby i raka wątroby lub śmierci.
Przy czym powiedziała o najgorszym scenariuszu, ponieważ informacje i dane, które analizowała, były tak rozległe i rozbieżne, że zawierały
się w przedziale od 14.000 przypadków rocznie do 300.000 przypadków rocznie. Nazwała
to „szerokim spektrum oszacowanych przypadków”. Pozwólcie, że przeczytam to, co ona sama
napisała.

„Co więcej, rzeczą wiadomą jest fakt, że badacze, którzy przeprowadzili testy kliniczne tej
szczepionki (przeciwko WZW B), również dostają gratyfikacje oraz otrzymują fundusz na badania w ramach pracy jako konsultanci promujący szczepionkę, oraz jako biegli sądowi w sprawach toczonych przed sądem”.
W zasadzie mówi ona tyle:
„Ja do tej sprawy podchodzę z innej perspektywy – jako badacz laboratoryjny, który ma
wiele wątpliwości dotyczących tej szczepionki.
Powód, dla którego inni badacze nie wyrażają
takich wątpliwości, wynika z faktu, że ma tu
miejsce konflikt interesów”. Dalej mówi – „Udokumentowanym jest również fakt, że lobbyści,
którzy doradzają firmom farmaceutycznym, to
ci sami lobbyści, którzy działają na rzecz dostawców usług medycznych. Pozostawiam w gestii szacownej komisji zbadanie i ocenę stopnia
i znaczenie tych potencjalnych konfliktów interesów. Niemniej jasnym dla mnie jest fakt,
że niedostatek funduszy rządowych dla niezależnych badaczy, którzy ocenialiby niepożądane odczyny poszczepienne, jest głównym z powodów,
dla których naukowcy w poszukiwaniu funduszy na badania, które dyktują firmy farmaceutyczne. W trakcie testów klinicznych tej szczepionki stosowane informacje o długoterminowych konsekwencjach jej stosowania nie zostały
zgromadzone”.

„Szacowane ryzyko zakażenia się WZW
B w Stanach Zjednoczonych, podawane zazwyczaj jest przez broszury firm farmaceutycznych
oraz w raportach CDC, ocenia się na 200 do 300
przypadków rocznie. Podobne zjawisko istnieje
w przypadku wirusa grypy. – 30.000 przypadków śmiertelnych rocznie, ale jeśli spojrzymy
na prawdziwe dane, to ich tam nie ma”. Dalej pisze: – „W internecie toczą się dyskusję
w sprawie cotygodniowych raportów o ilości zachorowań i przypadków śmiertelnych [MMWR],
w których argumentuje się, że podawane liczby
mogą być w rzeczywistości niższe. W tym artykule [przypisie] podaje się, że w 1992 roku
odnotowano 358 przypadków WZW B w Nowym Jorku, 400 w północnej części stanu oraz
13.857 przypadków w skali całego kraju”.

Była wściekła z powodu szczepionki przeciwko
WZW typu B. Dlaczego? Ponieważ organizm
jej brata doznał poważnego NOP-u, a dwoje
jej współpracowników laboratoryjnych zaczęło
cierpieć na choroby autoimmunologiczne. Tak
więc to, o co wtedy prosiła, to by finansować
badania nad predyspozycjami układów immunologicznych u różnych osób, ich białymi krwinkami, strukturą genetyczną, które to badania
byłyby w stanie pokazać, u których osób wystąpią niepożądane reakcje na infekcje, a u których osób wystąpią niepożądane reakcje na
szczepionkę. Dla niej było logiczne postępowanie, zamiast odgórnie szczepić każdego człowieka tuż po narodzinach. Więc zabrała się
za analizę statystyki sprzed „epoki szczepionek

Więc skąd te 300.000 przypadków rocznie? Zapewne są to dane z Azji – tak mi się wydaje.
Więc w przypadku Stanów Zjednoczonych powinniśmy przyjrzeć się danym dla najlepszego
scenariusza. Kolejny wiersz kolumny podaje,
ile osób wyzdrowiało – 250.000 i 11.520, co
w zasadzie jest równe 83% wyleczonych. A to są
dane faktyczne, a nie symulacja czy przypuszczenia. Zdrowi nosiciele, jak podaje, stanowią
10% osób i wprawdzie są one wyleczone, ale nadal mogą zarażać innych. Odsetek osób, które
zachorowały na piorunujące zapalenie wątroby,
marskość wątroby i raka wątroby lub podnio-
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sły śmierć, wyniósł 0.83%, czyli 166 osób dla
rozważanego roku. W najgorszym przypadku
liczba ta wynosiła 2.500 osób. To jest szacowane ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Patrząc na populację Stanów
Zjednoczonych, daje to 0,000044%, a dla najgorszego przypadku – 0,0009%. Zapamiętajcie
sobie tę liczbę, a teraz przejdziemy do kolejnego
slajdu.

staw i dokładnie badają z biologicznego punktu
widzenia, co dzieje się w organizmie po otrzymaniu szczepionki i spotykają się z hmm. . . nowym badaniem CDC, które w zasadzie niweczy całą ich pracę. Jednym z takich naukowców, który zresztą pojawia się w filmie „Vaxxed”, jest dr V. K. Singh. Zgłosił się do Kongresu z prośbą o fundusze na zbadanie, jakie
osoby są podatne na uszkodzenia mózgu, zanim jeszcze poda im się szczepionkę przeciwko
MMR. Nie po to, żeby wycofano szczepionkę
MMR, ale żeby zbadać, jakie osoby są bardziej
podatne (zagrożone). Jeśli tego nie wiecie, to
mamy technologię niezbędną do tego typu badań, żeby się tego dowiedzieć. Ten pan już nie
prowadzi takich badań, nie dostał funduszy.

Teraz porównamy te dane z przypadkami niepożądanych reakcji na szczepionkę, o których
przecież wiedzieli, zanim jeszcze wprowadzono
ją do populacji pediatrycznej. Pisze ona:

Dr Stpephen Walker z Wake Forest University
– ta sama historia. Znalazł szczep odry stosowany w szczepionkach w jelitach pacjentów
cierpiących na autyzm. Skończyły mu się fundusze i pewnie zrezygnował również ze strachu.
Tak się dzieje, gdy solidne badania zastępowane
są przez epidemiologię, która mówi: „Zobaczcie
to – stosujemy szczepienia i mamy świetne wyniki”, pomijając przy tym fakt, że liczba przypadków zachorowań na tę przypadłość, o której
właśnie mówią, systematycznie maleje od jakiegoś czasu, choć w międzyczasie odnotowujemy
gwałtownie zwiększającą się liczbę przypadków
autyzmu i chorób autoimmunologicznych, a populacja dzieci liczy coraz więcej przypadków
osób, które, aby przeżyć, muszą mieć bezustannie podawane leki. Na przykład cukrzyca typu
A. Coś tu jest bardzo nie tak.

„Prywatny detektyw zdobył od Agencji Żywności i leków (FDA) listę niepożądanych reakcji organizmu na szczepionkę Recombix HB
od Mercka z lat od 1990 roku do części 1996
roku. Widnieje w nim ponad 7.000 zarejestrowanych przypadków niepożądanych odczynów
poszczepiennych”. Według moich obliczeń, daje
to liczbę 1.200 przypadków rocznie. – „Nieformalnie wyliczono, że liczba ta może nawet przekraczać 30.000 odnotowanych przypadków NOP
zarówno dla szczepionki Recombivax Merca, jak
i szczepionki Engerix, firmy Smith Kline. To
daje 5.000 przypadków rocznie. Ponieważ FDA
podaje, że te wspomniane przypadki stanowią
zaledwie 10% wszystkich niepożądanych reakcji,
można przyjąć, że przypadków takich mogą być
dziesiątki tysięcy, jeśli nie nawet setki tysięcy
do dziś”.
Dalej autorka opisuje wiedzę naukową dotyczącą autoimmunologii i jak faktycznie można
identyfikować takie osoby, zanim podamy im
szczepionkę. Cóż, pani dr Dunbar nie zajmuje
się już tą tematyką, wydaje mi się, że dotarło
do niej, z jaką potężną i mroczną siłą przyszło jej się zmierzyć. Właściwie to nawet już
nie mieszka w USA i jeśli się nie mylę, w ogóle
nie zajmuje się już nauką jako taką. Tak się
dzieje, kiedy naukowcy biorą sprawę od pod-

Spójrzmy na rzeczy, na temat, których
mamy wiedzę naukową [empiryczną]. Przedstawię Wam krótki wstęp do epigenetyki. Jeśli
nie mieliście szansy wysłuchać moich wcześniej-
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szych wystąpień, powinniście, chociaż ogólnie
zrozumieć, o co tu chodzi. To, co widzicie
w prawym dolnym rogu ekranu to chromosom
– w postaci „zwiniętej”. Te chromosomy występują w komórkach waszych organizmów. Posiadacie ich 46 i w zasadzie są one swoistą
„biblioteką” opisującą to, jak wyglądać będzie
wasze życie i życie komórek waszego organizmu, a to, jak działa ta „biblioteka” zależy
od tego, które „książki” są otwarte. Możecie
zobaczyć, jak się rozwija, rozplątuje i rozplątuje jeszcze bardziej, i „strony” tych otwartych „książek” zostają odczytane i przetłumaczone na strukturę białek w waszym organizmie, które przekształcają się w enzymy czy
tkanki. Wszelka ekspozycja powierzchni komórek na różne czynniki może wpłynąć na zmianę
przebiegu tych mechanizmów epigenetycznych.
Mamy wiedzę co do trzech takich mechanizmów, poprzez dodawanie grup metylowych do
pewnych powierzchni tych „książek”, jak je nazywam, poprzez modyfikację DNA, modyfikację histonów, czy też poprzez wykorzystanie zakłóceń niekodujących mikro-RNA, które mogą
zmieniać aktualne otwarte „książki” i sposób
ich odczytania oraz okres w życiu organizmu,
w którym to odczytanie następuje.

Oto kolejny interesujący artykuł – A. Gil, 2015.
Mówi on o tym, że posiadamy pewną „społeczną specyfikacje” jako ludzie, ale każdy z nas
jest unikalną jednostką. To trochę tak, jakby
powiedzieć, że wszyscy mamy nosy, usta i odciski palców, ale nos, usta i odciski palców u każdego z nas są inne. To, co czyni tę różnicę, opisane jest jako „indywidualna specyfikacja” jednostki i determinowane przez tysiące różnych
genów, które są aktywne bądź nieaktywne.
Wracając na chwilę do historii, oczywiście
chciałabym Wam opowiedzieć więcej na temat
WZW B i epigenetyki, i jeszcze do tego wrócę,
ale na chwilę chciałabym wrócić do początków,
kiedy naukowcy zaczęli zajmować się tym tematem. Było to w Afryce, gdzie zaczęto podawać szczepionkę DTP przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi. Pewien naukowiec, dr Aaby,
zauważył, że śmiertelność wśród dzieci szczepionych szczepionką DTP była znacznie wyższa, niż dzieci szczepionych tylko przeciwko odrze lub dzieci, które zostały zaszczepione żywą
szczepionką plus szczepionką DTP. Śmiertelność była dwukrotnie wyższa i zostało to dobrze
wykazane w prezentowanych tu przeze mnie artykułach medycznych. Ostatnio postanowił on
dokonać rewizji tych wyników, ponieważ w pierwotnych badaniach dzieci, którym podawano
szczepionki, były schorowane i niedożywione,
więc z powodu ich fatalnego stanu zdrowia nie
szczepiono ich. Dr Aaby dokonał więc rewizji
wyników dla tych dzieci, których poziom odżywienia był porównywalny, i przeglądając dane
z lat 1981-1983 dla 1.057 dzieci oraz porównując te dane dla dzieci nieszczepionych, odkrył,
że jeśli dziecku podano szczepionkę DTP oraz
OPV (doustna przeciwko poliomyelitis) umieralność była pięciokrotnie wyższa w porównaniu do umieralności dzieci nieszczepionych. Jeśli podawano wyłącznie szczepionkę DTP, bez
szczepionki OPV, śmiertelność w porównaniu
do tych samo odżywionych, ale nieszczepionych
dzieci, była dziesięciokrotnie wyższa.

Ten proces jest ustalony, np. organizm niemowlaka posiada układ immunologiczny epigenetycznie zaprogramowany tak, żeby zapobiegać wszelkim zapaleniom (stanom zapalnym),
a wraz z dorastaniem następuje epigenetyczna
zmiana nastawiona na dopuszczenie do pewnych poziomów stanu zapalnego. Gdy kobieta
jest w ciąży, jej organizm jest epigenetycznie tak zaprogramowany, żeby jego odpowiedź
miała niższy poziom stanu zapalnego po to,
aby nie doszło do odrzucenia płodu. Właściwie
wszystko, co robimy, ma na nas epigenetyczny
wpływ.

Mówi nam to, że coś musi być nie tak z zabitymi
szczepionkami, szczepionką DTP, ze szczepionkami, które zawierają aluminium, a wtedy zawierającymi również rtęć, że mają inny wpływ
na dzieci, niż szczepionki zawierające żywe wirusy. Badanie podsumował tak:
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gnalizacji komórkowej. . . Sygnalizacja komórkowa (komunikacja międzykomórkowa) i jej
sposób działania jest szalenie istotny dla funkcjonowania naszych organizmów oraz geny mające wpływ na wytwarzanie energii w naszym
organizmie. Odnotowano znaczący efekt epigenetyczny, który wywołała ta szczepionka. Jaki
składnik tej szczepionki odpowiadał za ten epigenetyczny efekt?

„Wszystkie dostępne obecnie dowody wskazują,
że szczepionka DTP może być przyczyną większej ilości zgonów dzieci z powodu innych przyczyn, niż uratuje przed błonicą, tężcem i krztuścem”.
Bo to strasznie istotne. A jak to się ma do
innych szczepionek? Naprawdę! Zapamiętajcie
to sobie, proszę. Bo to strasznie istotne. A jak
to się ma do innych szczepionek? Przecież są
różne szczepionki podjednostkowe, które zawierają aluminium i podawane są niemowlętom –
kto się temu przygląda? Powiem Wam, że doktor Aaby spotkał się wyłącznie z atakiem ze
strony WHO, która na wszelkie sposoby próbowała wypaczyć jego wyniki i udowodnić, że
się myli. Chylę mu czoła, gdyż nie poddał się
i uparcie pokazuje, że dane są takie, a nie inne,
pokazując, że to oni niepoprawnie te dane interpretują. Mam nadzieję, że nie podda się w swoich działaniach.

Nie mam pewności, ale powiem Wam, że przeprowadzono inne podobne badanie, tym razem w Szwecji, przez Lahdenpera w 2008 roku.
Przeprowadzono je po zaaplikowaniu niemowlętom szczepionek DTaP, Polio oraz Hib w wieku
3 i 5 miesięcy. Jest to połowa tego, co otrzymują dzieci w USA [brak dźwięku]. Pobrano
próbki ich krwi i zmieszano z toksyną krztuśca na szalce Petriego, a po 12 godzinach przyjrzano się efektom. Atakowały się 33 geny związane z alergiami oraz 66 genów odpowiedzialnych za astmę. Podkręconych w górę zostało 67
genów związanych z rakiem oraz 25 genów związanych z chorobami immunologicznymi. Uważam to za wielce niepokojące. Nie wiem, dlaczego więcej osób o tym nie mówi, ale ja zawsze, kiedy tylko nadarzy się okazja, pokazuję
ten slajd wraz z tym artykułem.
Co ze szczepionkami przeciwko WZW typu B?
Otóż mamy co nieco informacji na temat tych
szczepionek. To jest artykuł z 2012 roku, autorstwa H. Hamza. Cytat z artykułu, o którym
powiem szczerze zaraz, brzmi:

Oto kolejny artykuł, którego Aaby był współautorem, z roku 2013, gdzie próbowano przyjrzeć się różnicom epigenetycznym u tych afrykańskich dziewczynek, gdyż wśród dziewczynek
ilość przypadków śmiertelnych była wyższa, niż
w przypadku chłopców. Wybrano 8 dziewczynek i przyjrzano się ich profilom epigenetycznym przed podaniem szczepionki DTP, a następnie zrobiono to samo, ale już po podaniu
tej szczepionki. W artykule pokazano o wiele
więcej wyników niż ja teraz. Okazało się, że
każda z tych dziewczynek inaczej zareagowała
na szczepionkę, ale chciałam zaznaczyć taki oto
wniosek, że zostały „otwarte” geny związane
z zaburzeniami genetycznymi, geny odpowiedzialne za śmierć komórki (apoptoza), za choroby układu trawiennego, za zaburzenia rozwoju organizmu, metabolizmu pokarmu i leków, chorób układu krążenia, chorób układu
immunologicznego – te geny zostały podkręcone w górę; geny dotyczące tkanki łącznej, sy-

„Szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B mają kilka efektów ubocznych,
które powodowane są przez aluminiowy adiuwant. Wykazaliśmy, stosując metodę ilościowej
reakcji łańcuchowej polimerazy DNA w czasie
rzeczywistym (RT-PCR), że szczepionka przeciw WZW B zmieniła poziom ekspresji 7 genów,
które były wybrane na biomarkery”.
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Przy czym zmiany, o których mówią, dotyczyły
tych genów, które badacze wybrali do sprawdzenia, rozumiecie? I dalej:

współczynnik ten wyniósł 1,81. Coś jest na rzeczy z tą szczepionką przeciwko WZW B i zdecydowanie trzeba się jej bliżej przyjrzeć, a już na
pewno posiadając taką wiedzę, nie powinniśmy
podawać jej w pełni zdrowym niemowlakom.

„[. . . ] które wykazały subtoksyczne/szkodliwe
działanie szczepionki, zwłaszcza subtelne uszkodzenia wątroby”.
Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu badaniu.
Do badania użyli oni myszy, którym podano
rekombinowaną szczepionkę przeciwko WZW
typu B. Tę szczepionkę, którą używa się dzisiaj.
Okazało się, że 144 geny związane z wątrobą
uległy zmianie po pierwszym dniu wstrzyknięcia. 52 geny zostały zderegulowane w dół,
92 podkręcone w górę. Z tych genów badacze
wybrali 7 do bliższej analizy. Spostrzegli, że
2 geny związane ze staniami zapalnymi zostały
podkręcone w górę, 2 geny związane z białkami ostrej fazy zapalenia zostały podkręcone
w górę, 1 gen odpowiedzialny za glukoneogenezę, czyli proces wytwarzania nowych węglowodanów (glukozy), również został podkręcony
w górę, oraz 2 geny odpowiedzialne za syntezę kwasów żółciowych zostały zderegulowane
w dół.

Kolejne badanie autorstwa Coberly, z roku
1994 [błędna data w slajdzie]. 225 niemowlaków ze Stanów Zjednoczonych zostało zaszczepionych przeciwko WZW typu B, stosowano
różne dawki, aby sprawdzić, na które dawki
organizmy tych niemowlaków lepiej reagują.
Otóż organizmy noworodków często nie za dobrze reagują na szczepionki, gdyż ich układ
immunologiczny jest epigenetycznie zaprogramowany antyzapalnie. Rozwiązaniem w takiej
sytuacji jest zawsze kolejna dawka szczepionki
lub zwiększenie dawki aluminium. Mieli więc
grupę niemowlaków, które otrzymały większą
dawkę szczepionki. W grupie, której podano
szczepionkę z 10 mcg antygenu na dawkę, odnotowano statystycznie znaczące zahamowanie
wzrostu (rozwoju). Jest to niespecyficzne zjawisko, okoliczności nieprzewidzianego działania
szczepionki. Dane na temat wzrostu i ciężaru
niemowlaków (przed i po podaniu szczepionki)
prawie nigdy nie są gromadzone w badaniach
nad szczepionkami. Gwarantuję Wam, że nigdy nie robiono podobnych badań, które przyglądałyby się różnicom pomiędzy nieszczepionymi niemowlakami a niemowlakami szczepionymi tylko jedną szczepionką, dwoma, trzema,
a nawet ośmioma szczepionkami w 2 miesiącu
życia. Przy czym wiemy, że zachodzą wtedy
zmiany epigenetyczne, które nie wróżą nic dobrego dla organizmu w przyszłości. Wracając
do artykułu Orntofta. Taki cytat:

Kolejne badanie zostało przeprowadzone przez
M. L. Garly’ego w 2004 roku – tym razem
na ludziach. Wykonano je na 6.399 dzieciach,
które zostały szczepione przeciwko odrze oraz
876 dzieciach, którym podano szczepionkę przeciwko odrze oraz 3 dawki szczepionki przeciwko
WZW B. Grupa, która otrzymała tylko szczepionkę przeciwko odrze, miała współczynnik
śmiertelności równy 0,97. Oznacza to tyle, że
szczepionka nie miała dużego wpływu na śmiertelność, jakieś 0,3% na korzyść szczepionki. Natomiast w przypadku dzieci, którym podano
szczepionkę przeciwko WZW B oraz przeciwko
odrze i porównano z grupą szczepionych wyłącznie przeciwko odrze, przez pierwsze siedem i pół miesiąca – czyli tzw. krótszy okres –
współczynnik śmiertelności wyniósł 1,62. Jeśli
współczynnik śmiertelności wynosi 1 lub mniej
oznacza to, że szczepienie miało pozytywny
skutek dla przeżywalności. Natomiast jeśli jest
większy lub równy 1, oznacza to negatywny
wpływ szczepionki. Wynik 1,62 oznacza znaczący wzrost współczynnika śmiertelności, o jakieś 60% w stosunku do grupy z 0,97. W okresie
od siedem i pół miesiąca do dwunastu miesięcy

„Immunologiczne wyjaśnienie nieprzewidzianych [niespecyficznych] efektów szczepionek nie
jest znane na dzisiaj”.
Oni nie wiedzą, co robią. Patrzą tylko na jakieś
powierzchowne wskaźniki, a zapominają o głębszych efektach szczepionek mających wpływ
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na funkcjonowanie organizmu. W ogóle zaprzeczają istnieniu tych głębszych poziomów. Zaprzeczają badaniom, zaprzeczają tym naukowcom, którzy w przeszłości błagali ich o przyjrzenie się tej sprawie bliżej. Wciąż dodają nowe
szczepionki do kalendarza szczepień.

uodpornienia się wirusa na środki antywirusowe”
Kolejny artykuł autorstwa Micheala Purdy
z 2007 roku w Asian Journal of Transfusion
Science.
Cóż, Azja jest to region, gdzie wszystkie badania na WZW typu B mają miejsce, jeśli więc
ktoś chce ze mną dyskutować, że to nie jest artykuł z Lanceta. Wolę jednak sięgnąć do publikacji bliskich źródła zagadnienia.

Jeśli przeoczyliście moje ostatnie wystąpienie,
zdecydowałam się na zakończenie, podsumować
temat uwalnia się [ucieczki] wirusów spod działania szczepionek. Obecnie, gdy stosujemy coraz więcej szczepionek, obserwować będziemy
prawdopodobnie wzmożenie tego procesu uciekania wirusów. O co tu chodzi? Jest to sytuacja podobna, jaka ma miejsce z bakteriami,
które mnożąc się, „sprytnie” uodparniają się
na działanie antybiotyków. Podobna sytuacja
może mieć miejsce także w przypadku szczepionek. Dzieje się tak w przypadku szczepionki
przeciwko WZW B, jest na to mnóstwo danych.
Przytoczę Wam tylko dwa z wielu istniejących
artykułów na ten temat. Czytamy:

„Zakażenia bezobjawowe zaczęto obserwować
pod koniec lat 80. Pierwszym przypadkiem
ucieczki zmutowanego wirusa spowodowanym
szczepionką, został odnotowany u dziecka
w południowych Włoszech, które poddano
pasywno-aktywnej immunizacji poekspozycyjnej, został odnotowany w roku 1990. Zakażenie bezobjawowe stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż bezobjawowi nosiciele
mogą być dawcami krwi. Mutacje te są stabilne
i mogą rozprzestrzeniać się zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie”.

„Mutacje wirusa zapalenia wątroby typu B prowadzą do nieskuteczności szczepionki przeciw
temu wirusowi”.

Oznacza to tyle, że Wasze dzieci mogą zarażać
się wzajemnie, Wasze dziecko może cię zarazić
i vice versa.

Oznacza to tyle, że jeśli zarazicie się jedną
z mutacji tego wirusa, zainstalowany „program” ochronny pochodzący od szczepionki,
w waszej krwi Wam nie pomoże. Oznacza to
również, że wykrywanie wirusa w zapasach krwi
nie jest tak skuteczne, gdy chodzi o zidentyfikowanie „dzikich” szczepów wirusa WZW B.

„Szczepienia oraz podawanie immunoglobulin
przeciw WZW B, oraz leków antywirusowych,
jak lumavidine, powoduje presję ewolucyjną
preferującą mutacje”.
To jest właśnie to, o czym mówiłam – podobnie
miała się rzecz z odpornością na antybiotyki.
A wiemy, że zaczyna brakować nowych antybiotyków przeciwko pewnym mikrobom. Zakończę
wystąpienie tym ostatnim slajdem.

„Wybiórczy nacisk ze strony układu immunologicznego organizmu nosiciela i/lub terapii antywirusowej powoduje, że wirusy zmutowane stają
się dominującą populacją wirusów”.

„Badania nad dziećmi pokazują, że u dzieci
szczepionych, w porównaniu do dzieci nieszczepionych, mutacje akumulują się ze wzmożoną
częstotliwością”.

Jeśli nie przeraża Was to, to chyba kiepsko uważaliście, o czym mowa.
„Selektywne wychwytywanie zmutowanych
WZW B przez układ immunologiczny nosiciela
oraz terapię antywirusową. Scharakteryzowano
i opisano kilka mutacji wirusa zapalenia wątroby typu B, które prowadzą do nieskuteczności szczepionki, utraty zdolności do wykrywania tego wirusa przez jednostki diagnostyczne
– czyli w zapasach krwi – wzmożonej replikacji
wirusa prowadzącej do uszkodzeń wątroby oraz

Halo! Zbierzcie w całość wszystkie elementy tej
układanki. Wielka Brytanio, kto u Was rządzi?
Ludzie, ci, którzy słuchacie tego wystąpienia.
Nie interesuje mnie, czy jest to ktoś z dyplomem wyższej uczelni, czy bez niego. Połączcie
fakty i zróbcie coś na poziomie lokalnym, edukujcie inne osoby, bo przecież w Wielkiej Brytanii szczepienia nie są obowiązkowe. Nie musicie
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podawać ich swoim zdrowym dzieciom, dopóki
nie zrozumiemy, co tak naprawdę się dzieje.

gląda na to, że coś jest nie tak, na co lekarze
powiedzieli, że: „wszystko jest w porządku”. Zaszczepili go przeciwko MMR i „światła zgasły”.
Powiem Wam, że matka i babcia mają teraz
nie lada problem. Bardzo im współczuję i jestem naprawdę wściekła, gdy słyszę o tym, co
zrobili ci ignoranccy lekarze temu dziecku. Jak
w ogóle można pomyśleć o tym, żeby podawać
dziecku na antybiotykach, dziecku, które już
jest chore, szczepionkę? Dla mnie jest to jasny
dowód na to, że lekarze nie mają pojęcia, czym
są szczepionki oraz jaki wpływ mają na organizm ludzki. Najgorsze skutki to właśnie historie takie jak ta.

„Szczepione dzieci generowały preferencyjną
akumulację mutacji w drugim cyklu określonego
genu, podczas gdy u dzieci nieszczepionych mutacje miały charakter losowy”.
Tak więc mamy dane, fakt zachodzenia mutacji jest znany, bezpieczeństwo szczepionek jest
w dużej mierze niezbadane, ale wiemy, że ze
szczepionkami są poważne problemy – choroby
autoimmunologiczne są faktem. Wczoraj przeprowadziliśmy wywiad z matką jednej z najbardziej poszkodowanych przez szczepionki osób,
które przyszło mi poznać. Miał 19 miesięcy,
jego matka miała negatywny wynik na WZW
typu B – zbadano ją, a dziecku podano szczepionkę przeciwko WZW B w ciągu kilku godzin po narodzinach. Jego brzuszek nabrzmiał,
matka pokazała nam zdjęcie. Wszyscy mówili
jej, że to kolka niemowlęca i że to nie jest problem. Podawano mu kolejne szczepionki. Chorował podobnie jak dzieci z Afryki z tą różnicą,
że nie umarł. Cierpiał na zapalenie płuc, infekcje uszu, bezustannie był na antybiotykach,
a oni wciąż go szczepili. Podawali mu środki
przeciwgorączkowe, na szczepienie szczepionką
MMR przybył chory, będąc na środkach przeciwgorączkowych i antybiotykach. Matka pytała, czy są pewni, że wiedzą co robią, bo wy-

zamordowali dziecko. . .

Nawet pojedyncza szczepionka może wywołać
reakcję autoimmunologiczną, są na to dowody
w postaci badań medycznych. Możecie nabyć
przeciwciała na alloantygeny, co oznacza, że jeśli przejdziecie transplantację, szansa na odrzucenie przeszczepu może wzrosnąć. Możecie nabyć autoprzeciwciała oraz szereg innych efektów epigenetycznych, których skali nikt nie potrafi określić. Ja tego nie wiem, nikt tego nie
wie. Ponieważ oni tylko patrzą na fragment całości, a fundusze na badania nie płyną w tym
kierunku, co trzeba. Dokładnie tak, jak powiedziała dr Bonnie Dunbar.
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ODPOWIEDŹ dr SHERRI TENPENNY NA RAPORT
UNICEF-u
Wywiad z doktor Sherri Tenpenny w WHDT9

Opublikowany 28 wrz 2013

Cytat oswaja czytelnika, pozostawia z pewną
perspektywą i ujawnia cel raportu UNICEF-u,
aby zdyskredytować przeciwników szczepionek.
Sprawozdanie określiło kilka grup i osób, które
prowadzą na czele opozycję rozpowszechnionych szczepień. Jednym z nich jest dr Sherri
Tenpenny, lekarz i naukowiec krytyczna szczepieniom. Dr Tenpenny jest również autorką
książek na temat zagrożeń związanych ze szczepionkami. Jest ona naszym gościem w dzisiejszym programie i podzieli się swoją opinią na
temat tego raportu oraz reakcją na bycie w nim
wymienioną. Dr Tenpenny, zapraszamy do programu.

Odpowiedź dr Sherri Tenpenny na Raport Unicefu

UNICEF opracował publikację,
w której badany jest sposób, w jaki rodzice podejmują decyzję, aby nie szczepić swoich dzieci
w Europie Wschodniej. Ich nowy program ma
na celu sprawdzenie stron internetowych w celu
ustalenia, kto jest liderem opozycji do szczepień. Badanie ma również na celu odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego rodzice odmawiają szczepień i które z obaw są największe. W dokumencie stwierdzono, że rodzice używają mediów
społecznościowych w celu określenia czy warto
zaszczepić swoje dzieci, czy nie. Blogi też zostały uznane za ważne źródło informacji osób
krytykujących bezpieczeństwo szczepionek i ich
skuteczność. Analiza komunikacji przez internet związanej ze szczepieniami była dość szeroka. UNICEF był w stanie prześledzić kluczowe grupy tego ruchu, jakie dane zostały udostępnione i wiele więcej. Krytycy zarzucają, iż
ta publikacja zalicza wszystkie materiały wysłane przez grupy kwestionujące choćby jeden
lek – jako „antyszczepionkowe”. I na dodatek
raport otwiera cytat Marka Twaina:
Gary Franchi:

Dziękuję bardzo. Dziękuję za
przyjęcie mnie.
— Pani doktor Tenpenny. Co powiedziałaby pani, gdyby UNICEF zapytał, dlaczego
rodzice odmawiają szczepień?
— Uważam, iż paternalizm23 , jaki został
przyjęty w tej publikacji, jest po prostu niesamowity. Sugeruje, że CDC, Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF, wszystkie organizacje proszczepionkowe w USA i na całym świecie, są jedynymi ludźmi, którzy są inteligentni,
którzy potrafią czytać i wszystkie rzeczy, które
pochodzą od nich oraz cała ta propaganda, jest
dr S. Tenpenny:

„Kłamstwo może podróżować przez pół świata,
podczas gdy prawda nakłada buty”.
23

Paternalizm – ingerencja w działanie lub ograniczenie wolności innej osoby lub grupy, motywowane ich dobrem lub koniecznością ochrony. Jednostki, które otacza się paternalistyczną opieką, uznawane są za niezdolne do
samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i w konsekwencji wymagające pomocy i kontroli. | Wikipedia
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jedyną prawdą, której powinniśmy się po prostu bezsprzecznie słuchać. Ale całkowity powód, według mnie, dla którego rodzice odmawiają szczepień, jest taki, że rodzice zrobili proste rzeczy, takie jak czytanie ulotek i podjęcie
decyzji, że to, co znajduje się w takiej szczepionce, nie jest tym, co oni chcą wstrzykiwać
sobie lub swoim dzieciom. Opublikowałam ponad 5000 artykułów na stronie o nazwie „Vaccine Research Library”, które pochodzą tylko
z konwencjonalnych, sprawdzonych dokumentów medycznych lub zweryfikowanych czasopism mówiących o problemach związanych ze
szczepieniami i myślę, że rodzice czytają i mądrzeją. Już prawie nie ma rodziny bez dziecka
poszkodowanego przez te szczepionki. Jedyne
zagrożenie, na które się zwraca większą uwagę,
to możliwość autyzmu, kiedy tak naprawdę
istnieje duże spektrum kolizji poszczepiennych
i myślę, że rodzice się budzą i mówią: „Po co
nam te szczepionki i dlaczego potrzebujemy tak
wiele z nich? I dlaczego tak wcześnie?”.
— Pani doktor Tenpenny. W jaki sposób
odpowiedziałaby pani na pytanie agencji –
które z obaw są największe dla tych, którzy odmawiają szczepień?
— Największe obawy, o których UNICEF
wspomina to fakt, że ludzie mówią o teoriach
spiskowych oraz fakt, że mają oni religijne zwolnienia. Mówią, że ich ciało jest stworzone przez
Boga i nie powinni podlegać obowiązkowym zastrzykom chemikaliów do ich ciała. Ale UNICEF całkowicie ignoruje fakt, że szczepionki
mogą powodować zagrożenie, zaszkodzić zdrowiu, że nigdy nie zostały sfinansowane badania porównujące szczepione dzieci z nieszczepionymi. Jednym ze stwierdzeń zawartym w artykule jest to, że ci, którzy nie szczepią, dostrzegają możliwość problemów powodowanych
przez szczepionki, a wiadomo, że to jest faktem. Rząd USA wypłacił ponad 2 miliardy dolarów w ramach rekompensaty do roszczeń za
szkody poszczepienne. I tylko około 25% osób,
które złożyły wniosek o odszkodowanie, rzeczywiście je uzyskuje. Więc całkowicie przeoczona
jest druga strona tej historii.
— Jaka była pani reakcja, kiedy zobaczyła
pani ten raport i swoje nazwisko w nim po raz
pierwszy?
— Moją pierwszą reakcją było to, że jeśli

mają zamiar mówić o mnie, to powinni napisać moje imię poprawnie – dr Tenpenny się śmieje:
– Drugą reakcją było wielkie zadowolenie, że
tyle lat, ile w to włożyłam, zainwestowałam ponad 18.000 godzin mojego życia, ponad 13 lat,
mam ponad 48.000 [aktualnie ponad 224 tys.] fanów na Facebooku i ich liczba rośnie o około
tysiąc osób miesięcznie, czasem więcej, i to naprawdę sprawia, że jestem szczęśliwa, iż zainwestowałam ten cały czas, aby zasiać ziarno
prawdy i ludzie wiedzą, iż istnieje druga strona
medalu. Nie trzeba kupować propagandy, rzeczywiście można przeczytać i dowiedzieć się czegoś samemu, i to tak naprawdę wydaje się robić
wielką różnicę na całym świecie.
— Tak więc, według pani opinii, to robi różnicę i dlatego skłoniło to UNICEF, aby opublikować ten raport?
— Uważam, że to prawda. Wierzę, że społeczność proszczepionkowa jest coraz bardziej
zaniepokojona, że nie pozwalamy, aby nasze
dzieci stawały się repozytorium do składowania ich produktów, i to tak wielu, ile sobie życzą wbić w pięciokilogramowe dziecko i że to
jest całkiem w porządku. I myślę, że oni są
dość zaniepokojeni faktem, iż ludzie budzą się
i mówią: „Nie”. To jest moją opinią już od bardzo długiego czasu, iż szczepionki po prostu
napędzają zyski przemysłu farmaceutycznego.
Pewna liczba dzieci, które dostają szczepionki,
będzie miała problemy zdrowotne, będzie miała
astmę, alergię, egzemę, ADD, ADHD, zaburzenia padaczkowe, raka, uzależnioną od insuliny
cukrzycę, a wszystkie te rzeczy zostały udokumentowane w literaturze medycznej. A co to
faktycznie powoduje jak nie zwiększoną sprzedaż leków? Więc to było moje stwierdzenie już
dawno temu, iż proszczepionkowa społeczność
wie o tym, że szczepienia są czynnikiem powodującym choroby i propagatorem do stosowania
leków.
— A jak inni ludzie, o których mowa w niniejszym raporcie, pani znajomi, jak oni reagują? Czy rozmawia pani z nimi na ten temat?
— Rozmawiałam o tym z kilkoma z nich,
bo znam ich osobiście i czują to samo co ja, iż
robimy różnicę, otwieramy ludziom oczy i że ludzie mówią: „Chcę wyboru, co do wstrzykiwania
tych rzeczy do mojego systemu”. I myślę, że rodzice są teraz bardziej przychylni temu faktowi,
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iż istnieje zbyt wiele szczepionek podawanych
zbyt wcześnie, i to, że mogą one powodować
szkody. Wiemy, że istnieje wiele dzieci, które są
całkowicie nieszczepione i widzimy wiadomości
o nich cały czas na mojej stronie na Facebooku.
Ich rodzice mówią:

internetowe, wszystko, co dzieje się w świecie
internetu, ludzie mogą mieć do tego dostęp i do
informacji na całym świecie. Uważam, że to
jest to, co dzieje się z liderami opozycji, do których mnie zaliczono w tym raporcie.
— Kolejne pytanie związane z raportem,
który w oczywisty sposób skierowany jest
w przeciwników szczepień. Czy było coś pozytywnego w tym raporcie, co można byłoby wyodrębnić?
— Myślę, że najbardziej pozytywną rzeczą,
jaką mogę wydobyć z raportu, jest spojrzenie na sposoby siania strachu, jakie oni używają i powiedzieć: „Wow, być może to jest
coś, co powinniśmy skopiować?”. Mam na myśli fakt, że mówią, iż: „Musimy ustawić proszczepionkowych ludzi na forach i dać inną historię”. Myślę, że powinno to zmotywować ludzi, którzy próbują promować prawdę o problemach związanych ze szczepionkami, aby dostać się na proszczepionkowe fora i umieścić
tam drugą stronę medalu. Uważam, że prawda
w końcu zwycięży, a faktem jest, że szczepionki były punktem spornym od samego początku. Jeśli wrócimy i zbadamy historię obowiązkowego szczepienia, historię rozwoju szczepionki przeciw ospie i pierwszego ustanowienia prawa, które zostało przyjęte w Wielkiej
Brytanii w 1863 roku, od tego momentu zawsze istniały ruchy antyszczepionkowe, w których ludzie się przyglądali, co powodują szczepionki w zamian za wyeliminowanie lub pozorne
wyeliminowanie kilku możliwych do uniknięcia przez szczepienia chorób. I gdy szczepionka
przeciwko ospie została rozprowadzona po całym świecie z misjonarzami i innymi ludźmi,
którzy wierzyli, iż są powołani, żeby zaszczepiać
pogan w innej części świata, to nie tylko rozprowadzili ospę po całym świecie, ale i syfilis. Rodzice dzieci, którzy byli w początkowym ruchu
antyszczepionkowym, ruch nazywał się „Bitwa
Naszych Dzieci”, a więc od 1860 roku, mówili,
że:

„Moje dzieci są całkowicie nieszczepione, są
całkiem zdrowe, nigdy nie chorują, i nie martwię się o te wszystkie choroby, którym mają
zapobiec szczepionki, bo wiem, że mogę utrzymać moje dziecko w zdrowiu. A ponieważ są
nieszczepione, jeśli nawet zachorują, wyrzucają
to z systemu w ciągu tygodni lub dwóch”.
I tak wiemy, że są miliony i miliony dzieci
w USA i prawdopodobnie na całym świecie,
które są nieszczepione i są całkiem zdrowe.
I myślę, że robi to bardzo duże wrażenie.
— Co pani sądzi o technikach monitorowania, które zostały użyte przez UNICEF podczas
analizowania grup?
— Myślę, że właśnie staliśmy się tak globalnie monitorowanym społeczeństwem, pomiędzy tym, co UNICEF robi na Facebooku, blogach i forach internetowych, o czym pisali
w swoim raporcie, oraz między tym, co robi
NSA, IRS, i wszystkie te osoby, które nas monitorują w każdy możliwy sposób, nie sądzę, abyśmy mieli zbyt wiele prywatności. Więc moim
stwierdzeniem jest – niech oglądają! Nie mam
nic na Facebooku, co byłoby tylko moją opinią. Prawie wszystko, co posyłam, pochodzi
ze sprawdzonej konwencjonalnej literatury medycznej, która pokazuje ludziom, iż taka informacja gdzieś tam istnieje w środowisku medycznym, i jedyne co muszą zrobić, to ją przeczytać, aby uzupełnić swoje własne zdanie.
— To badanie koncentruje się na Europie
Wschodniej przede wszystkim. Dlaczego mówią
o pani, jeśli skupiają się na Europie Wschodniej,
i jakie są skutki raportu, skoro był oparty na
danych z Europy?
— Na moim Facebooku można dokonać
analizy, która pokazuje, jak wiele osób na całym świecie i w ilu różnych językach odwiedza moją stronę. A z tej wciąż rosnącej liczby
48.000 fanów podczas analizy, w każdej chwili,
w ciągu ostatnich 6, 8 miesięcy, było od 12 do
14 milionów odsłon w różnych językach na całym świecie. I dlatego Facebook, Twitter i blogi

„To nie jest to, co chcę zrobić z moimi dziećmi,
są inne sposoby na utrzymanie zdrowia, począwszy od urządzeń sanitarnych, dobrego jedzenia, wody i miłości do swoich dzieci, tak żeby
wzmocnić ich system odpornościowy”.
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Jest pełno rzeczy, które można zrobić, aby
chronić swoje dzieci. Zdrowie pochodzi od
wewnątrz, a nie przez igłę.
— Ostatnie pytanie: Co pani uważa za najbardziej zaskakujące w tym raporcie?
— Nie jestem pewna, czy znalazłam coś
szczególnie zaskakującego w raporcie. Po prostu uważam, że jest to bardzo niepokojące,
iż duże organizacje takie, jak UNICEF, CDC,
WHO nadal publikują dokumenty, patrząc na
media społecznościowe i próbując dowiedzieć
się, w jaki sposób przeciwdziałać ruchom społecznym i spróbować wyciszyć zdolność rodziców do dokonywania wyboru, czytania informacji i podjęcia samemu decyzji, czym jest to
ryzyko, jakie chcą podjąć. Na przykład rodzice
mogą zawsze podjąć wybór, żeby nie zaszczepić,
ale jak się na to zdecydują, to „odszczepić” już
się nie da. I naprawdę myślę, że gdzieś w przyszłości, za 50 może, 100 lat od teraz, antropolodzy będą spoglądać na ten moment w czasie

historii medycyny i na to, co robimy w zakresie wstrzykiwania metali ciężkich, zwierzęcego
i ludzkiego DNA, oraz substancji chemicznych
i komórek z abortowanych płodów do ciał małych dzieci, nadal uważając, iż to będzie pomagało utrzymać je w zdrowiu, czuję, że antropologia społeczna będzie patrzeć na to w ten
sam sposób, jak patrzymy na upust krwi, pijawki i trepanację, co było wierceniem otworów
w czaszce ludzi, aby wypuścić złe duchy. Wierzę, że będą patrzeć na to, jak na największą
zbrodnię przeciwko ludzkości, w jaki sposób oszukiwano młodych rodziców, aby uwierzyli, że to jest konieczne, aby ich utrzymać
i swoje dzieci w zdrowiu. Moja strona na Facebooku – Dr. Tenpenny on Vaccines and Current Events, a moja przychodnia lekarska – tenpennyimc.com, co oznacza Tenpenny Integrative Medical Center w Cleveland, Ohio.
— To była doktor Sherri Tenpenny. Zostańcie z nami w WHDT World News. . .
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SZCZEPIENIA – dr JERZY JAŚKOWSKI KONTRA PROF.
BOŻENA BUCHOLC
TVP INFO: Minęła dwudziesta (na żywo)

Opublikowany 18 mar 2012

nego, to jest Państwowy Zakład Higieny. Witam panią profesor.
— Dzień dobry.
— A w studiu w Gdańsku doktor nauk medycznych Jerzy Jaśkowski. Dobry wieczór.
— Dobry wieczór.
— Proszę Państwa, zaczynamy od grypy.
Będziemy ogólnie mówić o szczepieniach. Zaczynamy od grypy, bo mamy teraz sezon grypowy. Wiele osób już się zaszczepiło, wiele osób
się zastanawia czy się zaszczepić, niektórzy czekają na odpowiednią okazję, bo przecież nie
można być przeziębionym, chorym, żeby się zaszczepić i czekają. Czy z pełną odpowiedzialnością można te szczepienia na grypę zalecać?
Czy one rzeczywiście chronią nas przed grypą?

SZCZEPIENIA - dr Jerzy Jaśkowski kontra dr Bucholc

Krótkie wprowadzenie
Przyznam się szczerze, że z wielką trudnością spisywałam pojedynek pana doktora Jerzego Jaśkowskiego z panią prof. Bożeną Bucholc. Z trudnością znoszę występujących publicznie ludzi, którzy kłamią. Ludzka fizjonomia ma to do siebie niestety lub stety, że zdradza kłamstwo w mimice, w oczach, w głosie
i w ruchach ciała nie tylko u przeciętnego Kowalskiego lub Nowaka, ale nawet u ludzi, którym się zdaje, że opanowali sztukę kłamstwa,
manipulacji i perswazji w sposób mistrzowski.
Niestety pani profesor nie popisała się ani szczerością, ani mistrzostwem w kłamaniu, a telewizja TVP INFO wraz z prowadzącą prezenterką w uczciwym i bezstronnym podejściu
do tematu. Zachęcam do obejrzenia tego krótkiego filmiku i do własnej oceny. Postanowiłam
transkrypcję filmu zamieścić pod koniec tego
skryptu, gdyż chciałam, żebyście mieli porównanie z tym, co zostało już powiedziane wcześniej, ze słowami prof. Bożeny Bucholc i zachowaniem się publicznych mediów.

Szanowna pani, szanowni Państwo. Oczywiście najlepszą formą zabezpieczenia się przed grypą jest profilaktyka w postaci szczepienia. Mamy kilka rodzai szczepionek przeciw grypie. Każda z nich jest kontrolowana przez nasz zakład. Ja pracuję i prowadzę zakład badania surowicy szczepionek, tak
że można powiedzieć, że każda z tych szczepionek jest kontrolowana, zbadana, jest bezpieczna, i jest stosowana u tych osób, u których
są wskazania. Wskazania te są bardzo dokładnie opisane w każdej ulotce i są tam zarówno
wskazania dla dzieci, dla dorosłych, dla osób
z przewlekłymi chorobami.
— Pani profesor, ale nie jest też tajemnicą,
prof. Bucholc:

J. Jaśkowski vs B. Bucholc
W naszym studiu profesor Bożena
Bucholc, Narodowy Instytut Zdrowia PubliczProwadząca:
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razie to, co pani profesor powiedziała, to jest
jej dobre mniemanie, bo takich danych statystycznych nie ma. Proszę zobaczyć. Wszystkie
szczepionki, jakie były, wprowadza się kilkanaście nieraz lat po tym, jak nastąpił już spadek
zachorowań na daną chorobę. Tutaj wyraźnie
widać, że to jest. . .

że po takim szczepieniu na grypę, mnie się to
też zdarzyło, można zachorować.
— Proszę pani. . .
— Boli gardło, człowiek jest przeziębiony,
ma objawy takie jak przy grypie.
— Pani redaktor. Po pierwsze, nigdy szczepionka nie chroni w stu procentach. Wiadomo
o tym, że każda szczepionka ma swój margines,
który nie zabezpiecza przed każdym zachorowaniem, tzn. zachorowaniem przeciwko tej chorobie. Poza tym szczepionka składa się z substancji czynnej, która chroni przed chorobą, ale
składa się też z substancji pomocniczych, na
które można być czasami, rzadko, ale czasami
uczulonym, i wtedy być może ta reakcja poszczepienna może wystąpić. Poza tym każda
szczepionka, jak każdy lek daje nam reakcje uboczne.
— Ale mimo wszystko warto, tak?
— Ale mimo wszystko, no, jest to najlepszy
sposób zabezpieczenia przed zachorowaniem.
— Panie doktorze. Jest też taka opinia, że
szczepionka na grypę nie jest skuteczna, bo
jest stworzona na podstawie wirusów z poprzedniego sezonu, a te w obecnym sezonie już są zupełnie inne, a więc tamta szczepionka nie może
być jakby wiarygodna na dany rok, w którym
się szczepimy. Czy pan z taką opinią się zgadza?

Dawno już spadła zachorowalność, a dopiero
wprowadzono szczepionkę, i tak jest z każdą
inną chorobą. Natomiast ten sam spadek zachorowań obserwujemy na choroby, kiedy nie
było szczepionek. Czyli, że nie ma żadnego
związku pomiędzy szczepionką a spadkiem zachorowań. Natomiast jedyny związek, który
udowodniono, to jest pomiędzy wprowadzeniem centralnego systemu dobrej wody, myciem
rąk, w ogóle generalnie higieną. I proszę zauważyć, jaka jest sytuacja w Polsce. Zlikwidowano wszystkie publiczne łaźnie, a mamy coraz więcej bezdomnych i bezrobotnych, którzy
nie mają się gdzie umyć. Czyli innymi słowy –
zamiast walczyć z przyczyną, czyli z brudem,
a proszę zauważyć, że przez ostatnie 20 lat ani
jeden poseł, ani jeden radny nie zapytał się,
dlaczego w danym mieście zlikwidowano łaźnie
publiczną.
prowadząca nie daje dokończyć doktorowi Jaśkowskiemu: Pani profesor. . .

— Oczywiście to jest prawda. I nie musimy
się opierać tylko na takich tłumaczeniach. Jest
coś takiego jak biblia [biblioteka] Cochrane, czyli
grupa naukowców, ponad 1700 ludzi, którzy
wydają materiały dotyczące między innymi
skuteczności szczepień. I właśnie oni podali, że
40 lat stosowania szczepionki przeciwko grypie,
nie udowodniło żadnego pozytywnego wpływu
w takich końcowych parametrach jak ilość hospitalizacji, ilość powikłań i tak dalej. Czyli na

W Polsce 5000 bezdomnych nie
mogą się nigdzie wymyć. Dlaczego? A to są
dane oficjalne. . .
dr Jaśkowski:

prowadząca:

Panie doktorze, momencik.

dr Jaśkowski:

Oparte na 40 tysiącach badań.

Pani profesor chciałaby z pewnością
coś powiedzieć, bo zostawiając w takim razie
szczepienia na grypę. Na co pani zdaniem na
prowadząca:
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pewno warto się zaszczepić? Poza grypą, którą
pani powiedziała – tak, pan doktor, że nie.
— Pani redaktor jest cały kalendarz szczepień. Są szczepienia obowiązkowe i są szczepienia zalecane, i jest to ileś stron. Nie będziemy
tego omawiać, bo każdy, jak gdyby, może się
z tym zapoznać na stronie Ministerstwa Zdrowia. Natomiast to, co pan doktor powiedział,
że nie można się szczepić, czy nie potrzebnie
jest szczepić, bo nie ma choroby i te wykresiki tam pokazywał, to powiem, skąd to się
bierze. W momencie, kiedy zdecydowano szerokie szczepienia, dla całej populacji, to oprócz
tego, że każda osoba jest chroniona przed daną
chorobą, to pozostałe dziesięć procent, które nie
zostało zaszczepione, też jest chronione. I stąd
spadek choroby. Wyeradykowano [?] wirusa
ospy prawdziwej na całym świecie, nie mamy
go. Wyredykowano wirusa Polio prawie na całym świecie. Następuje eradykacja wirusa odry.
Jeśli chodzi o szczepienia w Polsce przeciwko
wirusowemu zapaleniu WZW B, to w momencie
wprowadzenia szczepień było ich około 16 tysięcy nowych zachorowań rocznie. W tej chwili
jest poniżej jednego tysiąca.
— Panie doktorze, co pan na te argumenty?
— Nie, no to są w ogóle bajki, co pani opowiada, dlatego że na przykład na ospę rozpoczęto szczepienia w 1750 roku. Żeby podać
przykład, to caryca Katarzyna jako pierwsza
odważyła się zaszczepić, czyli 250 lat do 1978
roku, 12 pokoleń ospa była. Natomiast są takie choroby jak poty gdańskie, gdzie w 1709
roku rozpoczęły się, a w 36 już skończyły się.
Czyli jedno pokolenie wyeliminowała tę chorobę. Pani profesor doskonale wie. . .

suje szczepień przeciwko grypie, o wiele mniej
osób umiera z powodu powikłań, niż w USA,
gdzie jest przymusowe praktycznie szczepienie.
Czyli pani profesor myli przyczynę ze skutkiem.
— A panie doktorze, a na przykład w 2006
roku był taki przykład z Niemiec, kiedy część
rodziców w obawie przed powikłaniami po
szczepieniach nie szczepiła swoich dzieci na
odrę, i 1600 dzieci zachorowało, dwoje z nich
umarło na zapalenie mózgu.
— To, co tu pokazuję, to są dane, które
dotyczą właśnie odry. Proszę zobaczyć, kiedy
był „pik”, a kiedy jest spadek. Zawsze, co jakiś
czas, może wystąpić jakaś tam mała epidemia.

prowadząca nie daje dokończyć doktorowi Jaśkowskiemu
i zmienia temat: Panie doktorze, czy zabezpiecze-

czasu.

Proszę zobaczyć – to są dane z Państwowego
Zakładu Higieny. I tiomersal, który jest wycofany, w szczepionce przeciwko grypie się nadal znajduje sprzedawanej w Polsce. A dawka,
którą dzieci otrzymują, wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. . . Jak wprowadzono
rtęć. . .
prowadząca wcina się i przerywa doktorowi Jaśkowskiemu: To teraz pani profesor.
dr Jaśkowski:

To jest dużo mniejsza ilość

Pani profesor. Mówi się, że zasadność tych powszechnych szczepień profilaktycznych to jest w tej chwili najbardziej kontrowersyjny problem między lekarzami na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko.
W Stanach wielu rodziców, których dzieci
miały powikłania, i tu się mówi o autyzmie, o różnych innych powikłaniach, zaskarżało firmy farmaceutyczne, już poszły milionowe odszkodowania. To jest jedna strona medalu, a proszę panią o drugą.
— Pani redaktor, jeżeli chodzi o związek rtę. . . Weźmy ten temat. Związek rtęci,
prowadząca:

nia zabezpieczają nas. . . Czy na przykład podnoszą odporność dzieci, bo mamy obowiązkowy
kalendarz szczepień?

— Nie tylko nie podnoszą, ale obniżają odporność dzieci, i to jest udowodnione. Te dane
z Biblioteki Cochrane wyraźnie pokazują, że
spadek zachorowań nastąpił 10 czy 15 lat przed
wprowadzeniem [szczepień], to nie są wykresiki,
to są dane dotyczące zachorowalności na podstawowe choroby w Anglii i Australii, Kanadzie
i w Stanach Zjednoczonych. Wręcz przeciwnie
mamy dane, że w Kanadzie, w której się nie sto-
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który się znajduje w tiomersalu a autyzmem. . .
Dawno pan, który ogłosił w Lancecie taki związek, wycofał się z takiej teorii po pierwsze.
Po drugie nie ma już szczepionek zawierających tiomersal. W Polsce jest jedna jedyna
szczepionka, która zawiera tiomersal. Wszystkie inne szczepionki, które są podawane dzieciom, nie mają tiomersalu i bardzo mocno to
podkreślam.
— Pani profesor, a czy w Polsce, bo niewiele
się u nas mówi o powikłaniach poszczepiennych,
a one mogą wystąpić. I tego nikt nie neguje.
Czy prowadzi się jakąkolwiek ewidencję powikłań?
— Oczywiście, że tak. Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny ma specjalną pracownię. Ma szefa tej pracowni, gdzie
wszystkie NOP-y, bo to się nazywają niepożądane odczyny poszczepienne, rejestruje, analizuje i zgłasza. W momencie, kiedy jest podejrzenie, że jest to wina szczepionki, trafia to do
mojego zakładu, gdzie ponownie szczepionka
jest przebadana, natomiast wszystkie inne lekarskie dochodzenie prowadzone jest przez epidemiologów.
— Ale ja dziś przygotowując się do tej rozmowy, czytałam wspomnienia mamy, która powiedziała, że ewidentnie jej dziecko zaczęło
mieć autyzm, dzięki jej wysiłkom i wysiłkowi
lekarzy to się zaczęło cofać, ale ona odmówiła i zgłosiła do sanepidu odmowę szczepień
i kolejne dziecko, które już się urodziło, powiedziała, że absolutnie nie chce, żeby było szczepione.
— Pani redaktor nie ma dostatecznych dowodów, jaki czynnik etiologiczny jest powodem autyzmu [!], ale na pewno udowodniono
w wielu doświadczeniach, w wielu badaniach
klinicznych, że nie jest to związane z rtęcią
zawartą w tiomersalu. Prawdopodobnie rozwój
autyzmu jest w tym samym czasie, w którym
podawane są szczepionki [!], i być może łączenie tych dwóch faktów spowodowało, że osoby
mające dzieci rozumiem, że się boją. Wcale im
się. . .
— Ja też im się nie dziwię.
— Panie doktorze ostatnie pytanie do
pana. . .

dr Jaśkowski:

tylko. . .

Jeżeli można, jeszcze dwa zdania

Tak.
— To jest lista, którą wypisałem przed przyjściem do państwa, ze strony Państwowego Zakładu Higieny, i ta cała strona, to wszystko
szczepionki, które wg sanepidu mają tiomersal,
tak że to, co pani profesor opowiada, to po prostu nie wie, co się w zakładzie u niej robi. . .
prof. Bucholc: Proszę pana. . .
prowadząca:

Te wszystkie mają, a te nie mają.
To jest oficjalnie na liście.
dr Jaśkowski:

prowadząca nie daje się wypowiedzieć doktorowi Jaśkowskiemu: Pani profesor musi odpowiedzieć. Panie

doktorze, momencik.
dr Jaśkowski:

kowałem.

Przed przyjściem tutaj to wydru-

Nie wiem skąd pan wziął [!] te
dane. Ja panu mówię, proszę przyjść do mojego zakładu. . .
prof. Bucholc:

dr Jaśkowski się uśmiecha. . .

Ja panu podam skład każdej
szczepionki. W Polsce jest zarejestrowanych
około 76, 80 szczepionek [!], podam panu skład
każdej szczepionki, którą się podaje dzieciom.
I powiem panu, że oprócz jednej szczepionki,
której nie chciałabym tu wymieniać24 , inne
szczepionki podawane dzieciom nie mają tiomersalu.
prof. Bucholc:

Jeszcze raz powtarzam. To są oficjalne dane z PZH, a nie. . .
dr Jaśkowski:

prowadząca podnosząc głos kilkakrotnie, przerywa wypowiedź dra Jaśkowskiego: To już państwo mu-

szą ustalić, my będziemy do tematu wracać

24

I to się nazywa uczciwość pani prof. Bohulc i Państwowego Zakładu Higieny w stosunku do społeczeństwa
polskiego. Niesamowite! Ile jeszcze takich „nie chciałabym wymieniać” ukrywa się przed Polakami?
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i z pewnością będziemy próbowali również tę
sprawę w programie pokazać. W Polsce grozi
kara grzywny do 1500 złotych za nieszczepienie dzieci. Można szczepionkę podać przymusowo. Ja tylko panie doktorze chciałam na koniec panu powiedzieć, że orędownicy obowiązkowych szczepień, jak na przykład profesor Jacek Wysocki, że osoby, które odmawiają szczepienia, można potraktować, porównać w zasadzie do pasożytów, bo korzystają z tego, że
reszta populacji się szczepi i ten łańcuch zarażania wirusem jest przerwany.
— Prosiłbym zadać pytanie panu doktorowi, na jakiej podstawie twierdzi, że Kowalski jest odporny, a Nowak nie jest odporny, bo
do tej pory żaden zakład medyczny nie znalazł
takiej miary, żeby stwierdzić, że jedno dziecko
jest odporne czy drugie nie. Po drugie. . .

wać ”coraz to nowsze , silniejsze antywirusy mogące walczyć z chorobami. Szczepiąc nie dajemy
mu na to szans.

Niezrozumiały, ironiczny śmiech prof. Bucholc

Moja córka (zdrowa! 5 lekarzy badało ją wcześniej) w drugiej dobie po podaniu tego skojarzonego badziewia wylądowała na kardiologii z rozpoznaniem kardiomiopatii... i wydolnością serca poniżej 20%... niech mi jakiś inspektor spróbuje na
siłę zaszczepić ją jeszcze raz, a nie ręczę za siebie.

Lukasz | 1 rok temu
Jerzy Jaskowski prawde powiedzial ! Bucholc jedna
wielka sciema !

Nibemben | 2 lata temu
dr jaśkowski pięknie ją znokałtował. podziwwiam

Violetta W. | 1 rok temu
Pani Bucholc jest w machinie farmaceutycznej.

Elis Jaderi | 2 miesiące temu
pani bucholc ma w d.... polakow ,szczepienia to nie
lek do szkoly matoly

Ishino1981 | 1 rok temu

dr Jaśkowski kontynuuje: Karanie w Polsce jest
bezprawne, dlatego że po pierwsze, ustawa,
która została przyjęta przez sejm, wcale nie obliguje sanepidu do nakładania kar. W związku
z tym po prostu karze się ludzi jako podatek. . .

Gw ałcimierz | 1 miesiąc temu

I po raz kolejny prowadząca błyskawicznie wcina się
i nie pozwala dokończyć doktorowi Jaśkowskiemu: Mu-

Dziecko naszych znajomych wpadło w autyzm
i ADHD po tym głównie...

simy kończyć. . . Mamy dwie skrajne opinie.
Tak i nie. Rodzice muszą w tej chwili decydować sami i zdawać się na zdrowy rozsądek.
My z pewnością będziemy do tego tematu wracać. Dziękuję bardzo państwu.

Aleksandra Świtek | 1 rok temu
Szczepionka, to nie jest lek! Co ta baba gada ?!

mat dat | 2 lata temu

i ja
również, bo kilkakrotnie w tej rozmowie przerywano mu, nie dając się wypowiedzieć. Jest
to niezwykle irytujące. Była to komedia, a nie
poważny wywiad na poważny temat. Miałam
wielką ochotę skomentować tę debatę, ale zdecydowałam się oddać głos internautom. Z 674
komentarzy pod filmem wybrałam kilka z nich,
które podsunął mi YT wg kolejności – najpopularniejsze. Pominęłam komentarze obraźliwe
i rasistowskie, choć z drugiej strony rozumiem
doskonale te osoby. Trudno bowiem zachować
emocje, oglądając taki materiał. Oddaję głos
Polakom:

Pani doktor popiera szczepionki bo je bada i dzieki
temu ma prace. Pan Doktor Jaskowiak mowi
prawde.

dr Jaśkowski uśmiecha się z przymrużeniem oka

Ulv Hedin | 1 rok temu
Czy Wy widzicie w jaki sposob pani dr Bucholz
manipuluje rzeczywistoscia? ;) Nie podaje faktow
tylko probuje grac na emocjach. Ona probuje dyskutowac z liczbami :)

Robert Stepnowski | 1 rok temu
Szczepienia powodują autyzm, i tylko rodzice
którzy tego doświadczyli nigdy nie zaszczepia
2 dziecka

Jasna strona Borsuka | 1 rok temu

LORD KRZYŻOWIEC | 1 dzień temu

Ile Ci płaci mafia farmaceutyczna, Każda szczepionka nie ma wieloletnich badań to weź się upa-

Naturalnym jest że organizm sam musi ”produko-
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dła istoto nie wypowiadaj na takie tematy bo
my jesteśmy wolnymi ludźmi. W Polsce strzepią
dziecko zaraz po urodzeniu jak odmówisz do płacisz grzywnę co to ma być demokracja !!?!!

dzi jak małpy. A w Polsce to nie trudne skoro wybito nam inteligencje w XX wieku. Została kłutliwa gawiedź która dba tylko o swój interes jak
Kargule i Pawlaki. Zostaliśmy tak sformatowani ze
nawet nie wyobrażamy sobie najprostszych wyjść
jakie mamy bo wierzymy w realność sztucznych
ścian i sufitów jak w sytemy bankowe. My w tym
sytemie nie wygramy. Oni kontrolują banki i produkcję pieniądza również w Polsce. Ale kto powiedział ze musimy funkcjonować w tym systemie.
Możemy stworzyć wlasny. Możemy odejść od pieniądza w jakim nas gnębia. Możemy przestać się
nim posługiwać w obrocie. Możemy wprowadzić
swój nad którym oni nie mają kontroli i my nie
mamy w nim długów. Przecież pieniądz który nie
jest używany i nie ma na niego zapotrzebowania to
nie ma on żadnej wartości jak kapsel. Tylko ludzie
są tak sformatowani że nie przychodzi im do glowy
żeby mogłoby być inaczej. To jakby powiedzieć komuś ze ogień pali się pod wodą - niewobrażalne ...

muereve | 1 rok temu
ale ta baba to tłuk. Sztuczny uśmiech zdradza bezradność w polemice.

strek323 | 1 rok temu
Bucholc kolejny klon dr Mengele

Violetta W. | 1 rok temu
A Pani Profesor sie szczepi?

Sylwek Stallone | 1 rok temu
LICZY SIĘ TYLKO KASA A POWIKŁANIA SĄ
POTRZEBNE ŻEBY POTEM LECZYĆ

Małgorzata Lem | 2 lata temu
Pani doktor Bucholz opowiada głupoty i gołym
okiem widać, że nie ma wiedzy, bo też brak jej argumentów,ale ktoś jej dobrze zapłacił, więc brnie.
Dzieci zachorowują na autyzm w czasie, kiedy akurat podawane są szczepionki, to ciekawa zależność.
Logika dwulatka. Kto jej dał te tytuły?

Bart Simpson | 4 lata temu
Ciekawe ile płacą jej koncerny farmaceutyczne za
te brednie... Nielegalna marihuana też jest ich
sprawką... Do momentu kiedy koncerny farmaceutyczne nie zdobyły sporej kasy, to marihuana
była legalna i stosowana na wiele chorób...

Beata Ziomek | 1 rok temu

SzklaneSkrzydla | 3 lata temu

Konkrety doktora Jaśkowskiego i solidna argumentacja kontra jakieś bzdury, brak merytoryki z 2-iej
strony

Co to jest za "jedna szczepionka"której Pani prof.
"Wolałaby nie wymieniać"? Lepiej jak społeczeństwo nie wie? Nie wyrobiłam sobie jeszcze zdania
na temat szczepien, ale rozwalają mnie takie osoby
;/

p6 | 1 rok temu
W życiu nie widziałem tak stronniczego i ustawionego programu. Ile razy dr Jaśkowski próbował podać niewygodne argumenty i dowody, tyle
razy ta pseudo dziennikarka go blokowała i przerywała mu. Ten program to najlepszy dowód na
kłamstwa Big farmy i zamykanie ust ludziom głoszącym prawdę. Na stronach WHO była strona pokazująca szczepienia i ilość zachorowań na świecie
na poszczególne choroby. Na tej stronie było widać
nieskuteczność szczepień i obowiązkowe szczepienia
na choroby, których praktycznie nie ma np. tężec.
Już tej strony nie ma - WHO ją skasowała, albo
dobrze ukryła.

kemba | 1 miesiąc temu
SzklaneSkrzydla A dzisiaj już wyrobiłaś? Szczepionki to śmierć, powodują powikłania po to,
aby później nastąpiło leczenie kolejnymi środkami
farmakologicznymi. Koncerny farmaceutyczne nie
mogą upaść. Ludzie proszę Was, zacznijcie myśleć. Logicznie. To wszystko jest jak puzzle, który
każdy z nas potrafi sam ułożyć, nawet jak mają ich
1000 lub 2000.

Martin Bajura | 1 rok temu

Damian A. | 5 miesięcy temu

Widac,ze dzis tytul Prof. nic nie znaczy naukowo!tylko ile kasy na koncie bedzie!!

p6 witaj w realnym świecie gdzie nic nie jest
prawdą a wszystko co Ci pokazują to mydlenie
oczu dla uzyskania konkretnego efektu. Tresują lu-

wlad kowal | 1 rok temu
Pani Prof. Bucholc prezentuje stanowisko lobby
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dobre ( bez podania danych z czego to wynika) jest
delikatnie mówiąc nie na miejscu dla osoby która
tytułuje się "doktorem".

wielkich firm farmaceutycznych, a ciekawe co by
opowiedziała nam o szczepionkach powodujących
bezpłodność, o przepraszam chciałem napisać chroniących przez rakiem szyjki macicy - przed wirusem HPV?, szczepionki te są sponsorowane i zalecane przez Pana Billa Gatesa i Pana Rothschilda (o
przepraszam znów pomyłka - miałem napisać że zalecanych przez WHO). Pan dr Jaśkowski dzielnie
broni honoru lekarzy i naukowców - bardzo dziękuję Panie Doktorze!

Petter Krol | 1 rok temu
nie szczepić się to trucizna

Kukulcan2010 | 2 lata temu
pani prowadząca pyta się na co się zaszczepić? Na
głupotę,dr Jurek pokazal statystyki i z czym tu
dyskutować?

Hugo Kowalski | 2 lata temu

Seba | 2 lata temu

dr Bucholc jest niekąpaną osobą, nawet nie wie jaki
skład mają jej szczepionki i nie poda jaka szczepionka zawiera rtęć - wolne żarty !!!!!!

Pani potwierdziła, że w jednej szczepionce jest rtęć,
pytanie czy faktycznie jak mówi dr J. w dawce
większej niż jest dozwolona? Jeśli tak to ja się
pytam dlaczego jest taka szczepionka dopuszczona!??!?! Przecież to jawne ryzykowanie zdrowiem pacjenta...

Subskrybuj | 2 lata temu
jawnie kłamie zachowanie zdradza człowieka...

meejaakii | 3 lata temu (edytowany)

Jack G | 3 lata temu

TO NIE FER!!! Dr. Jaśkowski miał zdecydowanie
mniej czasu na wypowiedź!!! Dobrze, że jednak nie
mam durnej telewizji.

9:54 - Gówno prawda, po szczepieniu ńa sepsęńikt
mojego NOP-u nie zarejestrował, a byłem u pielęgniarki, która wykonywała mi zastrzyk, i mówiłem
jej o tym.

Łukasz Żółtowski | 3 lata temu (edytowany)
Kim jest ta kobieta? Przecież ona nie potrafi się
składnie wypowiedzieć i nie do końca zna polszczyznę !!!!! Nie ma szczepionek zawierających rtęć,
ale jest jedna która zawiera :-/. Za niezaszczepienie dziecka grozi ci kara 1500 zł, ale jak jesteś wpływowym właścicielem przychodni lekarskiej, w której ponad kilkudziesięciu, a może i kilkuset dzieciom podano nie wiadomo co zamiast sczepień komercyjnych, to grozi Ci mandat 500 zł !!!!!! którego przyjęcia możesz odmówić. Zainteresowanych
sprawą zapraszam do Pruszkowa. Państwo bezprawia.

Paweł Majtkowski | 1 rok temu
Nie mogę nie mogę słuchać tej Bucholzowej ani na
nią patrzeć to kompletna idiotka

Kp Pl | 1 rok temu
przestałem mieć gorączkę, katar i kaszel od czasu
zaprzestania szczepień na grypę ;P Wczesniej po
każdym takim szczapieniu miałem tydzień choroby.
Od ok. 6 lat nie miałem kataru ;P

Gaga Mimi | 3 miesiące temu
Kp Pl wiem że na tężec szczepionka działa tylko
przez pół roku, i myślę że gdyby zainteresować się
tematem znajdziemy zdrowszy i pewniejszy sposób
zapobiegania. Osobiście szczepienią już nie ufam,
gdy zaszczepiłyśmy się obie z córeczką to OBIE
chorowałyśmy jak zaprogramowane co 28 dni przez
8 mies.!!!

Piotr Tomaszewski | 1 rok temu
Przedstawicielka NiZP mówi nieprawdę, ponadto
polszczyzna pani profesor w wielu momentach tego
wywiadu pozostawia wiele do życzenia. Pan doktor Jerzy Jaśkowski wypowiada się w sposób jasny
i przejrzysty popierając swoje stwierdzenia dowodami.

Wliku | 1 rok temu

Bożena Książek | 2 lata temu

p.profesor śmiechu warte ,każdy już trąbi w niezależnych mediach że szczepionki to trutka na ludzi
a ta zacofana kobieta chyba niezłą kasę dostaje od
korporacji ,kobieto przestań truć społeczeństwo za
kasę!! nie udowodniono że szczepionki wyleczyły

dr Bucholc nawet nie raczył przygotować na
potwierdzenie swoich słów ŻADNYCH danych,
w przeciwieństwie do dr Jaśkowskiego. To samo
mówi za siebie. Argument że coś jest dobre bo jest
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jakom kolwiek epidemie ale udowodniono że niszczy zdrowie bardziej niż pomaga.

A RTEĆ (THIMORESAL) PODAJE SIĘ
NOWORODKOM, 2 GODZINY PO URODZENIU!!!! SZCZEPIONKA NA WZWB EUVAXB
Z WIELKĄ DAWKĄ RTĘCI TO SZCZEPIONKA
WYCOFANA NA ZACHODZIE, DOSTĘPNA
TYLKO!!!! W POLSCE!!!!

hanetka | 5 lat temu
dr Jaśkowski-wielki szacunek i uznanie za odwagę
wypowiadania się i mówienia prawdy!!!

Wiadome jest, że rtęć i aluminium powoduja
WADY ROZWOJOWE - nawet jesli wydaje się, że
wszsytko jest ok. Poza tym to trochę można porównać do skórek z łodzi, gdzie "dobijanołudzi za
500 zł, a w szczepionkach chodzi o zyski koncernów

tomgolisz | 3 lata temu
Ja bym te pania professor zaszczepil na caly kalendarz szczepien dla lekarzy ...:) czego lekarze nie
robia, nawiasem mowiac

EDUKACJA, TYLKO EDUKACJA!

Mirek Groń | 2 lata temu (edytowany)

skull end bone | 2 lata temu

WIADOMO KTO TU MA WIEDZĘ A KTO BLE
BLA POD KONCERNY, JAŚKOWSKI BRAWO,
POZA TYM MOŻNA WZMACNIAĆ NATURALNIE ODPORNOŚĆ NP. CZOSNEK, CEBULA
I DZIAŁA, PRZEZIĘBIENIA MOŻNA WYGRZEWAĆ CIEPŁĄ WODĄ, ALBO W ŁÓŻKU
I RÓWNIEŻ POMAGA, TAKŻE NIECH NIE
ZMUSZAJĄ LUDZI JAK KTOŚ CHCE SIĘ LECZYĆ NIESZKODLIWIE

idiotka Odre wystarczy przeleżeć w 98% ustępuje
!!!

Maciej Kulczycki | 1 rok temu
Ciekawe dlaczego p. Bucholc nie chce podać nazwy
szczepionki zawierającej rtęć? Bo maluczcy zrobiliby zły użytek z tej informacji?

Zielona Gałązka | 6 miesięcy temu
Doktor Jerzy Jaśkowski ma szeroką wiedzę nie
tylko z zakresu medycyny ale również historii.
To wielki człowiek wielkiego serca. Uczciwy. A ta
pani to... ręce opadają.

Piotr Nowakowski | 3 lata temu
ja bym zapytała dorosłych czy się regularnie szczepią bo przecież odporność poszczepienna trwa tylko
kilka lat. dorośli więc którzy nie mają już odporności poszczepiennej są takimi samymi pasożytami
jak moje nieszczepione dziecko :)

greg konfederak | 11 miesięcy temu
Pani Bucholc nie będzie krytykować prduktów
z których żyje. Toż to logiczne. To co mówi ta kobieta nie można brać poważnie gdyż istnieje konflikt interesów.

Ilona C | 2 lata temu
Zastanawia mnie jak ludzkosc przetrwala setki tysięcy lat bez szczepionek? Dlaczego bakterie, wirusy i grzyby nie pozarly człowieka już pierwszego
dnia?

time traveller |6 miesięcy temu
Do pani redaktor: jakaś idiotyczna babska solidarność czy co ? Przecież gołym okiem widać że
dr Jaśkowski ma rację a pani wyraźnie go blokuje.
Zmieniam o pani zdanie i żegnam.

Aga Aga | 1 rok temu (edytowany)
moje dziecko miało poszczepienne komplikacje, pediatra w ogóle nie chciał nas sluchać, jak mówiliśmy o NOP, nie ma mowy w Polsce o czymś takim
jak rejestr powikłań o tym wie każdy rodzic

czlowiek 869113325 | 4 lata temu
Pan Jaśkowski na koniec półuśmiecha się z przymrużonym okiem patrząc jak pani redaktor w bezczelny sposób mu przerywa dając głos Bucholc.
Widać, że był dobrze przygotowany i obnażył niewiedzę i wiarygodność sanepidu. Totalitaryzmem
jest wprowadzenie przymusowych szczepień. Nie
dajmy się ! Nie wystarczy bierność. Z tym trzeba
walczyć !

jest dobrze póki jest dobrze, do większości rodziców nie trafiają argumenty, a co dopiero do
urzędników - no comment...
a ludzie są ogólnie głupi, szczepią swoje dzieci,
nie słuchają argumentów, nie dowiadują się czym
jest rtęć, czym aluminIum i jak to wpływa na organizm malego człowieka.
Rodzice, poczytajcie, dowiedzcie się. Już udowodniono, że ścisły związek ze szczepionkami ma
zachorowalność na AUTYZM.

Agniecha Nowa | 1 rok temu
Amisze nie szczepią się i nie ma wśród tej popu-
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Barbara Przybylska | 11 miesięcy temu

lacji autyzmu. Więc argument,że autyzm pojawia
się akurat w tym czasie w którym szczepi się dzieci
jest chybiony.

dla mnie jest wiarygodny, inaczej niż te dwie, wierzę doktorowi. szkoda że nie miał możliwości dokładniej się wypowiedzieć.

MrRafal318 | 2 lata temu

neonitka | 5 lat temu

Osoba w studiu ńiby"doktor ilość populizmu jakim się posługuje jest zatrważająca. "Były robione
profesjonalne badania", "wszystko jest przebadane
i bezpieczne", źajmują się tym najlepsi ludzie"i tak
dalej itp no bo nic żadnych merytorycznych wypowiedzi nie miała. No i to jest przerażające bo jednak po drugiej stronie siedziała osoba która miała
wypowiedzi merytoryczne i posługiwał się badaniami, statystykami i ogromną wiedzą historyczną
na tematy szczepionek i ich działania. Pani dr Bucholc tragedia. Przecież lekarze mają obowiązek
KSZTAŁCIĆ SIĘ CAŁE życie to co Pani dr Bucholc robi od kilkunastu lat że nie umiała wydukać z siebie ani jednej statystyki i ani jednego merytorycznego zdania. Tylko te "wicie, rozumicie",
"wszystko fajnie i profesjonalnie", ńajlepsi ludzie
najlepsze standardy"i tak dalej no tak to ja mogę
z partyzanta usiąść i stać się takim doktorem jak
dr Bucholc.

11:13 dr. Bucholc: "Prawdopodobnie rozwój autyzmu jest w tym samym czasie, w którym podawane
są szczepionki". Rozumiem przez to, że 90% dzieci
chorych na autyzm, miały takiego pecha, że akurat zachorowały tóż po szczepieniu, dodam dzieci
w grupie od 9 m.ż do 15 m.ż., które przed szczepieniem były okazami zdrowia psycho-fizycznego.
Bardzo pechowe 90% autystów.

kusiciell | 1 rok temu
Bucholc łże w żywe oczy... KŁAMCZUCHA !!!

Starowier1952 starowier | 4 lata temu
Właśnie dziś byłem w przychodni by pisemnie odmówić szczepienia mojego dziecka.Oczywiście zostałem postraszony sądem i sanepidem.Sprawa wyraźnie śmierdzi i pani prowadząca nie dopuściła
do głosu dr. Jaśkowskiego.Intuicja mówi mi żeby
od szczepionek trzymać się z dala.Niech szczepią
się dyrektorzy koncernów produkujących te szczepionki.

nofor NWO | 3 lata temu
kto chce niech sie szczepi. dlaczego panstwo zmusza mnie do wstrzykiwania trucizny do mojego
organizmu. powszechnie mowi sie o szkodliwosci
papierosow a jednak nie kara sie ludzi za to ze
truja siebie i innych. milosc do kasy jest przyczyna
wszelkiego zla

Maria Urbaniak | 1 rok temu
Kto pani płaci za te kłamstwa ,szczepienia
nie zabezpieczają wręcz wywołuje wiele chorób.szczepionki służą tylko nabijanu kasy koncernom farmaceftycznych.

adam vondeski | 6 miesięcy temu
"Wykresiki- przecież to są oficjalne dane: choroby
zakaźne wyeliminowała higiena, zanim pojawiły się
szczepienia, a w wypadku ospy pomimo stosowania
szczepień, a ta udaje, że nie słyszy? nie rozumie co
się do niej mówi. I taka kobieta ma tytuł profesora!

Jolanta Christodulo | 11 miesięcy temu
Trzeba kończyć w najważniejszym momencie wypowiedzi doktora Jaśkowskiego w kluczowym momencie. A rodzice, którzy zdają się na zdrowy rozsądek, są straszeni karami. To jest dramat Polaków, którzy mają świadomość, jakie zagrożenia niesie przemysł (pseudo przemysł) farmaceutyczny na
zdrowie i życie ich dzieci. Dochodzi do sytuacji,
w której rodzic, chcąc chronić swoje dziecko przed
niepełnosprawnością, jest za to karany. I tu się potwierdza teoria o eksterminacji, depopulacji społeczeństw. Mam nadzieję, że garstka ludzi obroni
się przed niesamowitą chęcią uśmiercania przez jakieś ZŁO, które TKWI w również w pseudomózgach morderców.

maya kwiatkowska | 1 rok temu
szalom pani bocholc , Pani moze podac sklad kazdej szczepionki ,ale co ona naprawde zawiera to juz
napewno nie

cmakist | 4 lata temu
opinia pani profesor zgadza sie z interesami wielkiej farmy. czy to nie interesujace? dr Jaskowki nie
mial mozliwosci wypowiedziec sie do konca, dlaczego dziennikarka nie dopuszczala go do glosu?
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fademan | 2 lata temu

Robert Wesolowski | 6 miesięcy temu

tu chodzi o kase a nie o zdrowie , no czy to takie
trudne do zrozumienia

Szczepipnki nie sa lekiem brak badan klinicznych
szczepipnki to fikcja chodzi o biznes nie o zdrowie.

tygrysblady | 5 lat temu

Piotr Bog | 5 miesięcy temu

Radzę wszystkim wpisać w google ENCEFALOPATIA POSZCZEPIENNA !!! Chodzi głównie o
szczepionkę ODRA/ ŚWINKA/RÓŻYCZKA. Polskie państwo wstrzykuje małym dzieciom (niemowlętom) substancje narażające je na trwałe okaleczenie ( upośledzenie) , pod rygorem prawnym, grożąc rodzicom karami. Kto za tym wszystkim stoi,
o co tu chodzi, gdzie my żyjemy. To jest jawne
ludobójstwo. Gdzie są prawnicy, organizacje praw
człowieka, wszyscy się już sprzedali ?

Pani Bucholc to doktor ktory czerpie korzysci
z medycyny manipulowanej przez pharmaceutyke.
Znow klamstwa na temat szczepionek. Czlowiek
jest dzieckiem natury i nie potrzebuje zadnych.
Biznes jak zwykle wiec klamstwa na codzien sa faktem. Ludzie obudzcie sie, natura leczy, medycyna
truje . Amen.

onUSB | 4 lata temu
8m:05s mówi pani redaktor że 1500 dzieci zachorowały w niemczech bez szczepjenia. To było troche inaczej, zachorowały tylko i wyłącznie własnie
szczepjone dzeci i dlatego nikt juz tu dzieci tak
szybko nie za szczepi.

paprica korps | 1 rok temu
Wyraźnie widać, że na liście płac koncernów farmaceutycznych trucicieli znajduje się również pani
udająca dziennikarkę.

MoralEtyk Patriota | 11 miesięcy temu

kalfasmann | 4 lata temu

od tego roku już sie nigdy nie zaszczepie ani nie
zaczipuje, szacunek dr. Jaśkowski

Nie ma to jak przerywanie kompromitujacego zdania wyksztalconego doktora po to by prawda nie
wyszla na jaw.... Ta polska TV eh...

MrRafal318 | 2 lata temu (edytowany)
12:39 W Polsce grozi kara do 1500 PLN grzywny za
nie zastosowanie się do szczepionki oraz "przymusowe"podanie szczepionki.... a potem następna wypowiedź Pani redaktor 13:34 "mamy dwie skrajne
opinie rodzice muszą sami decydowaćńo to rodzice
mogą sami decydować czy jest kara 1500 PLN i
podanie szczepionki pod przymusem ?

Ja | 6 miesięcy temu
Coś mi tu powiem nie ładnie śmierdzi! A może
być to jedynie jedna z dwóch rzeczy, albo pani
z sanepidu się nie myje albo próbuje nam wcisnąć guwno. Problem jednak nie polega na tym
czy myje się czy nie i czy wciska nam to gówno,
które rzekomo zbadała, tylko to że źle się dzieje
gdy nie mamy żadnego wyboru! NORMALNIE
KOMUNA A zdrowie nasze i naszych dzieci to ja
wiem gdzie takie jak ona mają. Zaszczepić dziecko
super, pewnie od firm farmacełtycznych ma za to
jakieś nazwijmy to delikatnie BONUSY. Nie zaszczepiłem i tak wyjdzie na swoje bo będzie miała
premię gdy przyfasoli ci karę 1500zł. Ale jak to
w naszym pod kilkoma jeszcze względami komunistycznym kraju bywa POLAK kombinować musi!
I tak spotkałem się z opinią wśród znajomych że
lepiej dać w łapę komu trzeba dostać do ręki tą truciznę, a samemu zyskać święty spokój i pewność że
nie otruło się własnego dziecka. Nikt bowiem nie
przekona mnie, że rodzic chce do swojego dziecka
źle. Może się mylić nie mówię, ale prędzej oddam
swoje życie w ręce rodzonej matki niż takiej krowy
na garnuszku KORPORACJI.

Dooku8 | 6 miesięcy temu
Raz byłem szczepiony na grypę. W życiu tak nie
chorowałem, 3 dni przeleżałem na izbie chorych
w jednostce wojskowej. Praktycznie cały czas spałem, a jakie dziwactwa mi się śniły... Nie byłem
jedyny, to raz. Dwa, jeden kolega dostał zapalenia
opon w trakcie przeziębienia, niewiele brakło żeby
skończyło się tragedią. Na szczęście stracił tylko
pamięć z kilku miesięcy. Nie wiem czy to od szczepionek, ale po co one są, jeśli takim zdarzeniom nie
zapobiegają.

Mateusz Szejna | 5 lat temu
to ze wzgledu na neurotoksyny ktore sa skladnikiem szczepionek np rtęć, aluminium, organizm
dziecka nie jest w stanie usunac tych toksyn one
dopadaja system nerwowy i tak sie dzieje niestety,
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Głupawym uśmieszkiem próbuje ukryć swoją niekompetencję. Brawo dr Jaśkowski! Pomimo nieprofesjonalnego prowadzenia programu przez p. redaktor dr Jaśkowski i tak wygrywa tę polemikę.

a bardzo madrzy lekarze wmawiaja nam ze to jest
zdrowe, to samo bedzie z GMO

julian b | 10 miesięcy temu
pierwsze zdanie i kłamstwo... nie ma żadnego dowodu że szczepionki na grypę pomagają, za to jest
wiele przypadków powikłań. najlepszym zabezpieczeniem się jest zdrowy tryb życia

Krzysztof Boguta | 9 miesięcy temu
Ta bucholc nieźle kłamie. Powieddziała że nie ma
virusa Odry a jednak jest w Niemczech. Powiedziała że nie ma szczepionek z tiomersalem a jednak jedna jest. Czy ma ktosś dane jak wwygląda
temat szczepień w israelu bądź w Szwajcarii?

Agnieszka | 11 miesięcy temu
Pani prof. nie chciała powiedzieć, w której szczepionce jest rtęć. Dlaczego? Przecież rtęć nie szkodzi. :) Dlaczego Amisze, którzy się nie szczepią
nie chorują na autyzm? Przecież autyzm pojawia
się w okresie, kiedy się szczepi.... ale nie ma nic ze
szczepionkami wspólnego.... :) Co za absurd! Ewidentnie tendencyjnie prowadzona rozmowa. Pani
prof. ma możliwość wypowiedzenia się. a panu
doktorowi przerywa się.....

pawel miara | 5 lat temu
dziękuje takie profesorom jak ta kobieta.Mój wujek ma kiepską odporność i w końcu się zaszczepił na grypę.Szczepił się 4 lata i każdej zimy
miał grypę a ostatniej prawie się przekręcił od
powikłań.PRL-owska doktórka

Paweł Kowalik | 5 miesięcy temu

Dawid Pawlikowski | 4 lata temu

Szczepiłem się na grypę przez wiele lat (moja
ciotka jest anestezjologiem) i często chorowałem.
Od 2 lat się nie szczepię i w 2 lata temu i rok temu
też chorowałem, ale nie 2 tygodnie, a 3 dni.

Moja znajoma nie zaszczepiła swojego syna, syn
ma już 4 lata i jest całkiem zdrowy. Sanepid
dzwoni do niej i grozi, że odbiorą jej prawa rodzicielskie na dobę i zaszczepią dziecko jeśli sama
tego nie zrobi SIC!

Wanda M | 7 miesięcy temu
Ta bucholc przeciez nie robi propagandy dla farmaceut. mafii za darmo...ale za solidne wynagrodzenie a i przy okazji cos tez wpadlo do kieszonki
tej stronniczej prowadzacej. Swoja droga te obie
zaklamane baby nie chcialyby stracic lukratywnej
posadki.

Glazek80 | 6 miesięcy temu
Po pierwsze , jak kłamią to przerywają mądremu
powiedzieć o co chodzi .A głupiemu nie zależy na
zrozumieniu ,tylko na tym by mieć racje hmm .Mądry się stara przekazać ,a głupi oczernia i nie daje
dopowiedzieć zdania ;)

Anastasia Kińsky | 10 miesięcy temu

Ewa Mrówczyńska | 4 lata temu

Teraz już wiadomo że szczepienia powodowały autyzm a ona ma na sumieniu życia tych dzieci jeżeli
ma sumienie

Pani dr Bucholc nie słuchała co mówi dr Jaśkowski.
Nie patrzyła też co pokazują wykresy. Szczepienia WPROWADZONO w okresie PO drastycznym
SPADKU zachorowań.

Kris Wilis | 6 miesięcy temu
Jak można dodawać do leków czyli niby zdrowych
szczepionek jako składnik silnie toksyczna rtęć to
trzeba naprawdę nie liczyć się ze zdrowiem ludzi
i dzieci a liczy się tylko biznes.

00aro00 | 5 miesięcy temu
Poraża infantylizm "dr"Bucholc, brak jakichkolwiek argumentów merytorycznych z jej strony.
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WYWIAD Z CORNELIĄ FRANZ, PEDIATRĄ Z 30 LETNIM
STAŻEM
VAXXED – dr Conrelia Franz

Opublikowany 8 kwi 2017

zwiększać ilość szczepionek i miałam z tym problem, ponieważ podawanie dwóch na raz było
już wystarczająco trudne, ale teraz oni chcą,
aby podawać cztery, pięć, czy sześć szczepionek
na raz. I wówczas podjęłam decyzję, że nasza
klinika będzie podawała tylko dwie szczepionki
na raz. I potem, wraz z upływem czasu zaczęłam widywać poważne uszkodzone przez szczepienia dzieci, wielu autystów, a ich rodzice mówili to samo:
Vaxxed: dr Cornelia Franz, pediatra z 30 letnim
stażem pracy

„Moje dziecko było zdrowe, aż do czasu, kiedy
otrzymało to szczepienie. I potem w ciągu tygodnia je straciliśmy”.

— Jestem Cornelia Franz.
— I jesteś pediatrą?
— Tak.
— A ile lat już praktykujesz?
— Bardzo długo. Ponad 30 lat.
— Jestem bardzo spięta przy pediatrach,
gdyż podczas naszej podróży po Ameryce rozmawialiśmy z rodzicami, których dziecko doznało uszkodzeń lub zmarło po otrzymaniu
szczepień, a kiedy to kwestionowali, to pediatra im mówił, że one są bezpieczne i skuteczne.
A my tego nie widzimy, tylko coś zupełnie przeciwnego. Więc chcę zapytać, czym się zajmujesz i jakie jest twoje zdanie o szczepionkach,
i co powoduje te wszystkie urazy?
— Cóż, to jest wiele pytań, ale to, co mogę
opowiedzieć i co uzyskujesz w tych wywiadach,
to są historię ludzi. Jestem dyplomowaną pediatrą i zaczęłam w taki sam sposób jak wszyscy, czyli silnie przekonana do szczepień. Kiedy
rozpoczynałam praktykę, to wówczas każdy dostawał tylko dwie szczepionki na raz. I nawet
zaczęłam już wtedy zauważać problemy, gdyż
używaliśmy tej pierwotnej szczepionki DTP.
Także zauważyłam, że u dzieci podłączonych do
urządzeń monitorujących pojawiły się niepokojące sygnały po szczepionkach, a potem wraz
z upływem czasu, od późnych lat 80. zaczęli

Nie zmarło, tylko przestało utrzymywać kontakt wzrokowy, przestało mówić. I słyszałam
to tak często, a oni wszyscy mówili to samo.
I znali się ze sobą. Więc to nie była jakaś
jedna grupa, która starała się coś zdziałać.
Wtedy zaczęłam sama zgłębiać temat. Im bardziej w to wnikałam, tym więcej odkrywałam
faktów o toksyczności składników. Mogę Wam
dzisiaj powiedzieć, że będąc w praktyce klinicznej przez ponad 30 lat, że te dzieci, które widuję obecnie, są bardziej chore, niż w czasach,
kiedy byłam stażystką. To prawie tak, jakby
one były genetycznie słabsze. A my podajemy
cztery razy. . . Czterokrotnie więcej szczepionek, niż kiedy zaczynałam swoją praktykę. Jest
taki fajny plakat o tym, że zanim twoje dziecko
osiągnie 5 lat, otrzyma 81 szczepionek. A w rzeczywistości jest to 117 i tak naprawdę chodzi
o antygeny. Więc jak DTP – błonica, krztusiec i tężec, czyli trzy rodzaje składników (wirusów, bakterii), i otrzymujesz pięć dawek, czyli
15 różnych komponentów. Hib ma trzy różne
szczepy, czyli otrzymujesz – 4 x 3 = 12. Prevenar ma 13 szczepów pneumokoków, czyli dostajesz – 4 dawki x 13 = 52. Kiedy to wszystko
dodasz, nie licząc szczepionki przeciwko grypie, to masz 117 antygenów szczepionkowych do
wieku pięciu lat. Kiedy zaczynałam praktykę,
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dzieci dostawały 30-33. Więc to jest ogromne.
To, co mogę Wam powiedzieć, to z praktyki
klinicznej, gdyż to jest moja dziedzina pracy,
a nie badania naukowe, że po prostu widziałam
tak wiele uszkodzonych przez szczepienia dzieci
i one przychodzą do mnie, a nawet rodzeństwo
przyprowadzone przez rodziców, którzy mówią,
że ten starszy jest autystyczny, ponieważ zachorował po ostatnim szczepieniu, i to po prostu
ciągle się powtarza.
— A kiedy rodzic przychodzi do twojej kliniki i mówi, że przyszedł na szczepienia, to co
mówisz?
— Na szczepienia?
— Tak. Albo, no nie wiem, a po co ludzie
chodzą do pediatry? Na szczepienia, czyż nie?
— Cóż, to więcej, niż tylko to. Można oczywiście powiedzieć, że przychodzą na szczepienia, a wizyty kontrolne to „wizyty poszczepienne”, ale my jesteśmy więcej, niż tylko tym.
Oni przychodzą do mnie, przynajmniej mam
taką nadzieję, w celu kontroli wzrostu i rozwoju, a także zajmujemy się chorymi dziećmi.
Moja klinika jest integracyjna, czyli leczymy
zarówno konwencjonalnie, jak i alternatywnie.
W naszej klinice mamy politykę, że nawet nie
zaczynamy szczepić, zanim dziecko nie skończy
roku, gdyż to nawet nie jest system odpornościowy dziecka, aż do ukończenia 6 miesięcy, ani
nie jest wystarczająco silny do wieku 12 miesięcy, więc nawet nie zaczynamy przed pierwszym rokiem. W ten sposób unikam problemów
z nimi na samym początku. Również wielu rodziców przychodzi do nas, gdyż nie chcą szczepić wg tradycyjnego harmonogramu i podawać
pięciu czy sześciu szczepionek na raz. Zatem
wspieramy to, co oni chcą zrobić. I to wyszło
na dobre, gdyż te dzieci wydają się znacznie
zdrowsze, niż w poprzednich dekadach.
— A gdybym przyszła z rocznym dzieckiem
na szczepienie MMR, gdyż nie chcę, żeby moje
dziecko zmarło na odrę, co jest ogólnie powtarzane, to czy najpierw omówiłabyś ze mną jakieś skutki uboczne?
— Powiedziałabym ci, że to pięknie brzmi
i rozumiem, oraz doceniam to, co mówisz, ale
my nie podajemy szczepionki przeciwko odrze
do wieku trzech lat. A nawet wtedy nie wezmę
tego pod uwagę. Potem zapytałabym cię, jaki
masz problem z odrą, jakie masz obawy i edu-

kowałabym cię o tym, ponieważ odra. . . To wirus, który może powodować problemy, ale poważniejsze u ludzi, którzy mają niedobory witaminy A, gdyż wiemy, iż szczepionka MMR wycieńcza organizm z zapasów witaminy A, co powoduje zaburzenia mózgu i wiele dzieci po tym
staje się autystami. Zostało to udowodnione
przez doktor Megson. Dlatego staram się uporać z twoimi obawami wobec odry, ponieważ istnieją alternatywne sposoby jej leczenia, dzięki
którym możesz bezpiecznie przez to przejść, bez
doznania szkody.
— Dlaczego wybrałaś, aby nie podawać
MMR do wieku trzech lat?
— Ponieważ wiele dzieci staje się autystami
po MMR. Uważałam tak jeszcze zanim miałam
na to dowody i zanim pojawił się „Vaxxed”,
że istniał bardzo wyraźny związek. Czyli jeśli
autyzm jest naturalnie występującym wrodzonym problemem, który przeważnie ujawnia się
do wieku dwóch lat, a MMR jest w to uwikłane,
więc to rozdzieliłam i początkowo nie podawałam jej przed ukończeniem dwóch lat, a potem
przesunęłam to do trzech lat.
— Więc jako pediatra, do jakiego wieku
dziećmi się zajmujesz?
— Do 26 lat.
— Czyli znasz również sprawę Gardasilu?
Czy jest to szczepionka, którą podałabyś?
— Nie – dr Cornelia Franz uśmiecha się: – To
jest. . . Nie. Jestem bardzo stanowcza, żeby nie
podawać Gardasilu. Początkowo podałam ją
pięciu dziewczętom, kiedy ona wyszła i wszystkie miały niepożądane reakcje. Na szczęście
żadne z nich nie było śmiertelne ani trwale
okaleczające, ale dla mnie było wystarczające,
i kiedy zbadałam temat, a ostatni raz, kiedy
się temu przyglądałam, to Gardasil zabił 120
dziewcząt i okaleczył ponad 10 tysięcy. Powoduje przedwczesną menopauzę, a nawet znalazłam artykuł o szesnastolatce, która zaczęła
przekwitać po Gardasilu. On powoduje zespół
policystycznych jajników. I ja mam z tym
etyczny problem, ponieważ myślę, że ok, być
może jest jakaś grupa ludzi, która tego potrzebuje, ale co się stało z uczeniem naszych dzieci
wartości? Co się z tym stało? Dlaczego potrzebujesz szczepionki? I to jest w filmie „Większe
dobro”, bardzo dobry film, w którym młoda
dziewczyna na początku i jej historia była taka
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okropna, to było takie oczywiste, że to przez
Gardasil, i postanowiłam, że ja tego nie będę
robiła.
— Jako matka dziecka, które zostało uszkodzone przez szczepienia, a wiele innych matek
ma ten sam problem, że kiedy wracamy do pediatry z naszymi chorymi dziećmi, które dostały napadów drgawek po MMR, czy cokolwiek i mają okropne problemy jelitowe, są bardzo chore, to pediatrzy mówią nam, że to nie
ma związku ze szczepionkami.
— 90% tego, co my robimy w medycynie, polega na historii pacjenta i badaniu fizykalnym. Zatem musi istnieć związek czasowy
i od lat tak uważam, że jeśli przyprowadzisz
do mnie zdrowe dziecko, ja mu podam szczepionkę, a w ciągu kilku dni wraca do mnie
chore, to musi istnieć jakiś rodzaj związku. Na
początku mojej praktyki, kiedy miałam takie
dzieci, które wracały do mnie chore i zauważyłam, że mówiłam do nich: „o to tylko koincydencja, to nie mogła być szczepionka”, aż
pewnego dnia przestałam, bo już nie wierzyłam
w to, co wychodziło z moich ust. Musiałam się
zatrzymać i pomyśleć nad tym, po czym stwierdziłam, że coś tu nie gra. I zaczyna się człowiek
temu przyglądać, słuchać. Słuchasz rodziców,
bo jaką oni mają motywację, żeby mnie okłamywać? Chcę, abyście mi powiedzieli, co się
dzieje z waszym dzieckiem, i żebyście łączyli
fakty. Jestem również homeopatką, więc także
to praktykujemy, a jednym z istotnych rzeczy
w homeopatii jest, kiedy mówisz:

— Gdybyś dzisiaj była matką, to czy byś
szczepiła swoje dziecko?
— Nie.
— Czy podałabyś swoim dzieciom cokolwiek?
— Żywność – dr C. Franz się śmieje.
— Czyli nie podałabyś żadnych szczepionek
swoim dzieciom?
— Nie.
— I właśnie podczas naszej podróży spotykamy te rodziny dzieci nieszczepionych i one są
TAK ZDROWE.
— Wiem!
— To było dla mnie dużym znakiem, nie
zdawałam sobie sprawy, że możesz być tak super zdrowy, kiedy jesteś nieszczepiony.
— Zgadza się. Kolejną rzeczą, jaką widuję,
choć nie mam żadnych statystyk, aby to poprzeć, więc to jest to, co nazywają anegdotyczny lub kliniczny dowód empiryczny. Ok?
Ale pracuję już tak długo, że niektórzy z moich
pacjentów już przychodzą do mnie ze swoimi
dziećmi. Wystarczająco długo, żeby móc ci powiedzieć, iż nieszczepione dzieci są zdrowsze. Pracuję wystarczająco długo, że mogę ci
również powiedzieć, że jeśli to te nieszczepione
są problemem, jeśli ta moja populacja jest problemem, to według tego, co się mówi, to one powinny być grupą wysokiego ryzyka z częstymi
przypadkami hospitalizacji, kiedy nieszczepione
dzieci łapią te infekcję – a ja widzę coś zupełnie
przeciwnego.
— Czy mogę zadać pytanie?
— Tak.
— Mówi się nam, że wskaźniki autyzmu
wzrosły, ponieważ pediatrzy potrafią lepiej to
zdiagnozować. A ty praktykujesz 30 lat, gdzie
były te wszystkie autystyczne dzieci 30 lat
temu? Umknęły diagnozie?
— Nie.
— To, co według ciebie się tu dzieje?
— Pamiętam jedno dziecko, które mi
umknęło i miało PDD.
— Co to jest?
— Całościowe
opóźnienie
rozwoju
(PPD-NOS). NOS oznacza – „niezdiagnozowane inaczej”. Ale to jest jedyny przypadek,
który pamiętam, ale tego po prostu. . . Tego
nie było. Tak, uważam, że lekarze są lepiej
poinformowani i być może dlatego zauważamy

„Nigdy nie byłem zdrowy [prawdopodobnie miało
być »chory«] do czasu. . . ”.
I ponownie, 90% tego, co robimy, polega na historii, i ta osoba ci to powie, oraz jej ciało. . .
Jeśli słuchasz.
— Więc to musi być dla ciebie okropnie
trudne, kiedy musisz kogoś zaszczepić, kiedy
wiesz, co przechodzi do ciała.
— Tak, ale ostatecznie to nie jest moja decyzja, tylko rodziców. Ja mogę ich jedynie informować i wspierać. I ufam instynktom rodziców. Więc mówię im, że muszą się czuć z tym
dobrze, że szczepią, a jeśli tak nie jest, to jej
nie podam. I jeśli wy jako rodzice kłócicie się
ze sobą o to, że jedno jest za a drugie przeciw,
to ja jej nie podam. Musicie być zgodni i jednomyślni, bo inaczej jej nie podam.
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więcej przypadków, ale o wielu rzeczach tak
się mówi. A ja pytam: „Ale dlaczego jesteś
lepiej poinformowany?”. Jesteśmy doinformowani, ponieważ widzimy tego więcej. Mam
jedną statystykę, która wykazała wzrost autyzmu o 6000% w ciągu ostatnich 30 lat, i to
nie dlatego, że jesteśmy doinformowani i lepiej
diagnozujemy. Tak, jesteśmy, ale diagnozujemy
lepiej, ponieważ tego jest więcej. A kiedyś miałam błędne przekonanie, że jeśli masz jedno
autystyczne dziecko i przyjdziesz z drugim, to
ja myślałam, że będzie wszystko w porządku,
bo Bóg nie robiłby ci tego drugi raz. Prawda?
Aż spotkałam matkę pięciorga dzieci, która
mówi:

mówiąc: „Kto pracuje nad autystycznym dzieckiem?”. A to był jej pacjent, który był zdrowy.
I kiedy wychodził z narkozy, to miał problemy.
Więc dla mnie to było fascynujące.
Używam dwa homeopatyczne leki, które oferujemy przy każdej szczepionce, aby zapobiec
skutkom ubocznym, i to się bardzo dobrze
sprawdza.
— Możesz nam powiedzieć, co to za leki?
— Mogę. To Silica i Ledum.
— My przeprowadziliśmy detox na naszym
najmłodszym synu po szczepionce DTaP i dostał wysypki na całym ciele, na co homeopatka
powiedziała, że dokładnie tak to powinno wyglądać.
— Tak. Można odtruwać i staram się nie reagować automatycznie, ale oferować rodzicom
opcje i tłumaczyć, co jest normalne, a co nie,
i że nie musimy od razu zbijać każdą gorączkę
do 39 stopni, i to jest dość powszechnie znane,
większość rodziców powinno o tym wiedzieć,
zanim im o tym w ogóle powiem. Chyba że
dziecko czuje się fatalnie, wtedy możesz chcieć
to zbijać i do tego też można użyć leków homeopatycznych, lub olejków eterycznych – wielu
rodziców ich używa i są bardzo skuteczne. Zatem macie opcje. A czasami to jest najlepsze,
co można mieć.
— Czy miałaś jakiekolwiek szkolenie medyczne na temat szczepionek i ich skutków
ubocznych, gdy byłaś na uczelni medycznej?
— Och, to było tak dawno temu. . . Ale raczej nie.
— Większość mówi, że nie.
— Zgadza się. Szkolenie polegało na tym,
że one działają.
— Nauka jest ustanowiona ;)
— Tak.
— Dziękuję ci pięknie.
— Proszę bardzo. Jestem tutaj, aby wspierać ludzi i tu chodzi o ludzi. Każdy ma swoją
historię.

„Dr Franz, to nie prawda. Mam pięcioro dzieci
i wszystkie z nich, dwoje było autystycznych,
a troje miało ADD i wszystkie miały reakcje na
szczepionkę”.
Potem miałam kolejny przypadek, kiedy powiedziałam: „Ok, pani dziecku już jest dużo lepiej.
Minęło pięć lat i wraca do zdrowia, więc myślę,
że możemy podać dawkę przypominającą przeciwko tężcowi”.
„Nie dr Franz, ponieważ kiedy zrobiliśmy to
z moim dzieckiem, to dziesięć lat pracy poszło
na marne”.
Na co ja się zdziwiłam. Tak że to były bardzo
silne momenty, które nauczyły mnie, że sam
fakt, iż obecnie jest wszystko w porządku, nie
oznacza, że nie może nastąpić regres. Poznałam panią pediatrę anestezjolog, która powiedziała, że jest w stanie zauważyć różnicę podczas wprowadzania dzieci w stan narkozy i wybudzania. Obserwując ich reakcje, może powiedzieć, które z nich jest szczepione, a które nie.
— Naprawdę?
— Tak. Powiedziała, że jednego dnia po
operacji, kiedy dziecko dochodziło do siebie,
a ona odchodziła, usłyszała to przenikliwie piskliwe, autystyczne zawodzenie i obróciła się,
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ALUMINIUM I NERKI
Dr Suzanne Humphries

Opublikowany 5 maj 2015

Kurczak też jest uroczy, ale nie wtedy, kiedy
jest w ciebie wstrzykiwany, a wiemy, że to
jest bardzo powszechny substrat używany do
produkcji szczepionek. To jest moim zdaniem
niepokojące – to gąsienica. Używa się jej dla
szczepionki Cervarix przeciwko HPV. Tworzy
się ją poprzez genetyczną modyfikację komórek tej gąsienicy. A małpy były zawsze nieodłączną częścią produkcji szczepionek, gdyż ich
komórki szybko się rozmnażają. Nadal mamy
szczepionki, które są na nich tworzone, jak te
przeciwko polio. Było wiele problemów z tymi
komórkami nerek małp. Niektóre zostały rozwiązane, ale jak nie wiadomo, co może rosnąć
w komórce zwierzęcej, to nie da się tego wyszukać i nawet jak spojrzycie na ulotkę szczepionki,
to zobaczycie tam wymienione komórki VERO,
i to właśnie dotyczy komórek małpich nerek.
Wiemy, że jest krowia krew, surowica i albumina w szczepionkach. Również gotowana jest
skóra na żelatynę używaną w szczepionkach.
Żołądki tych małych świnek są używane po to,
aby uzyskać skupiska komórek, które można
rozdzielić na szalce Petriego i tworzyć na nich
szczepionki.

Dr Humphries - Aluminium i Nerki.

— Co waszym zdaniem następuje, kiedy
wstrzykujemy szczepionki, które zawierają
zwierzęce DNA, materiał genetyczny zwierząt,
komórki zwierząt i inne materiały zwierzęce?
Wiemy, że szczepionki zawierają substraty ze
wszystkich zwierząt, które tu wyświetliłam.
I to wcale nie budzi żadnych kontrowersji. Na
przykład ten Cocker-Spaniel jest bardzo uroczy i być może chcielibyście mieć go, jako zwierze domowe, ale powinniście wiedzieć, że nowotworowe komórki nerek Cocker-Spanieli są
używane do tworzenia szczepionek i niektóre
z tych komórek trafiają do nośników szczepionek, ale mówi się nam, żebyśmy się tym nie
martwili, gdyż są one tylko „lekko” nowotworowe. To dotyczy szczepionek przeciwko grypie.
Wiemy, że w szczepionkach znajduje się ludzki
materiał płodowy. Używa się również fibroblastów i zastanówcie się, czy gdybyście mieli tworzyć szczepionki dla całego świata, to potrzebne
będą wam komórki, które się dzielą bardzo
szybko, abyście mogli na nich hodować wirusy
i bakterie. Więc dlatego potrzebujemy tych komórek, aby stworzyć szczepionki.

To jest dr Paul Offit, i to jest ten lekarz, który
twierdzi, że teoretycznie niemowlęta są w stanie przyjąć 100 tysięcy szczepionek naraz, chociaż nigdy tego nie przetestowano na zwierzętach, ale to jest jego teoria. W kontekście literatury medycznej to zadziwiające, że jeden
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dawcą i na którego powołuje się ruch proszczepionkowy, może opublikować coś takiego na
swojej stronie internetowej. Naucza również lekarzy na temat szczepień. I na jego stronie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Pensylwanii, Centrum Edukacji ds. Szczepień, w kwietniu 2013 roku, można było tam przeczytać coś
na temat obaw wobec aluminium w czasie ciąży,
co całkowicie uspakajało i rozwiewało wszelkie
wątpliwości. To jest cytat z jego strony:

aluminium podczas ciąży, a drugą w pierwszym
dniu po urodzeniu, kiedy niemowlę otrzymuje
250 mcg w zastrzyku. I potem tak, jak u was,
zaczynając dawką 1200 mcg, i zanim te dzieci
osiągną wiek 18 miesięcy, otrzymują 4.925 mcg
aluminium! Wprowadzone do ich ciał.
Funkcjonowanie nerek u niemowląt

„Aluminium jest uważane za niezbędny metal, którego ilość waha się w sposób naturalny,
podczas normalnej aktywności komórek. Występuje we wszystkich tkankach oraz odgrywa
ważną rolę w rozwoju zdrowego płodu”.
Zapisałam tę stronę jako PDF i wysłałam to razem z linkiem do jednego z największych światowych ekspertów od aluminium, który jest
przeważnie bardzo dyplomatyczny i uprzejmy.
Odpisał mi, stwierdzając coś niezbyt pochlebnego o doktorze Paulu Officie, czego tutaj
nie powtórzę. Ale czy nie oczekiwaliście od
kogoś takiego, kto uważa się za wysoce wykształconego, że chociaż przeczytałby ten cytat z 2011 roku. Doktor Kawahara opublikował bardzo ważny artykuł, który powinien być
przeczytany przez każdego, kto ma obawy wobec aluminium. Między innymi na samym początku tego artykułu jest napisane:

Istnieje jeden ważny detal, który prawie zawsze pomijamy w dyskusjach na temat aluminium. Obojętnie, czy podane w zastrzyku, czy
spożyte – Jaki jest stan nerek osoby, która to
przyjęła. Wiemy z historii, że kiedy aluminium
znajduje się w płynie do dializy, to ci pacjenci
stają się poważnie chorzy, mają choroby kości
i ich mózgi nie funkcjonują poprawnie. Wiecie,
my pracowaliśmy nad tym naprawdę zacięcie,
żeby pozbyć się tego aluminium z wody do dializ przed podaniem jej pacjentom, gdyż jest to
aż tak ważne, kiedy nie ma się sprawnych nerek.
Jeśli ma się jakiś stopień zaburzenia czynności nerek, to istnieje możliwość, że aluminium
nie zostanie wydalona w taki sam sposób, jak
przy zdrowych nerkach. A kto ma słabą aktywność nerek? Okazuje się, że niemowlęta nie
mają tak samo sprawnych nerek, jak dorośli.
A wcześniaki mają naprawdę niską filtrację nerek. Po przeprowadzeniu tych kalkulacji takie
zapewnianie rodziców, że wszystko jest w porządku, gdyż wstrzyknęliśmy aluminium jednemu dorosłemu mężczyźnie, który to wszystko
wydalił, nie powinno mieć miejsca, to przekonywanie ich, iż powinni to wstrzykiwać swoim
noworodkom.
Ponieważ normalna czynność nerek to około
90 ml/min/ 1,73 m2 . Mamy sposoby, aby to
zmierzyć. To są standardowe ustalenia, że 90
i wyżej uznawane jest za normę. A kiedy rodzi się wcześniak, ma około 20 ml/min. A tutaj widzimy, że wraz z upływem czasu ta średnia, którą nazywamy GFR, czyli przefiltrowanie substancji przez nerki, to u dziecka, które

„Choć aluminium występuje obficie w środowisku, to nie jest ono niezbędne do życia. Wręcz
przeciwnie, aluminium jest powszechnie uznawane za neurotoksynę, która hamuje ponad 200
istotnych biologicznych funkcji i powoduje szkodliwe reakcje u roślin, zwierząt i ludzi”.
Opisuje to z drobnymi szczegółami. Wszyscy
pozostali badacze aluminium, których znam,
nie mają czasu dla komentarzy dra Paula Offita.
Zakłada się, że aluminium jest bezpieczne, gdyż
było używane w pożywieniu i szczepionkach
przez 70 lat. Nie dlatego, że było przetestowane w porównaniu z placebo i obserwacji zdrowia ludzi, ale tylko dlatego, że używano go od
dawna. Z tego względu nadal jest dodawane do
listy zalecanych szczepień z bezdusznym lekceważeniem wielu procesów uszkodzenia komórek
i obszernej literatury medycznej na temat jego
toksyczności, zwłaszcza kiedy jest ono wstrzykiwane. W Ameryce podajemy pierwszą dawkę
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ma od 2 do 8 dni, wynosi około 40. A potem jest w zakresie od 17 do 60, więc niektóre
z tych dzieci mają naprawdę niską czynność nerek, a oni nigdy nie sprawdzają ich stanu przed
wstrzyknięciem tego aluminium. I możecie zobaczyć, że nawet w wieku od 2 do 12 lat, średnia
nadal jest w przedziale poniżej 89, a większość
dzieci do 6 miesiąca życia, nie ma jeszcze całkowicie sprawnych nerek. Więc powinniśmy to
rozważyć, ale nikt tego nie robi, przynajmniej
ja nie widziałam, żeby brano to pod uwagę. Istnieje niewiele takich analiz, gdzie wstrzykiwano
aluminium dzieciom i obserwowano ich reakcję.

blem, że mózg i system nerwowy są bardzo
wrażliwe na aluminium.

To jest bardzo ciekawy artykuł, gdyż przeprowadzono te kalkulacje i jak to przeczytacie, to
zobaczycie, że po pierwsze te kalkulacje dotyczyły gryzoni, które spożywały aluminium,
a drugie badanie przeprowadzono na jednym
mężczyźnie, o którym wspomniałam wcześniej,
gdzie wstrzyknięto mu bardzo niewielką ilość
– 0,7 mcg, a to nawet nie jest zbliżone do
tego, co otrzymuje dziecko, i to było radioznakowane aluminium, czyli mogli je śledzić w organizmie przez jakiś czas i zobaczyć, gdzie dotarło. Stwierdzili, że to wspaniale, gdyż aluminium zniknęło z krwi w ciągu 2 dni i tylko około
15% pozostało w ciele, nie było od razu wydalone. A poziom aluminium w jego ciele zmalał
do 4% po upływie 1178 dni, czyli około trzech
lat. Użyli również formę aluminium, która nie
jest tak toksyczna, jak wodorotlenek glinu, czy
fosforan glinu, które są używane w szczepionkach. Oni użyli cytrynianu glinu. Jego nerki
również były normalne. I to są ich pomiary,
których używają w teoretycznych kalkulacjach
– dożylna dawka podana jednemu mężczyźnie, bardzo niska dawka, oraz szczury spożywające aluminium. I na tej podstawie stwierdzili,
że nie powinno się przekraczać pewnej dawki
aluminium w ciągu dnia. Spojrzeli na teoretyczne spożycie z mlekiem matki, gdzie występują niewielkie ilości aluminium, jak również
w mleku modyfikowanym oraz wysokie ilości
w szczepionkach. Więc wyliczyli minimalną linię ryzyka, aby zobaczyć czy po podaniu tego
wszystkiego, czy to przekroczy tę linię. I niby
przypadkiem widzimy tylko niewielkie przekroczenie tutaj. Ale w przypadku mleka matki
czy modyfikowanego, aluminium, które spożywamy, jest pokryte krzemionką, która występuje w skorupie Ziemi, i to jest całkowicie inne
od fosforanu glinu, czyli wodorotlenku glinu.

Ale pojawiło się jedno badanie w tym roku przeprowadzone przez dr Movsas, która wstrzyknęła 2 miesięcznym niemowlętom 3 szczepionki
w jednym zastrzyku, czyli wedle harmonogramu szczepień, co daje około 1200 mcg aluminium. To jest około 545 mcg na kg wagi
dziecka. Wnioski z tego badania po zmierzeniu
poziomu aluminium w moczu i krwi po upływie
12 godzin od podania zastrzyku były takie, iż
czuli się zapewnieni, gdyż:
„Zaobserwowano brak istotnej zmiany w poziomie aluminium w moczu i w surowicy po szczepieniu niemowląt ilością 1200 mcg aluminium”.
A w innym badaniu również odkryto, że nie
było wzrostu w jego poziomie we krwi i moczu po zastrzyku. Więc pomyślałam sobie – ale
dlaczego miałoby to was uspokoić? Wstrzyknęliście aluminium i widzicie, że jego poziom nie
wzrósł we krwi ani w moczu. To gdzie się ono
podziało? Więc napisałam do tej pani doktor
z pytaniem, czy zdaje sobie sprawę, że czynność nerek u tych dzieci jest naprawdę niska,
tak że nie jestem zaskoczona, że nie widzicie
wiele aluminium w moczu, a skoro nie znaleźliście go we krwi to, gdzie mogło się ono przemieścić? Jedynie do organów albo do kości. I ona
mi odpisała, cytuję:
„Więc tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje
z tym aluminium obecnie. Tak, jak pani napisała, potrzebnych jest więcej badań w tej kwestii”.
Jest coś takiego, jak minimalny poziom ryzyka,
taka teoretyczna kalkulacja i tego poziomu nie
powinno się przekraczać, gdyż może wystąpić
neurotoksyczność. I to jest właśnie ten pro-
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opinie oparte na dowodach. Doktor Thomas
Jefferson wyciągnął zaskakujące wnioski dotyczące ryzyka szczepień szczepionkami DTP, zawierającymi aluminium. Stwierdził, że:

Kolejnym problemem z tą analizą było to,
że spojrzeli jedynie na szczepienie przeciwko
WZW B oraz DTP. Pominęli szczepionki przeciwko pneumokokom, Hib oraz WZW A, co
daje kolejne 600 mcg aluminium. Więc, mimo
że odkryli, iż pojawiły się skoki w linii tego
minimalnego ryzyka, utrzymujące się przez
3 dni, to zapewniają, że to raczej w porządku,
żeby podawać te szczepionki, plus aluminium
w mleku, gdyż zobaczcie, ta ilość znów maleje
do poziomu poniżej tej linii. Ale ja wam mówię,
że te dzieci nie mają tak wysokiej czynności nerek, jak ten dorosły mężczyzna, czy te szczury,
które testowano, że wstrzykujemy to w formie,
która nie była użyta w badaniach, i że nie przyglądano się całemu planowi szczepień. Więc to
wam jedynie mówi, że może być ono toksyczne
nawet przy tak niewielu szczepionkach, nawet
przy tak fatalnej analizie.

„Pomimo braku dobrej jakości dowodów, nie polecamy przeprowadzania dalszych badań w tym
zakresie”.
Zaprzestać badań? Dlaczego? Pomyślałam,
dlaczego do licha? I czytałam to ponownie.
Odpowiedź stała się oczywista:
„Oszacowanie
bezpieczeństwa
aluminium
w szczepionkach jest ważne, gdyż zastąpienie go
w obecnych szczepionkach wymagałoby wprowadzenie zupełnie nowego składnika, który należałoby przetestować przed uzyskaniem licencji”.
I również opłacić koszty tych badań przez
wszystkie firmy szczepionkowe, aby uzyskać
nowe patenty na te szczepionki.
„Nie ma żadnych kandydatów, którymi można
by zastąpić aluminium” – próbowali kilka bez
powodzenia – „więc wycofanie go z powodów
bezpieczeństwa poważnie wpłynęłoby na immunogenność i ochronny efekt obecnych szczepionek oraz zagrażałoby programom immunizacyjnym na świecie”.
Innymi słowy, wasze osobiste bezpieczeństwo NIE JEST najważniejsze, i NIE potrzebujemy więcej badań!

Cochrane Collaboration jest światową, niezależną organizacją, która próbuje przedstawiać
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Dr RYAN, WYBUDZONA LEKARKA
VAXXED OMAHA, NE – dr Patricia Ryan

Opublikowany 10 lis 2016

— Tak. Albo zapaleniu opon mózgowych.
— To ironia, czyż nie?
dr Ryan się uśmiecha

— Tak. . .
— Czyli po tym, jak zaczęła pani być lekarzem i przestrzegała harmonogramu, to co sprawiło, że zaczęła to pani kwestionować? Dlaczego pomyślała pani, że coś mogło być nie tak?
— Cóż, ja po prostu. . . Kwestionowałam
wszystko w medycynie. Jak zaczęłam studia,
chciałam wiedzieć, dlaczego ludzie chorują, i na
to pytanie nigdy nie otrzymywałam odpowiedzi, a potem, kiedy zaczęłam praktykę, zauważyłam, że ludzie chorowali bardziej, niż
nawet przed dziesięcioma laty. A ostatecznie,
mam czwórkę własnych dzieci i najmłodsze
po otrzymaniu pierwszych szczepień w wieku
dwóch miesięcy krzyczało przez całą drogę do
domu. I to był nietypowy krzyk, więc po prostu
mój matczyny instynkt podpowiedział mi, żeby
nie podawać jej kolejnych szczepionek. Ale to
otworzyło bardziej mój umysł na historie innych ludzi. I zawsze kwestionowałam rzeczy.
Uważam, że ludzie mają prawo kwestionować
swoich lekarzy pod każdym względem.
— Jeśli jako lekarz rodzinny pani nie
szczepi, to rezygnuje pani ze sporych przychodów.
— O, to mi nie przeszkadza. Nie pracuję
w branży medycznej z powodu pieniędzy, tylko
aby pomagać ludziom. Chcę zrobić wszystko,
co w mojej mocy. . .
— O, to musi pani o tym mówić publicznie,
jest pani perfekcyjna i wielu ludzi przesyła pani
pozdrowienia, czy wyrazy uwielbienia. A czy
widziała pani szkody wyrządzone przez szczepienia? Czy ludzie wracali do pani po zaszczepieniu?
— Nie widziałam. . . Przestałam to robić prawdopodobnie, zanim. . . Chyba jeszcze
przed 2004 rokiem. Miałam jedną pacjentkę,
która ma córki bliźniaczki, i to nie ja je za-

Vaxxed - Dr Ryan, Wybudzona Lekarka

— Mam na imię dr Patricia Ryan.
— I jest pani lekarzem rodzinnym?
— Tak.
— I była pani z nami, słuchała wypowiedzi
Dela.
— Tak.
— Więc, jakie jest pani zdanie?
— Wykonał doskonałą robotę i naprawdę
zna fakty dotyczące rzeczy, o których mówi.
Ja studiuję ten cały szczepionkowy problem od
długiego czasu i on jest bardzo dobrze doinformowany.
— Kiedyś pani szczepiła jako lekarz rodzinny, ale już pani tego nie robi?
— Nie, ale szczepiłam. Ukończyłam medycynę i jak każdy lekarz robiłam to, co było
zalecane. Ale jak zaczęli dodawać coraz więcej szczepionek, to zaczęłam to kwestionować. I dodatkowo kwestionowałam wiele rzeczy
w medycynie. Zaczęłam się douczać w dziedzinie odżywiania, biochemii, biologi molekularnej
oraz przyczyn chorób, a to doprowadziło mnie
do zrozumienia ryzyka szczepień. Tak że zmieniłam sposób, w jaki praktykuję medycynę.
— A kiedy uczyła się pani w szkole medycznej, to jak wyglądał program nauczania dotyczący szczepień?
— Uczono nas tylko o tym, że one pomagają chronić przed chorobami, np. paraliżującymi jak polio, czy przed zapaleniem mózgu.
Tego typu rzeczy.
— Pomagały zapobiegać zapaleniu mózgu?
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szczepiłam, ale ona opowiadała, że one obie zachorowały na porażenie mózgowe po otrzymaniu szczepionki MMR. Bliźniaczki, które były
wcześniej zdrowe. Więc zaczęłam się nad tym
zastanawiać, kiedy ją spotkałam. Ale miałam
wiele pacjentów, których dzieci krzyczały i dostawałam telefony, ale oprócz tego nie zauważyłam żadnych specyficznych reakcji niepożądanych. Później podczas mojej praktyki, kiedy
zaczęłam się bardziej skupiać na zdrowym odżywianiu i detoksykacji, wtedy zaczęłam dostrzegać te chore dzieci, które przyprowadzali
rodzice. Jak już miałam więcej odpowiedzi, co
można z tym zrobić, sposobów na odtruwanie ze
szczepionek i jak wspomóc ich jelita oraz układ
odpornościowy, wtedy zobaczyłam ich o wiele
więcej.
— A mówiła pani coś o szczepionce Gardasil, która jest, jak słusznie powiedział Del, jedną
z najniebezpieczniejszych jakie mamy obecnie,
jak DTaP, ale niech powie pani wszystkim, co
o niej myśli jako lekarz rodzinny. Co pani myśli
o szczepionce Gardasil?
— Uważam, że jest okropna, a przede
wszystkim – całkowicie niewskazana. Po drugie uważam, że to jest bardzo niebezpieczna
szczepionka. I widziałam masę strasznych skutków ubocznych, gdzie dziewczęta są dosłownie
przykute do łóżka i cierpią z bólu, nie mogą się
poruszać. Studiowałam pod okiem osoby, której imienia nie wymienię, ale ona została wezwana do przypadku, gdzie dziewczyna miała
po pierwszej dawce obolałe ramię, po drugiej
dawce zmieniła się jej osobowość i skończyła na
wózku inwalidzkim. Nie nawiązywała kontaktu
wzrokowego z ludźmi. Kiedy przeprowadzili testy genetyczne, które nie są dostępne w USA,
tylko w Europie, testy epigenetyczne, które
mogą wykazać, jaka substancja chemiczna jest
przyłączona do twojego DNA, to ta dziewczyna miała kilka z chemikaliów pochodzących
ze szczepionki przyłączonych do DNA, a kiedy
ją z nich odtruli, wróciła do normalnego stanu.
Więc w szczepionkach są rzeczy, oprócz tych,
o których wam mówią, które powodują szkody
u naszych dzieci.
— Jako lekarz rodzinny, a wiem, że trochę
krążę w jednym miejscu, ale to bardzo ważne,

o czym Del dopiero co mówił, że powinniśmy
wybrać to, co słuszne. Więc zapytam panią
jako lekarza rodzinnego, czy uważa pani, że istnieją jakieś bezpieczne szczepionki obecnie na
rynku, które są podawane ludziom?
— Nie. Uważam, że nie. Nie chcę, aby moje
wnuki otrzymały jakiekolwiek szczepienia. Naprawdę staram się edukować ludzi, kiedy mnie
o to pytają, staram się ich uświadamiać. I robię
to z pasją. Umieszczam to na Facebooku i działam tym ludziom cały czas na nerwy, wiem,
ale. . . Myślę, że to jedna z najważniejszych rzeczy, o jakich musimy dzisiaj rozmawiać w naszym społeczeństwie. To bardzo, bardzo ważne.
— I sprawiła pani, że się popłakałam. . .
(Josh, słuchaj, nie jestem w stanie tego robić
[prowadzić wywiadu]). Ale czy wie pani, jak długo
chcieliśmy porozmawiać z kimś takim, jak pani?
Jest tak wiele uszkodzonych dzieci i tak wiele
już zmarło. I te dziewczyny po Gardasilu. . . –
prowadząca przeciera łzy – Przepraszam. Dziękuję
pani bardzo. Dziękuję za to, że pani to powiedziała.
— Cóż, ale ja się z tym zgadzam. Naprawdę
w to wierzę. Również traktuję to z pasją, aż
miałam łzy w oczach, jak o tym mówiłam,
ale tak samo jestem tym przejęta. Kiedy oni
jeszcze połączyli te szczepionki z Roundupem,
to jesteśmy teraz łodygami kukurydzy. A Nebraska jest na pierwszym miejscu pod względem zachorowań na chorobę Parkinsona w przeliczeniu na ilość mieszkańców. Na pierwszym
miejscu na świecie. Kiedy połączysz szczepienia z pestycydami i herbicydami, które są w naszym pożywieniu, to są podwójne szkody. Tak
że musimy się obudzić i zacząć coś w tym kierunku działać, mówić. A nakazywanie szczepionek jest bardzo niebezpiecznym precedensem
i mamy prawo odmówić. I musimy powiedzieć
– nie.
— Dziękuję. Musimy się przytulić. Czy
wyobraża sobie pani, że gdyby każdy lekarz
postąpił słusznie i wybrał tak jak pani, to już
byłoby po wszystkim? Nie byłoby już tych martwych dzieci, martwych ludzi. Jestem pani tak
bardzo wdzięczna. Dziękuję.
— Proszę bardzo.
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ALOPATA, KTÓRY ZE ŁZAMI W OCZACH PRZEPRASZA
RODZICÓW
Dr Daniel Neides

Opublikowany 12 lut 2018

Jakże niewielu ludzi potrafi przyznać się publicznie do błędu(ów) i przeprosić. Jesteśmy pełni
podziwu dla tego odważnego lekarza. . .

wiska dyrektora ds. operacyjnych i wiceprzewodniczącego w Cleveland Wellness Institute
we wrześniu 2013 roku. A będąc takim wykładowcą pasjonatem, czy to ucząc moich studentów medycyny, czy stażystów, czy przede
wszystkim moich pacjentów, chciałem kontynuować nauczanie. Z uwagi na moje stanowisko, lokalne czasopismo „Clevelnad Plain Dealer” zwróciło się do mnie z pytaniem, czy byłbym zainteresowany pisaniem comiesięcznej kolumny w celu zidentyfikowania problemów ze
zdrowiem, aby pomóc ludziom uzyskać lepszą
jakość życia. Tak że w styczniu 2014 roku zacząłem pisać tę comiesięczną kolumnę. Jako lekarz pierwszego kontaktu w Wellness Institute,
chcę wam tylko podać trochę kontekstu do tego,
jak zmieniała się ewolucja mojej praktyki, zacząłem pracować u boku pewnych niesamowitych ludzi, bardzo zaangażowanych, którzy byli
zupełnie inni od tradycyjnych alopatycznych lekarzy, z którymi pracowałem przez ubiegłe 17
lat. To byli ludzie, którzy mieli certyfikaty medyczne z zakresu stylu życia, medycyny integracyjnej i funkcjonalnej.

Dr Daniel Neides - alopata, który ze łzami w oczach
przeprasza rodziców

— Chcę wam naświetlić kontekst, kim jestem i jak do tego doszło, że dzisiaj tu do
was przemawiam, oraz dziękuję za zaproszenie. Zacząłem praktykę w 1996 roku w klinice Cleveland jako lekarz rodzinny. Dorastałem w północno-wschodnim Ohio, i to było zawsze moim marzeniem, aby wrócić i pomagać
tej społeczności. I moje marzenie się spełniło
w dniu 28 października 1996 roku, kiedy zostałem zatrudniony. Przez 18 lat prowadziłem
praktykę jako tradycyjny, alopatyczny lekarz
rodzinny w południowym Ohio w jedynym Centrum Zdrowia i miałem wspaniałą pracę. Naprawdę uwielbiam moich pacjentów i czuję jakbyśmy byli rodziną. I mam wrażenie, że to, co
tak naprawdę robiłem, było pomaganie w radzeniu sobie z chorobą, nie skupiając uwagi na
tym, co było dogłębną przyczyną, ale tak naprawdę nawet nie rozumiałem tego pojęcia. Na
uczelni medycznej jesteśmy uczeni w określony
sposób, który dotyczy rozpoznania stanu chorobowego i leczenia go lekami. Tak więc, jak
większość innych lekarzy byłem kupiony i sprzedany przez Pharmę.
Po uzyskaniu dyplomu magistra administracji biznesowej (MBA) otrzymałem ofertę stano-

Jedną z trudności, jaką napotykają pacjenci,
którzy konsultują się ze specjalistą od medycyny integracyjnej lub funkcjonalnej, jest powrót do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i podzielenie się z nim tym doświadczeniem. Taki lekarz przeważnie wtedy przewraca
oczami, potrząsa głową i okazuje wielkie niedowierzanie temu, co zostało powiedziane przez
konsultanta. Tak że istnieje wielka przepaść
pomiędzy tym, co robią ludzie w medycynie
integracyjnej i funkcjonalnej, a tym, co robimy w tradycyjnej alopatycznej opiece zdrowotnej. Więc usługodawcy medycyny integracyjnej i funkcjonalnej w Wellness Institute po-
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szukiwali lekarzy pierwszego kontaktu o podobnych poglądach, aby móc oferować swoim pacjentom okazję do konsultacji z lekarzem podstawowej opieki, który nie traktowałby ich poniżająco.
I zaczęło dziać się coś interesującego. Kiedy
zacząłem dzielić się z nimi tymi pacjentami,
zauważyłem, jak ci pacjenci rzeczywiście zdrowieją! Nie chodziło tylko o kontrolowanie choroby przewlekłej i utrzymaniu ludzi w pułapce
tego modelu choroby, co jest systemem opieki
zdrowotnej, jak my rozumiemy i w którym pracujemy w USA. A tu ludzie zaczęli odstawiać
medykamenty, zaczęli ćwiczyć na wyższym poziomie, naprawdę osiągnęli wyższą jakość życia.
A ponieważ dzieliłem się z nimi dokumentacją medyczną, to widziałem, co ci usługodawcy
medycyny integracyjnej i funkcjonalnej robili,
czyli tak naprawdę wyniesienie poziomu opieki
podstawowej na wyższy poziom, co powinni robić wszyscy lekarze, moim zdaniem. Zdałem
sobie sprawę, że to jest coś, co mogę sam robić.
Więc zacząłem podpytywać się tego personelu
medycznego, mówiąc, że jestem tym naprawdę
zainteresowany i czy nauczyliby mnie tego, co
robili, abym to również mógł robić.
Tak więc przez ostatnie dwa i pół roku
łączyłem medycynę funkcjonalną do tego, co
uważa się za podstawową opiekę zdrowotną.
Ale wraz z większym praktykowaniem medycyny funkcjonalnej, kiedy zacząłem zauważać,
że zdrowie moich pacjentów ulega polepszeniu,
gdyż identyfikowaliśmy pierwotną przyczynę, to
co ciekawe, była to biologia komórkowa, fizjologia i biochemia – fundamenty pierwszego roku
na uczelni medycznej, które my po prostu zbywamy po zaliczeniu egzaminu! Jakby to było
tylko wkuciem na pamięć, nauczeniem się cyklu
Krebsa, aby już do tego nigdy nie wrócić. A teraz trudno mi uwierzyć, że w 2018 roku regularnie odnoszę się do cyklu Krebsa. Ale faktem
jest, iż w końcu zacząłem widzieć korelację między tym, czego się uczyłem na uczelni medycznej między 1988-1992 a praktykowaniem medycyny – za czym naprawdę tęskniłem.
To teraz przejdziemy do stycznia 2018 roku.
Lecz najpierw muszę wam powiedzieć, co się
przydarzyło mi osobiście w listopadzie. Pracowałem również dla organizacji opieki zdrowotnej, która wymagała szczepienia przeciw gry-

pie. Jednak byłem na tyle mądry, aby wiedzieć,
iż mogę przyjąć szczepionkę wolną od konserwantów, która nie zawierała tiomersalu, dzięki
czemu nic mi się nie stanie. Więc przyjąłem
szczepionkę „bez konserwantów”, jak ode mnie
wymagano, w celu utrzymania pracy i w ciągu
12 godzin, w listopadzie 2016 roku, leżałem
chory w łóżku z gorączką, dreszczami, bólami
mięśni, co trwało kolejne 48 godzin. Były tam
cztery inne osoby w administracji, które przyjęły to samo szczepienie w tym samym dniu
i miały dokładnie te same objawy. Więc kiedy
wróciłem do pracy i dzieliliśmy się wyrazami
współczucia, zdecydowałem się przyjrzeć tej
szczepionce i odkryłem, że nawet tzw. szczepionka bez konserwantów zawiera formaldehyd!
A potem postanowiłem przyjrzeć się innym
kwestiom związanym ze szczepieniem. I słuchałem audycji dra Paula Thomasa, którego
uważam za bohatera tej opowieści. Pierwsza
rzecz to kiedy mówił o szczepionce przeciwko
WZW B i fakcie, iż wstrzykujemy noworodkom w pierwszym dniu życia szczepionkę zawierającą 250 nanogramów aluminium! Nie miałem o tym zielonego pojęcia. I jest mi wstyd
się przyznać. A najbardziej się wstydzę tego,
że sam nie przeprowadziłem należytego dochodzenia na temat szczepień. Jako osoba, która
szczerze do was przemawia publicznie o tym,
co tak naprawdę się dzieje w medycynie, jestem tak samo winny, jak każdy inny lekarz,
ponieważ nie odrobiłem pracy domowej, jeśli
chodzi o szczepienia. Tak że ten brak świadomości, że podawaliśmy taką wysoką dawkę aluminium w pierwszym dniu, był dla mnie osobistym olśnieniem, gdyż mam dzieci z alergiami
pokarmowymi, mam dziecko z celiakią. . . i to
mnie naprawdę uderzyło. Co ja takiego narobiłem własnej rodzinie!
W styczniu 2017 roku, zanim napisałem
ten artykuł dla „Plain Dealer”, który był 37
z serii, postanowiłem poświęcić rok 2017 na
temat detoksykacji. Chciałem pomóc pacjentom zidentyfikować źródło toksyn w środowisku i zaopatrzyć ich w sposoby lepszej detoksykacji. Więc uznając to, iż mamy rtęć i aluminium w szczepionkach, między innymi konserwantami, które mogą potencjalnie doprowadzić do choroby przewlekłej, czułem, że jest
to ważne do przedyskutowania. W tym arty-
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kule omówiłem szczególnie sprawę szczepionki
WZW B i być może jej opóźnienia, aż pacjenci
mają bardziej dojrzały układ odpornościowy.
Gdy ten artykuł został opublikowany, to było
niewyobrażalne, delikatnie mówiąc. Mogę wam
powiedzieć, że ten poprzedni artykuł, który napisałem w grudniu 2016 roku o tym, jak utrzymać zdrowie podczas świąt, miał on łącznie
siedem powieleń. Rankiem 7 stycznia, kiedy
otrzymałem telefon w sprawie powielenia tego
artykułu 25 tysięcy razy w ciągu nocy, powiedziałem: „Wow, to wspaniale! Pojawi się dialog, a tego właśnie oczekiwałem”. Cóż, jakże byłem w błędzie. . .
Dowiedziałem się, że deptałem po ogromnym szlaku pieniężnym, co mogło potencjalnie
dotknąć mojego pracodawcę. W poprzednich
artykułach pisałem o korupcji w przemyśle cukrowym i jak opłacano naukowców z Harvardu
w latach 1960, aby powiedzieli, że tłuszcze nasycone były problemem diety, a nie węglowodany. I niestety, podążyliśmy w kierunku błędnej króliczej nory. Polowałem na Big Pharmę,
przemysł spożywczy i tytoniowy bez jakichkolwiek problemów związanych z moim pracodawcą. Jak tylko trafiłem w czuły punkt,
który wpłynął finansowo na moją organizację służby zdrowia, rozpętało się piekło wobec
mnie. 13 stycznia, tydzień po tym, jak ukazał
się ten artykuł, zostałem zwolniony z pełnienia
czynności administracyjnych po 20 latach bycia lojalnym „żołnierzem”. Pozwolono mi nadal
praktykować klinicznie, ale moja kariera w klinice Cleveland była w zasadzie skończona. We
wrześniu rozwiązali oddział Wellness Institute
w moim regionie, dając mi do zrozumienia, że
do końca roku mam znaleźć inną pracę. A oto
moje uwagi dotyczące szczepionek, rzeczy, które
chciałem podkreślić:

Nr 2: Istnieje konflikt interesów w związku
z płatnościami dla usługodawców za ukończenie harmonogramów szczepień. A w związku
z tym. . .
Nr 3: Pacjenci są wypisywani z przychodni,
ponieważ mają „obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepień”. Jak zadasz pytanie o szczepionce i zdecydujesz się nie szczepić dziecka,
to możesz zostać wypisany z przychodni. Całkowicie godne pożałowania i obrzydliwe.
Nr 4: Pracodawcy zmuszają pracowników do
przyjęcia szczepionki przeciwko grypie pod
groźbą nagany lub utraty pracy.
Nr 5: Brak świadomej zgody. A byłem jednym z tych lekarzy, którzy nie udostępniali
kart bezpieczeństwa przed szczepieniem. Mówiłem rodzicom: „Takie są szczepionki na dzisiaj. Podamy trzy szczepionki. Jedną w jedną
nogę, drugą w drugą”. A dopiero po zaszczepieniu, czy to dziecka, czy osoby dorosłej: „Oto
karta informacyjna”. I będąc z wami całkowicie szczery, nie miałem pojęcia, że była nawet
wzmianka o programie odszkodowań lub numerze telefonu, na który można zadzwonić. Całkowicie naganne z mojej strony i przepraszam moich pacjentów. . .
Nr 6: Brak przejrzystości o komplikacjach
poszczepiennych. A jeszcze gorzej. . . Jesteście
wyszydzani jako pacjenci za sugerowanie, iż doznaliście szkody przez szczepionkę. Kiedy widzę pacjenta w gabinecie z anginą i podam mu
penicylinę, a potem jego mama lub on sam zadzwoni i powie, że dostał wysypki, to bez żadnych pytań w jego karcie pacjenta pojawia się
wpis o tym, iż ma alergię na penicylinę, i już nigdy mu nie zostanie podana. Dlaczego nie wierzymy rodzicom i pacjentom, kiedy nam mówią,
że doznali reakcji poszczepiennej? To dla mnie
nie ma sensu jako lekarza.

Nr 1: Nie ma żadnej edukacji na uczelniach
medycznych, o których wiem, na temat składników, dokumentacji bezpieczeństwa, świadomej
zgody, czy programu odszkodowań. Czego nas
się uczy o szczepionkach? Wymaga się od nas
zapamiętania harmonogramu szczepień. I tak
przy okazji, właśnie będę podchodził do egzaminu na certyfikat medycyny rodzinnej w tym
roku i jestem pewien, że będę musiał ponownie
nauczyć się tego harmonogramu na pamięć, aby
go zdać.

Nr 7: Dlaczego placebo w badaniach nad
szczepionkami zawiera adiuwanty jak rtęć czy
aluminium? Czyż placebo nie powinno być
obojętne? Czyli jak porównujesz, powiedzmy
szczepionkę WZW B z placebo, to dlaczego placebo zawiera metal? Skoro obawy być może dotyczą tego metalu, który wywołuje chorobę autoimmunologiczną!
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Nr 8: Dlaczego wskaźniki autyzmu wzrosły
z 1 na 1000 w latach 1990, jak mnie uczono,
do 1 na 48 w 2017 roku?

życia”. A powiem wam, że oni pracują nad ponad 140 szczepionkami obecnie.
Uważajcie. . . To nadchodzi.

Więc pozwólcie, że skupię się przez kilka minut na świadomej zgodzie. Chcę się upewnić, że
moi pacjenci, jak i wszyscy pozostali, są w pełni
świadomi ryzyka i korzyści, jaką przejdą jakąkolwiek procedurę medyczną, nie tylko szczepienia. Nikt nie powinien przechodzić nieodwracalną procedurę, chyba że wyrazi na to
zgodę. A pacjenci nie powinni być wypisywani
z przychodni za dokonanie wyboru odmawiającego szczepionki, to jest nieodpowiedzialne ze
strony lekarzy. Musimy zajmować się wszystkimi pacjentami, nie tylko wybrańcami, którzy
się zgadzają z naszym stanowiskiem. Pracownik nie powinien być zmuszany do przyjęcia
medycznej interwencji w zamian za utrzymanie pracy. A moim wielkim pytaniem jest – dlaczego nie jesteśmy chronieni na mocy Konwencji Genewskiej? Tak że ten pomysł wymuszenia
interwencji medycznej na kimś bez jego zgody
jest dogłębnie w sprzeczności z Konwencją Genewską. I według mnie to sunie po bardzo śliskim stoku, moi drodzy.

W przeciągu 2017 roku otrzymałem ogromną
ilość wyrazów silnego wsparcia z dosłownie całego świata. Chcę tylko podziękować wszystkim za pomoc w trzymaniu głowy do góry
podczas tego trudnego roku. Teraz zdaję sobie
sprawę, że to był taki kop w zadek, którego potrzebowałem, aby wydostać się spod multimilionowego konglomeratu, aby naprawdę wykonywać pracę jaką czuję, że musi być zrobiona.
Zarówno w edukowaniu społeczności, jak i dbaniu o moich pacjentów, którzy mają jakiekolwiek choroby przewlekłe, ale w sposób taki,
jaki naprawdę uważam, że powinni być leczeni,
nie bazując na protokołach i nie pod kciukiem
czujnego obserwatora mówiącego mi, że muszę zrobić to, czy tamto, pod groźbą zwolnienia. I zacznę realizowanie tego marzenia w ten
nadchodzący poniedziałek 15 stycznia, kiedy
moja nowa klinika medyczna „Inspire Wellness”
zostanie otwarta w Beachwood, Ochio. Nadal
będę walczył o prawa wszystkich pacjentów,
łącznie z prawem do świadomej zgody, a wraz
z tym musimy napierać, aby wykryć prawdy na
temat szczepionek, prawdziwe dane bezpieczeństwa i skuteczności, a nie te, które rząd lub Big
Pharma chcą, abyśmy widzieli, a które nie są
prawdą o tym, co się dzieje. Oraz tak, jak sam
się nauczyłem, kiedy wkroczyłem do Wellness
Institute, musimy być otwarci na nowe sposoby
myślenia, i to musimy wszyscy zrobić, aby medycyna poszła naprzód.

Czy kobiety będą zmuszane do przejścia badania mammograficznego, czy cytologi, aby
utrzymać pracę? Czy mężczyźni będą wypisywani z przychodni za odmowę cyfrowego badania proktologicznego lub PSA, czyli badania
w celu wykrycia raka prostaty? Lub kolonoskopii w wieku 50 lat w celu wykrycia raka jelita
grubego? Gdzie to się zaczyna i kończy? Jest
dużo pracy do zrobienia w tym obszarze, podczas gdy Pharma dosłownie się prześciga, aby
dostarczyć nam więcej szczepionek „ratujących

Dziękuję za wasz czas i życzę powodzenia.
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IV SPOTKANIE CZŁONKÓW GRUPY STOP NOP RZESZÓW
I PODKARPACIE
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie.
9 czerwca 2017 roku.
Gośćmi specjalnymi byli:
Pani prof. dr hab. Maria Dorota Majewska
Pani Justyna Socha – Wiceprezes stowarzyszenia STOP NOP
Pan Jerzy Zięba
Pan dr hab. inż. Przemysław Sanecki
Organizator:
Tomasz Drewniak

liczy się skuteczność. Jest skuteczność? Jest
ogromna. Ten newsletter, który znam mniej
więcej od roku 2011. Newsletter poradziłem
wielu ludziom. Dostawaliśmy wszyscy regularnie informacje pięknie uporządkowaną, bardzo
rzeczową, doskonale udokumentowaną. Rodem
głównie z USA oraz również z innych krajów.
Co zawdzięczamy? Zawdzięczamy tę wiedzę,
która pozwoliła ludziom powziąć decyzję. A jeżeli chodzi o efekty działania. Więc pani prof.
Majewska może się poszczycić wielkimi efektami. Rok 2002, oficjalne dane, 2,2 tysiąca odmów. 2.200 odmów szczepienia dzieci. I tak
powoli 2004, 2012, 2015 i 2016. W 2016 było
23.147. Wzrost dziesięciokrotny. W tej chwili
rośnie liczba dzieci nieszczepionych w tempie
o 50% rocznie. Czyli każdego roku jest o 50%
więcej niż w roku poprzednim. Komu to zawdzięczamy? Właśnie pani profesor. Ta systematyczna praca, nie jednorazowy zryw – nie!
Po prostu tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, te newslettery spływały,
informowały i zrobiły dobrą robotę. I jesteśmy
bardzo winni ogromną wdzięczność pani profesor.

Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska - Szczepienia - fenomenalna konferencja - RZESZÓW 2017

Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie powitać panią profesor Marię Dorotę Majewską. Dziękuję, że
pani przyjęła moje zaproszenie i jest tutaj
z nami. Bardzo dziękuję. Witam również panią Justynę Sochę ze stowarzyszenia STOP
NOP. Witam naszego pana profesora Przemysława Saneckiego. Witam również pana Jerzego
Ziębę, który też jest tutaj gdzieś z nami. Może
pan profesor chciałby zabrać głos na początku,
jeśli można.
Tomasz Drewniak – organizator:

Przemówienie pana dra hab. inż.
Przemysława Saneckiego

Prezentacja pani Justyny Sochy
Justyna Socha – wiceprezes stowarzyszenia STOP NOP:

Witam serdecznie Państwa. Przyznaję, że mam
tremę, jeśli mam zacząć to dzisiejsze spotkanie przed osobami, które mają tak duże za-

Co zawdzięczamy pani profesor Majewskiej? W działaniu
dr

hab. inż. Przemysław

Sanecki:
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sługi w uświadamianiu polskich rodziców, polskich dziadków i całego społeczeństwa, ale też
wielką nadzieję, bo 3 czerwca w Warszawie zobaczyliśmy, jak dużą siłę stanowimy. Te osoby,
które mimo tego wszechobecnego hejtu nienawiści, wyszły na ulicę Warszawy, to jest tak
naprawdę nikły procent całego środowiska osób
świadomych. Osób, które za rok w Warszawie
się pojawią i zmienią ten chory system. Jestem
tego pewna i mimo tego, że dzisiaj pani wojewoda przyjmująca od nas petycję powiedziała,
że: „Szczepienie to nie jest zabieg medyczny”,
w domyśle nie przysługuje nam prawo świadomej zgody na zabieg szczepienia; w domyśle to
urzędnik może podjąć za nas decyzję o tym, jaki
produkt farmaceutyczny jest podany wprost do
ciała naszego dziecka, mimo wszystko wiem,
że te zmiany są nieuniknione, bo każdy z Was
działa w swoim środowisku, dzieli się wiedzą
z rodziną, z przyjaciółmi, również z obcymi
ludźmi. Słuchajcie, po tym proteście w naszych
grupach lokalnych ludzie dostali takiego zapału,
że będą w całej Polsce banery, będą zbiórki publiczne. Ludzie w tych koszulkach z protestu
wychodzą na ulicę i z obcymi ludźmi dzielą się
wiedzą. Dostali takiej energii, tego już nikt nie
zatrzyma – wierzcie mi.

To jest jedno ze zdjęć z sobotniego marszu.
„Jest ryzyko, musi być wybór”. To zresztą jest
hasło, pod którym też protestują amerykańscy
rodzice. To jest po prostu oczywistość. Wystarczy zajrzeć do ulotki szczepionki, do charakterystyki rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Szczepionki mają potencjał, żeby
zdrowie zniszczyć.
Jednak STOP NOP nie określa się jako
antyszczepionkowe. Nasze postulaty to przede
wszystkim stworzenie nowego systemu rejestracji, identyfikacji i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, również późniejszych
powikłań poszczepiennych. Utworzenie funduszu odszkodowań współfinansowanego albo
właściwie finansowanego przez producentów,
którzy powinni ponosić pełną odpowiedzialność za swoje produkty. Utworzenie listy ekspertów niezależnych od koncernów farmaceutycznych, a przede wszystkim zniesienia obowiązku szczepień. Skorzystanie z dobrowolności, z jakiej korzystają obywatele 16 państw Europejskich. Chociaż wiemy, są próby odebrania
również im tych podstawowych praw.

STOP NOP to jest ruch społeczny
STOP NOP to jest ruch społeczny. To nie jest
jedna osoba, dwie, pięć osób. To jest w tej
chwili już cały ruch i co jest naszą siłą? Że
wszyscy działamy jako wolontariusze, robimy
to dla naszych dzieci i takiej energii kompletnie nic nie jest w stanie powstrzymać. Żadne
grzywny, żadne straszenie, nawet odbieraniem
dzieci, sądami, przeróżnymi sankcjami czy powrotami chorób i medialnymi epidemiami. To
nas nie powstrzyma.

Uszkodzone szczepionką dziecko to dramat rodziców, nie ekspertów. To jest oczywiste. Ekspertów najczęściej opłacanych przez przemysł
farmaceutyczny. Właśnie takie tablice nieśli rodzice na ulicach Warszawy.
Prawne definicje NOP
Jakie są prawne definicje niepożądanego
odczynu poszczepiennego? Jest to niepożądany objaw chorobowy pozostający
w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym. Dalej w tej prezentacji pokażę statystyki hospitalizacji niemowląt.
W tej chwili ponad 320 tysięcy niemowląt jest
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hospitalizowanych rocznie, podczas gdy rocznych niemowląt, których jest 400 tysięcy. To
wszystko są w większości niepożądane odczyny
poszczepienne. Dlaczego nie ma ich w statystyce?

Czyli prawo do uszanowania życia prywatnego.
Dzisiaj wspominaliśmy o tym pani wojewodzie.
Ta pani jest doktorem prawa. Nie przejęła się
tym, że już dwie skargi poszły na państwo polskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten trybunał ma moc, żeby zobowiązać
dane państwo do zmiany łamiącego prawa człowieka prawa, ustaw. Jak będzie w przypadku
Polski, dopiero się dowiemy. Ale jest to dla nas
duża nadzieja. Jest to nadzieja dla osób, które
codziennie dostają w Polsce dziesiątki grzywien. Dodam, że stowarzyszenie STOP NOP
przez te 6 lat zorganizowało się na tyle dobrze, że w tej chwili każda osoba, która ma
grzywnę, może liczyć na bezpłatną pomoc kancelarii prawnej. Ta kancelaria dziennie wysyła
30 pism za rodziców. Czyli jak łatwo policzyć
jest to miesięcznie prawie że tysiąc pism. W tej
chwili w Ministerstwie Zdrowia leżą tysiące zażaleń na nałożone krzywdy. Ministerstwo nie
jest w stanie na czas tego wszystkiego obrobić.
Podobno już trzecia osoba jest zatrudniona,
która usiłuje odpowiedzieć na to wszystko. Nie
wiemy, dlaczego te osoby tę pracę rzucają.
Może dlatego, że czytają tragedię rodziców
o [powikłaniach] w tych zażaleniach. I nie są
w stanie tego wytrzymać psychicznie.

Ustawa: Prawo farmaceutyczne
Co mówi ustawa – Prawo farmaceutyczne? Że
stwierdzenie niespodziewanego ciężkiego
niepożądanego działania produktu leczniczego zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, powoduje, że urząd powinien
wycofać pozwolenie na ten produkt. Jak jest
w praktyce? Wiemy, że przez ostatnie 10 lat
zgłoszono 13 przypadków śmierci po szczepionkach. Z tego powodu nie wstrzymano nawet
szczepień, żeby wyjaśnić, jaki był związek przyczynowy, a tym bardziej nie wycofano żadnej
szczepionki.
W rozumieniu ustawy: niespodziewanym
ciężkim niepożądanym działaniem produktu
leczniczego – jest każde niepożądane działanie produktu leczniczego, którego charakter lub stopień nasilenia nie jest
zgodny z danymi zawartymi w odpowiedniej informacji o produkcie leczniczym. Jesteśmy pewni, że rejestracja zarówno
niepożądanych odczynów poszczepiennych, jak
i działań niepożądanych leków i szczepionek
to jest kompletna fikcja. Nawet pracownicy
urzędu rejestracji produktów leczniczych mówią, że to, co jest w systemie, to jest czubek góry lodowej. Oficjalne dane mówią, że nawet lekarze angielscy, którzy zgłaszają najwięcej działań niepożądanych, robi to tylko 10%
z nich.

Mapa wstydu

Europejski Trybunał Praw Człowieka
A tymczasem do tych produktów jesteśmy zmuszani, mimo tego ryzyka. Mimo tego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraźnie
w jednym z orzeczeń powiedział, że obowiązkowe sczepienia naruszają artykuł 8 Konwencji
Praw Człowieka.

Popatrzcie na tę mapę wstydu. Czerwień to
kraje, w których jest obowiązek szczepień. Łatwo zauważyć, że są to głównie byłe kraje bloku
wschodniego. Że to, co przeżywane, to jest spuścizna w poprzednim ustroju. Że musimy się
pozbyć tych nawyków niestety naszych rodzi-
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ców i powiedzieć – dość! Znamy swoje prawa
i nie będziemy już dłużej godzić się na ich łamanie. Wiemy o tym, że w tym roku również
we Włoszech rozszerzono obowiązek z 4 szczepionek na 12. Również 3 czerwca Włochy zainspirowane przez nas, w wielu miastach włosi
wyszli na ulicę, protestując przeciwko rozszerzeniu obowiązku [szczepień]. Kolejne protesty
zapowiadają na 10 czerwca. Oni się nie poddadzą tak łatwo.

dzieciom. Codziennie. Kiedy poprosiliśmy rodziców, żeby podesłali nam dokumenty dowodzące takiej praktyki, w ciągu dwóch dni zebraliśmy dwieście takich przypadków. To jest
codzienność.
Granica kompetencji lekarza
Granica kompetencji lekarza w zakresie „zachęcania” do szczepień przymusowych i zalecanych. Jak większość tutaj zebranych rodziców pewnie wiecie o tym, że lekarze bardzo
entuzjastycznie naciskają, żeby podać dziecko
kolejnym szczepieniom. Co mówi prawo? Czy
prawo mówi, że zarówno lekarze, jak i personel ma prawo nachodzić Was w domu, grozić
śmiercią, ma prawo wydzwaniać Wam do waszych domów, zaczepiać sąsiadów, rodzinę, nawet dzwonić do pracy? Nie. Prawo mówi, że
obowiązkiem lekarza jest powiadomienie
osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom. O obowiązku
poddania się tym szczepieniom, a także
poinformowania o szczepieniach zalecanych. Tylko to należy do obowiązków lekarza.
Skąd zatem ten terror, który jest wobec nas stosowany?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób

A tutaj kolejny dowód na to, jaki potencjał w niszczeniu zdrowia mają szczepionki.
Międzynarodowa klasyfikacja chorób. Te symbole świadczą, że te zagrożenia są realne dla
naszych dzieci. Na przykład sepsa (posocznica) po immunizacji. Wysypka po immunizacji. Zapalenia mózgu, zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. Poszczepienne zapalenie stawów (artropatia). To wszystko obserwują polscy rodzice u swoich dzieci, ale dla lekarzy
to jest zwykle koincydencja. Dlaczego? Dlatego że są cenzurowani zarówno przez sanepid
oraz naczelną izbę lekarską. Głównym zadaniem tych instytucji jest cenzura lekarzy. Lekarze nie mają wolności, jeśli chodzi o ich zawód. Dlatego każdy z lekarzy, który publicznie się wypowiada, krytycznie na temat szczepień, w zasadzie nie tyle na temat szczepień, ile na błędy dotyczące szczepienia chorych wcześniaków i noworodków. Jak dr Katarzyna Bross-Walderdoff. Już odbyło się pierwsze posiedzenie sądu lekarskiego, żeby ukarać
ją za to, że w sejmie w obecności wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, powiedziała o tym, że powszechnie szczepi się dzieci
z jednym, z dwoma, z trzema punktami APGAR, dzieci, które urodziły się w zamartwicy,
nie oddychały. Coś takiego robi się polskim

Nękanie przez służbę zdrowia
Również pielęgniarki i placówki medyczne nękają nas. Jest tutaj jedna z mam, której
dziecko zostało wyrzucone z przychodni. Dostała pismo, że po prostu przychodnia wypowiada jej usługi. Mamy prawa konstytucyjne,
dobrze, że mamy zapewnione prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Ale ktoś, kto nie sczepi
wg tego systemu, nie ma praw konstytucyjnych.
Tutaj jest cytat z pisma Ministerstwa Zdrowia:
„W każdym indywidualnym przypadku,
gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano przymus lub groźbę w celu
zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania. . . ”
Dlatego drodzy rodzice, brońcie się. Służymy
Wam informacją. Służymy pomocą prawną.
Naszą bronią są pisma. Naszą bronią są skargi.
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To jest kompletna fikcja twierdzenie, że korzyści przewyższają ryzyko. Tego ryzyka nie bierze
się kompletnie pod uwagę.
I kwestia ostatnia. Brak wiarygodnych statystyk powikłań poszczepiennych – ze względu
na masowe niewywiązywanie się lekarzy z obowiązku rejestrowania i zgłaszania takich zdarzeń. Te wszystkie wysypki u naszych dzieci, te
wszystkie regresy rozwoju, kiedy przestają chodzić, mówić; kiedy mają drgawki; kiedy przestają na nas patrzeć; kiedy tracą wzrok, słuch;
kiedy umierają. Tego nie ma w statystykach.
Nikt nie liczy, jakie koszty ponosimy indywidualnie. Jakie koszty ponosi budżet państwa.
I budżety państw całej Europy i świata.

Bezpieczeństwo szczepień
Kwestia problemów związanych z wiarygodnością bezpieczeństwa szczepień. Te kwestie są
poruszane zarówno przez naukowców obecnych
na tej sali, są poruszane przez organizacje niezależnych lekarzy. W Niemczech istnieją dwie
takie organizacje, które wysuwają postulaty
przeprowadzenia rzetelnych badań klinicznych
szczepionek. Badań, których jak dotychczas
nie przeprowadzono. Stąd szczepienia, masowe
szczepienia to jest nic innego, jak eksperyment na wysoką skalę. Brakuje badań porównujących stan zdrowia dzieci szczepionych
wg kalendarza szczepień z nieszczepionymi. Testy kliniczne są prowadzone bez grupy kontrolnej, która otrzymałaby neutralne placebo.
Podaje się grupie kontrolnej inną szczepionkę,
bądź substancje zawierającą adiuwanty, czyli
aluminium. Oczywistością jest, że z wyników
takich badań eliminuje się część ciężkich powikłań.
Sprowadza się rolę organów administracji
publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
zdrowotne obywateli, do zatwierdzania materiałów przygotowanych przez koncerny farmaceutyczne oraz firmy/organizacje zajmujące
się przygotowywaniem opracowań marketingowych przedstawianych w ramach ścieżki uzyskiwania pozwolenia na obrót, oraz i pośredniczeniem w uzyskiwaniu tych pozwoleń. I co w efekcie? Czy wiecie, szanowni Państwo, że kiedy
producent starał się o refundację, czyli wprowadzenie obowiązku szczepionki przeciw pneumokokom, w punkcie dotyczącym powikłań poszczepiennych znalazła się formułka:

Rozwój kalendarza szczepień

Zobaczmy, jak rozwijał się kalendarz szczepień
w ciągu ostatnich lat. W 2004 roku wprowadzono szczepionkę MMR. W 2007 HIB. Wprowadzono nowe szczepienia zalecane przeciw
HPV, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom, ospie wietrznej, grypie. Połowa rodziców wykupuje szczepionki wysoko skojarzone –
5 i 6 w jednym. Testuje się również szczepionki na polskich dzieciach.
Krajowa Konsultant ds. Pediatrii

„Koszty powikłań poszczepiennych można
pominąć”
Miałam okazję być na. . . Zresztą sama się
wprosiłam tam jako reprezentantka warszawskiej gazety, na konferencji europejskich [zapis niezrozumiały] szczepień, gdzie przedstawiciel WHO na Europę przedstawiał wykresy.
Wykres dotyczący kosztów powikłań chorób,
przeciw którym się szczepi oraz wykresy dotyczące kosztów wprowadzenia masowych szczepień. Zadałam mu pytanie: „A gdzie jest kolejny słupek dotyczący kosztów powikłań poszczepiennych?”. Nie umiał mi odpowiedzieć.

I zestawmy z tym, co mówi obecna Krajowa Konsultant ds. pediatrii Teresa Jackowska. Otóż uważa, że te wszystkie zachorowania
na odrę, które wzrosły dziesięciokrotnie to jest
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Powrót odry, którym jesteśmy straszeni tak
naprawdę przez ostatnie trzy miesiące chyba
we wszystkich mediach, gdyż już wiedziano, że
wyjdziemy na ulicę. Tak długo tego tematu nie
tłuczono od wielu, wielu lat.

coś bardzo niepokojącego. Coś, na czym powinno się skupić tzw. zdrowie publiczne. A rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci,
należy do tych szczepień przymusić. Właśnie Krajowa Konsultant ds. pediatrii inspiruje
kierowników przychodni do wyrzucania rodziców dzieci z przychodni. Właśnie ta pani prowadzi badania kliniczne szczepionek i jednocześnie pełni funkcję Krajowego Konsultanta ds.
pediatrii, rekomendując refundację i obowiązkowe podawanie szczepionek naszym dzieciom.
Czy ktoś sprawdza, czy ta osoba ma konflikt
interesów?

Hospitalizacja polskich niemowląt

To nie nauka, to wiara

A tak wygląda statystyka hospitalizacji polskich niemowląt. Czyli widzicie, to są te daty.
Szczepionka MMR, Hib, szczepionki wysoko
skojarzone, szczepionki 5 i 6 w jednym. Przez
ostatnie 13 lat hospitalizacja niemowląt wzrosła
o 52%. Czy to jest sukces zdrowia publicznego
w Polsce?
List otwarty
Ta grafika mówi o tym, o czym wspominałam. Nie ma badań z neutralnym placebo. Jednocześnie to, co widzicie w lewym górnym
rogu, to jest fragment bardzo popularnej wśród
tzw. proszczepionkowców grafiki uzasadniających, że 200 lat już bada się szczepionki, i to jest
tak duża zdobycz, że nie możemy tego negować.
Podczas gdy przez ten cały okres nie przeprowadzono takich badań, które dowodziłyby, że to
wszystko, co mówi się o dobrodziejstwie szczepień, to jest nauka. To nie jest nauka. To jest
wiara.
A to, co postanowiliśmy zrobić w sobotnim proteście. Wysyłamy do premier Beaty Szydło list
otwarty, prosząc z nią o spotkanie. Bo jesteśmy przekonani, że wszystkie petycje, wszystkie skargi rodziców, nie trafiały do jej rąk.
One były przekazywane wszystkie do ministra
zdrowia Konstantego Radziwiłła. Nawet kiedy
w grudniu zorganizowaliśmy akcję wysłania
kartek świątecznych od dzieci z powikłaniami

Dlaczego straszyli odrą?

Tak wyglądają statystyki zachorowań na odrę
w Polsce. Czy to wygląda jak powrót odry?
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ska Minister Zdrowia, że nie poprze przymusu
szczepień, że jest za otwartą debatą, edukacją,
a nie przymusem.

poszczepiennymi, wierzcie mi, one również zostały wysłane do ministra Konstantego Radziwiłła. Dajemy pani premier szansę wyjść z twarzą. Musi się z nami spotkać. Wysłuchać skarg
polskich rodziców. Zapraszam też do podpisywania. W dwie doby zebraliśmy 5 tysięcy podpisów.

Jeśli nie powiemy teraz: NIE. . .
EPIDEMIA PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ

Szwecja zakazuje obow. szczepień

W ciągu 3 lat mają wejść kolejne obowiązkowe
szczepienia przeciw:
+
+
+
+
+
+

pneumokokom
szczepionki wysokoskojarzone
ospie wietrznej
HPV
rotawirusom
szczepienia MMR nieszczepionych młodych
mężczyzn
+ przeciwko krztuściowi młodzieży do 14 roku
życia
+ i w wybranych grupach dorosłych przeciw
meningokokom, pneumokokom i grypie

A to, to co daje nam dużą nadzieję. Również
w Szwecji próbowano wprowadzić obowiązek
szczepień. Było 7 poprawek do obowiązujących
ustaw, które miały wprowadzić przeróżne sankcje przymuszające do szczepień. Jednogłośnie
parlament odrzucił te poprawki, uznając,
że są sprzeczne z konstytucją. I to jest dla
nas nadzieja, że możemy się powoływać na takie
państwa, które jednak szanują prawa człowieka.
Prawa dziecka, prawa pacjenta i prawa rodziny.
Jeśli chodzi o Szwecję, to z tymi prawami rodziny to byłabym ostrożna, bo jednak jest tam
duża ingerencja, jeśli chodzi o kontrolę rodziny.
Ale jeśli chodzi o szczepienia, tu możemy się
powołać na dobry przykład.

PODPISZ PETYCJĘ I UDOSTĘPNIJ!
Skoro jest ryzyko, musi być wybór!
A co się stanie, jeśli każdy z nas zamknie się
w swojej skorupie wystraszony? Będzie siedział
cicho, nie dzieląc się wiedzą? Takie są plany
na najbliższe lata. I to są plany dotyczące nie
tylko dzieci, ale i osób dorosłych. W Stanach
już teraz są projekty ustaw, które spowodują, że
będzie również przymus szczepienia osób dorosłych. A skoro można przymuszać do szczepień,
to co będzie następne? Przymusowe oddawanie organów? A może przymusowa sterylizacja?
Nie możemy się na to godzić. To jakby lista kolejnych szczepionek, które będą obowiązkowe,
jest ze strony GIS (Główny Inspektorat Sanitarny).

Mądra duńska Minister Zdrowia

Propagatorka szczepień

Również w tym roku, w marcu, jeden z ekspertów o bliskich powiązaniach z przemysłem farmaceutycznym zaapelował o ograniczenie dzieciom nieszczepionym dostępu do przedszkoli
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piszą z Australii, ze Stanów i pytają, jak wy
to zrobiliście? Jak udało się zorganizować taki
protest? Te hasła, parasolki z logo STOP NOP,
te białe koszulki z naszym hasłem. Ten kilkukilometrowy marsz ulicami Warszawy. Naprawdę, kiedy odwróciłam się i zobaczyłam, jak
wielu nas jest, to nie mogłam uwierzyć. Myślałam, że będzie nas kilkaset, a jest nas naprawdę
dużo i mamy olbrzymi potencjał, dlatego liczę na Was wszystkich, żebyście się tu zaangażowali lokalnie. Zresztą macie tutaj Tomka
Drewniaka, który jak widzicie, potrafi zorganizować wspaniałe spotkanie z tak wspaniałymi gośćmi. I że tak powiem nieładnie na koniec – Razem rozwalimy ten system. Dziękuję. Jeszcze na koniec polecę książkę. Wspaniałą książkę, która obnaża mechanizmy, jakie rządzą systemem. Mechanizmy wiadomo,
kto nimi steruje, przemysł farmaceutyczny. To
jest wszystko poparte literaturą. Warto ją mieć
i często do niej wracać. Szczególnie w dyskusjach z zatwardziałymi wyznawcami tej wiary,
o której mówiłam. Dziękuję.

A tutaj cytat profesor Lidii Brydak, znanej propagatorki szczepień przeciw grypie, która bardzo się żali, że Polacy nie chcą się szczepić
przeciwko grypie. W tej chwili dorosłych osób
sczepi się około 4%. Lekarzy szczepi się około
6%. To są najniższe statystyki w Europie. Pani
profesor powołuje się na przepisy, które mówią
w innych krajach, że:
„Jeśli dziecko nie ma odpowiedniego kalendarza szczepień, obejmującego nie
tylko grypę, nie będzie przyjęte do
żłobka, przedszkola czy szkoły średniej”.
Takie rozwiązania wprowadzono w Australii.
Australijczycy też wyszli na ulicę 4 czerwca, ale
ich było tylko dwustu. Koleżanka, która tam
mieszka twierdzi, że niestety mają taką mentalność, że nie buntują się przeciwko temu, co
wprowadzi rząd. Natomiast wiecie, jaką naturę
mają Polacy. I bardzo na to liczę. Myślę, że za
rok na ulicach Warszawy, a może całej Polski
będzie przynajmniej 10 razy tyle osób.
Chcemy epidemii zdrowia

Prezentacja pani dr hab. Marii Doroty
Majewskiej

Taki jest nasz cel, moi drodzy. Nie chcemy
epidemii chorób. Chcemy epidemii zdrowia.
I urzędnicy powinni nam na to pozwolić.
Chciałabym podać na koniec, że bardzo zachęcam wszystkie osoby do tej aktywności, o której mówiłam. Zachęcam do tego, żebyśmy przestali się bać. Żebyśmy tworzyli te lokalne grupy
STOP NOP. Chciałabym się pochwalić, że tych
grup w Polsce w tej chwili już jest prawie 30,
że przez dwa miesiące koordynatorzy tych grup
lokalnych kosztem swojego życia prywatnego,
kosztem swojej pracy, dzień w dzień harowało,
żeby ten protest się udał. Czy wiecie, że do nas

Dzień dobry
Państwu. Chciałam bardzo podziękować pani
Justynie za wspaniałą pracę organizacyjną, bez
której rzeczywiście żaden protest nie udałby się
i wszyscy rodzice, których dzieci zostały okaleczone szczepionkami, byliby samotni i bezradni.
Musimy mieć silną organizację krajową, która
ten ruch skoordynuje i pozwoli odnieść zwycięstwo. Po to, żeby szczepienia były absolutnie
dobrowolne.
Mój tytuł mówi o tym, że na masowe
szczepienia w tej chwili można patrzeć jak
na bombę zegarową. Przedstawię Państwu do-

prof. Dr hab. Maria Dorota Majewska:
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amerykańskie dzieci to są amerykańskie statystyki. Pochodzące z rządowej instytucji CDC.
W tej agencji dane statystyczne wskazują, że
współczesne dzieci amerykańskie są najbardziej
biologicznie i neurologicznie uszkodzonym pokoleniem w historii ludzkości. W wielu innych
krajach jest podobnie. W tych krajach. . . Polska idzie tym śladem, gdzie szczepienia dzieci
są podobnie masowe i liczne. Jest pierwszym
pokoleniem o inteligencji średnio niższej niż
u ich rodziców. Do niedawna średnio wszystkie pomiary wskazywały inteligencji pokoleniowej, że ta inteligencja stopniowo wzrosła. Od
ostatnich kilku dekad obserwuje się spadek,
i to dość dramatyczny. Ponad 25% amerykańskich dzieci cierpi na jakąś chorobę mózgu. Ponad 60% dzieci już od pierwszych miesięcy życia cierpi na jakąś chorobę chroniczną. A 54%
dzieci na chorobę poszczepienną. Dzisiaj najprawdopodobniej te liczby są nawet większe,
bo to są dane sprzed kilku lat. Co 8 sekund
w Stanach Zjednoczonych jest diagnozowany autyzm u jakiegoś dziecka. WHO,
czyli Światowa Organizacja Zdrowia, prognozuje, że współczesne dzieci będą żyć średnio
o 10-15 lat krócej niż ich rodzice. I to się
nazywa wspaniałym postępem medycyny XXI
wieku.

wody, które wskazują, jak masowe są okaleczenia w tej chwili dzieci i również młodych dorosłych. W krajach, gdzie te szczepienia są masowe, są bardzo liczne. Szczególnie mamy bardzo dużo danych dotyczących Stanów Zjednoczonych, gdzie są prowadzone statystyki, i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że praktycznie niemowlęta, które się w Polsce rodzą, każdego roku,
więc około 300 tysięcy, że wszystkie są hospitalizowane. To jest po prostu straszne. Kiedyś
pewna pani neontolog, która pracuje w szpitalu, powiedziała mi, że właściwie wszystkie
noworodki, które dostają w szpitalu sczepienia przez kilka godzin, a czasami przez kilka
dni muszą być reanimowane. Wszystkie znajdują się w stanie krytycznym. Prawie wszystkie. Na szczęście niektórzy rodzice potrafią zrezygnować.

Epidemia autyzmu
To jest taka nalepka, którą rodzice amerykańscy, których dzieci zostały uszkodzone, nalepiają na swoje samochody. I widać już ich coraz
więcej w Stanach Zjednoczonych. I mówią, że
największe kłamstwo kiedykolwiek powiedziane
to jest to, że szczepienia są bezpieczne i skuteczne. I wymieniane są powikłania poszczepienne. ADHD, autyzm, alergie, egzemy, choroba bipolarna, śmierć łóżeczkowa, cukrzyca,
choroby autoimmunologiczne, drgawki, astma
i tak dalej. Więc to jest nalepka rodzicielska.
Współczesna medycyna jatrogenna
Epidemia autyzmu jest rzeczywiście największą chyba tragedią dzieci XXI i końca poprzedniego wieku. Słowo autyzm jest stosunkowo stare. Zostało stworzone przez Szwajcarskiego psychiatrę Paula E. Bleulera już
w XIX wieku i pochodzi z kombinacji grec-

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że współczesna medycyna jest właściwie głównie medycyną
jatrogenną i ona jest główną przyczyną bardzo
wielu chorób chronicznych, z którymi zmagają
się zarówno dzieci, jak i dorośli. Współczesne
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wskazują na silny związek ze szczepieniami.
To jest najbardziej udokumentowana hipoteza,
w zasadzie nie można już mówić o hipotezie,
jest to fakt. Nie jest to już teoria. Zapewnienia establishmentu medycznego o rzekomym
braku związków autyzmu ze szczepionkami są
sprzeczne z:

kiego „autos” – ja, i „ismos” – stan. Co oznaczało wtedy chorobliwy egocentryzm. A więc
osoby takie egocentryczne, owszem zdarzały się
w poprzednich wiekach, ale były uważane, że
są to jakieś psychiczne cechy osobowości raczej, aniżeli choroba. Autyzm jako choroba został rozpoznany w połowie mniej więcej XX
wieku przez austriacko-amerykańskiego psychiatrę Leo Kannera, a później również potwierdzone przez austriackiego psychiatrę Hansa
Aspergera, który opisał zespół autystycznej
psychopatii u małych dzieci. Od jego nazwiska
pochodzi nazwa zespołu łagodnego autyzmu –
choroba Aspergera. Trzeba wiedzieć, że rozpoznanie autyzmu jako choroby, a nie jako cechy
osobowości, koreluje czasowo z wprowadzeniem
w Europie i w USA w latach 1940 szczepień
przeciwko krztuścowi konserwowanych związkiem rtęci tiomersalem.

» Obserwacjami i zeznaniami milionów rodziców na świecie. To są najsilniejsze dowody;
» Setkami niezależnych badań naukowych;
» Raportami rządowymi (np. amerykańska
baza danych VAERS);
» Danymi z wielu klinik oraz nieszczepionej populacji Amiszów w USA, wykazującymi brak
autyzmu wśród dzieci nieszczepionych;
» Orzeczeniami rządowego „Sądu szczepiennego” w USA, który przyznał prawie 4 miliardy dolarów odszkodowań za poważne powikłania poszczepienne (w tym encefalopatię, której formą eufemistyczną jest autyzm.
Autyzm to nic innego jak encefalopatia);

Przyczyny epidemii autyzmu
Jakie są przyczyny epidemii autyzmu? Jeśli
Państwo poczytacie, czy to media popularne,
czy porozmawiacie z lekarzami, gdzie podręczniki medyczne, które są w tej chwili pisane i dostępne dla studentów medycyny, to się dowiecie,
że nie ma żadnej epidemii autyzmu. Że autyzm
zawsze istniał jako choroba w ludzkich populacjach, a jeżeli istnieje, to etiologia tej choroby
jest nieznana i nie można w związku z tym nic
poradzić. Trzeba się z tym pogodzić, że miliony
ciężko okaleczonych, upośledzonych, chronicznie chorych dzieci i dorosłych będą żyć wśród
nas. I nie powinno się zapobiegać autyzmowi.
Takie właśnie artykuły się pojawiają ostatnio
w prasie. Szczególnie w jednym z czołowych
pism amerykańskich [zapis niezrozumiały] umieszczono duży artykuł w odpowiedzi na pojawienie się na rynku amerykańskim książki amerykańskiej autorki pod tytułem: „Jak zapobiegać
autyzmowi”. Natychmiast pojawił się ten artykuł, że nie! autyzmowi nie musimy zapobiegać,
powinniśmy go tolerować i że właściwie to jest
fajna choroba.

» Podobnym orzeczeniem sądu włoskiego;
» Badaniami wykonanymi przez naukowców
CDC, którzy przyznali się do celowego fałszowania wyników badań, na żądanie dyrekcji agencji, aby ukryć ewidentny związek autyzmu ze szczepieniami, który wyszedł
im w badaniach. Wszystkie badania wykazywały, że szczepienia powodują autyzm. Niemniej dyrekcja tej instytucji zleciła zafałszowanie tych wyników. I dwóch autorów tych
badań przyznało się do tego, że fałszowali na
żądanie dyrekcji. Był to dr William Thompson i dr Thomas Verstraeten.

A jaka jest prawda?
A jaka jest prawda? Liczne dowody wskazują,
bardzo liczne, i właściwie przeważające dowody

Tutaj widzimy wykres, który pokazuje, jak
epidemia autyzmu koreluje z epidemią szcze-
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okryte są tajemnicą i są skrzętnie ukrywane
przez Ministerstwo Zdrowia.

pień niemowląt w USA. W roku 1975 jedno
dziecko na 5 tysięcy chorowało na autyzm.
W tym czasie wprowadzono szczepionkę MMR
(odra, świnka, różyczka), potem po kolei, kiedy
wprowadzono następne szczepionki, widzimy,
że liczba chorych dzieci zaczęła wzrastać. Już
w roku 2012 CDC podało, że 1 dziecko na 60,
później podawali, że 1 na 45, a w tej chwili
dane nieoficjalne, ale potwierdzone są już takie,
że już 1 dziecko na 20, a może 1 na 10, szczególnie u chłopców, choruje na autyzm. Najbardziej wiarygodne dane pochodzą od nauczycieli, z przedszkoli, ze szkół, którzy mówią, że
w klasie 20 osobowej zazwyczaj mają jedno albo
dwoje dzieci autystycznych. To samo widzi się
na uczelniach. Może w mniejszym stopniu, bo
to jest troszkę starsza generacja, ale wśród tych
najmłodszych to już jest po prostu masakra.

Czy szczepienia są bezpieczne?
» Sąd Najwyższy i Narodowy Instytut Zdrowia
w USA oficjalnie uznały szczepienia za „nieuchronnie niebezpieczne”. Więc to znaczy, że nie może być szczepionki, która jest
całkowicie bezpieczna. A wieloletni pracownik, naukowiec, który przez kilkadziesiąt lat
pracował w firmie farmaceutycznej Merck
przy opracowywaniu szczepionek, przyznał
pod koniec życia, kiedy już odszedł na emeryturę, i to można było usłyszeć w jego wywiadzie, który znajduje się na Youtubie, powiedział, że: „Nie ma szczepionek bezpiecznych. Jedyna szczepionka bezpieczna
to ta, której nie wzięliście”. I mówi: „Ja
nigdy nie podałbym szczepionki mojej
rodzinie ani sam bym nie wziął”.
» W amerykańskiej rządowej bazie danych VAERS zarejestrowano około 600.000 NOP-ów,
w tym około 75.000 ciężkich, zagrażających
życiu. Wiemy z obliczeń instytucji naukowych amerykańskich, że zgłaszanych do tej
bazy danych jest tylko od 1 do 5% wszystkich
przypadków. Prawdopodobnie bliżej jednego
procenta. To znaczy, że liczba NOP-ów jest
co najmniej 100 razy większa. A więc nie 600
tysięcy, tylko 6 milionów (w ciągu ostatnich
25 lat mogło być ich ponad 10 milionów);

A tu widzimy polski kalendarz szczepień na rok
2017. Nie będę ich wszystkich wymieniać, ale
widzimy, że do drugiego roku życia niemowlęta i małe dzieci dostają 51 szczepień obowiązkowych, a właściwie przymuszonych i później do 19 roku życia kolejnych 14 do 29. Razem od 65 do 80 szczepionek do 19 roku życia, czyli oficjalnie do zakończenia wieku dziecięcego. Są to przerażające liczby i przerażające
ilości tych chemicznych interwencji w organizm
młodych ludzi. Uważam, że żaden człowiek, który otrzymał tyle szczepień, nie
będzie zdrowy. W większym lub w mniejszym stopniu każdy rozwinie jakieś powikłania
i prawdopodobnie poważne choroby poszczepienne.
Jak dzisiaj mówiła pani Justyna, obserwuje się dramatyczny wzrost ciężkich NOP-ów,
powikłań poszczepiennych. W Polsce te dane

» W VAERS zarejestrowano też ponad 6515
zgonów poszczepiennych – tzn. mogło ich
być ponad 130 tysięcy, a być może nawet
około pół miliona. To jest w przeciągu 25 lat.
I to są faktyczne, oficjalne dane amerykańskiej agencji rządowej;
» Rząd amerykański wypłacił od 1989 roku
około 4 miliardów dolarów odszkodowań za
powikłania poszczepienne, w tym encefalopatię zwaną autyzmem.

Etiologia autyzmu
Chcę podkreślić, że etiologia autyzmu jako powikłania poszczepiennego jest najlepiej udokumentowana ze wszystkich hipotez. A tych hi-
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się wyższą albo wybitną inteligencją. Ale powiedzmy, że wśród spektrum osób autystycznych, dzieci i osoby z Aspergerem stanowią
tylko 10%. Pozostałe 90% to są na ogół dzieci,
których [zapis niezrozumiały] jest upośledzony. Co
te wyniki opublikowane znaczą. To znaczy, że
dzieci, które są obdarzone genami wyższej inteligencji i mają potencjał, żeby być wybitne,
są szczególnie wrażliwe na toksyny i są najbardziej narażone na rozwój autyzmu poszczepiennego, aniżeli dzieci, które tych genów nie
posiadają. To znaczy, że większość osób autystycznych, choć nie wszyscy, nigdy nie osiągnie
sukcesu społecznego i jest wykluczone z populacji najinteligentniejszych. Mimo że mają ten
potencjał genetyczny. A wiemy, że osoby autystyczne zwykle się nie rozmnażają, nie zakładają rodzin, więc automatycznie zmniejsza się
pula genów w całej ludzkiej populacji. Pula genów o wyższej inteligencji w ludzkich populacjach. Prowadzi to do systematycznego spadku
ilorazu inteligencji w ludzkich społecznościach,
a w konsekwencji do regresji i zapaści cywilizacyjnych. Sama już to obserwuję w Stanach
Zjednoczonych od co najmniej dwudziestu lat,
że otaczające mnie społeczeństwo jest coraz
bardziej neurologicznie i umysłowo [zapis niezrozumiały]. Zjawisko to zresztą obserwuje się
w wielu krajach.

potez było multum. Przede wszystkim od genetycznych do wszelkich, wszelkich możliwych.
Natomiast najbardziej udokumentowana bez
wątpienia jest hipoteza poszczepienna. Wszystkie niezależne badania (kilkaset) i miliony rodziców na świecie wskazują na taki związek.
Trzydzieści lat temu w szkołach w USA powszechne były klasy dla dzieci wybitnie uzdolnionych. Było tych dzieci dużo i opłacało się
stworzyć specjalne klasy. Dzisiaj wszystkie są
pozamykane. Brakuje tych dzieci. Natomiast
masowo otwiera się klasy, szkoły i przedszkola dla dzieci upośledzonych i autystycznych. A dzieci wybitnie zdolnych po prostu już
brak.
Autyzm – zagrożenie dla cywilizacji
Epidemia autyzmu jest nie tylko problemem,
tragedią rodzin, ale jest również tragedią całych społeczeństw oraz uważam, że poważnym
zagrożeniem dla naszej cywilizacji i dla naszego
gatunku.

Spadek ilorazu inteligencji (IQ)

Chciałam Państwu pokazać informacje pochodzące z publikacji, która ukazała się w zeszłym
miesiącu w prestiżowym piśmie amerykańskim:
„Nature Genetics” (22 may, 2017), zatytułowanej: „Meta analiza związana z genomem ponad 78.308 osób identyfikuje nowe lokalizacje
i geny mające wpływ na ludzką inteligencję”.
Zbadano, że geny inteligencji korelują silnie
z kilkoma czynnikami. Wagom urodzeniowym,
autyzmem, długowiecznością, obwodem głowy
w niemowlęctwie, objętością czaszki, rzuceniem
palenia i osiągnięciami edukacyjnymi. Co jest
dla nas ciekawe? Oczywiście jest kwestia autyzmu.
Korelacja nie znaczy oczywiście, że dzieci,
osoby autystyczne są wybitnie inteligentne.
Wiemy, że są one zazwyczaj upośledzone
w mniejszym lub w większym stopniu, poza
osobami z zespołem Aspergera, czyli z tą łagodną formą autyzmu, które często cechują

Tutaj widzimy dane pochodzące z WHO, które
wskazują na systematyczny i stały spadek ilorazu inteligencji (IQ) ludzkości od 1950 roku.
Jest to spadek znaczny. Bardzo znaczny. A co
to w efekcie oznacza dla całej ludzkiej społeczności? Więc przyjrzyjmy się. Tutaj są dane
rozkładu Gaussa, które pokazują, jaki mamy
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» Sytuacja w wielu innych krajach jest prawdopodobnie podobna, jednak USA są jedynym
rozwiniętym krajem, gdzie średnia życia zaczęła się obniżać.

procent osobników wybitnie zdolnych w populacjach, kiedy IQ (iloraz inteligencji) na przykład
zmniejszy się o 10 punktów.

Mit: Szczepionki ocaliły ludzkość. . .
Teraz przejdźmy do mitu, który jest stale powtarzany przez wszystkie media. Przez szkoły
medyczne, podręczniki, artykuły i tak dalej.
I oczywiście przez ministerstwo, przez różnych
lobbystów, panów profesorów, panie profesorki
stale paradujących w telewizji, którzy przekonują, że szczepienia są absolutnie bezpieczne
i są konieczne, i trzeba ludzi karać, a być może
nawet wsadzać do więzień, że nie godzą się na
szczepienia.

Czerwona linia krzywa pokazuje, jaki był normalny do niedawna, do 20, 30 lat temu, rozkład inteligencji. Że wśród tych osób wybitnie zdolnych o IQ powyżej 125 było około
6,5%. I to jest ta liczba, która jest rzeczywiście konieczna, tych osób uzdolnionych, żeby
społeczeństwo funkcjonowało normalnie, żebyśmy mieli dobrych lekarzy i naukowców, prawników i tak dalej, i tak dalej. Tych ludzi, którzy rzeczywiście są motorem rozwoju społecznego. Teraz kiedy IQ spadnie o 5 punktów, widzimy tę niebieską krzywą, procent wybitnie
uzdolnionych spada już do 2,5%, a jeżeli o 10
punktów, to już tylko 1,5%. I to jest zdecydowanie za mało, żeby jakiekolwiek społeczeństwo mogło się normalnie rozwijać. Takie społeczeństwo wchodzi w fazę regresu i zapaści.
Być może Ameryka niedługo skończy jak Gwatemala albo jeszcze gorzej. Nie wiadomo. Polska idzie tym samym śladem. W każdym razie
wszystko na to wskazuje, jeśli oczywiście nie zatrzymamy tego trendu upośledzeń poszczepiennych.

Popatrzmy, jak wygląda umieralność z powodu
chorób zakaźnych a szczepienia w USA. Oficjalne dane statystyczne, rządowe. Widzimy, że
właściwie umieralność z powodu różnych chorób tutaj: dyfterytu spadało systematycznie.
Tutaj wprowadzona została szczepionka przeciw dyfterytowi, to była jedna z najwcześniejszych szczepionek w latach 20. Trochę nastąpił
wzrost umieralności, po czym ten trend spadkowy zaczął się utrzymywać. Tutaj widzimy
również, że umieralność z powodu krztuśca spadała, kiedy wprowadzono szczepionkę przeciw
krztuścowi, właściwie już nikt nie umierał z powodu krztuśca. To samo z powodu odry. Kiedy
wprowadzono te szczepionki umieralność z powodu chorób zakaźnych była już bardzo mała
i praktycznie w tej chwili już nie istnieje ani
w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie. Nadal tysiące osób choruje na grypę, ale nikt nie
umiera. Dlaczego? Bo mamy inne warunki życia. Żyjemy w warunkach klinicznych, mamy

O błędach medycznych
To już pominiemy. O błędach medycznych,
które są w tej chwili jedną z przyczyn śmierci,
głównie w Stanach Zjednoczonych.
» 1. miejsce – choroby serca;
» 2. Choroby nowotworowe;
» 3. Medycyna jatrogenna zabija ponad 250
tysięcy osób rocznie w USA. To konserwatywne szacunki;
» Zgony włączają działanie toksycznych szczepień;
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dostęp do czystej wody, mamy kanalizację, ludzie wiedzą jak się odżywiać, a poza tym, jeżeli ktoś zachoruje, wiemy jak te choroby leczyć. Dlatego nikt nie umiera. Ani na odrę,
ani na krztusiec. Wszystkie objawy krztuśca po
dwóch dniach leczenia antybiotykiem praktycznie ustaną, ale oczywiście leczy się go około
9 do 12 dni. A więc żyjemy w innych czasach.
I ciągłe powoływanie się na dane z XVIII i XIX
wieku, a nawet ze średniowiecza, i straszenie
nas umieralnością z powodu chorób zakaźnych,
jest po prostu śmieszne. Inne są czasy i inne są
realia życia.

dzone z funduszów publicznych. Naukowcy zebrali pieniądze od rodziców, od społeczeństwa,
na przeprowadzenie tego typu badań. Żadna
agencja rządowa nie chciała dać im pieniędzy
na to badanie, bo tego typu badania są zakazane. Co oni zrobili? Oni porównali zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych podobnie jak
w Polsce są już duże grupy dzieci nieszczepionych, można było je porównać. To było badanie przeprowadzone metodą sondażu, że naukowcy, którzy prowadzili to badanie, rozmawiali z rodzicami. I co się okazało?

Spadek umieralności

Tragiczne skutki szczepień

To, co trzeba podkreślić, że szczepienia
miały bardzo ograniczony udział lub żaden
w zmniejszeniu umieralności na choroby zakaźne. Przede wszystkim ważna była:
» Poprawa higieny i wykształcenie rodziców;
» Poprawa warunków życia (odżywianie, dostęp do czystej wody, kanalizacja);
» Rozpowszechnienie syntetycznych antybiotyków (1940);
» Współczesne doświadczenia krajów Europy
Zachodniej, gdzie znacznie mniejszy procent
rodziców niż w Polsce szczepi swoje dzieci,
a wielu w ogóle nie szczepi, lecz prawie nikt
nie umiera na dziecięce choroby zakaźne.
To są oficjalne dane Unii Europejskiej – nie
umiera się na choroby zakaźne.

Że dzieci nieszczepione, jeszcze później pokażę, są znacznie zdrowsze. Pod każdym względem. Znacznie mniej chorują, również na wiele
chorób zakaźnych. I praktycznie nie mają
wielu chorób chronicznych, które są plagą
wśród dzieci szczepionych. Tutaj widzimy dane
pochodzące z innego amerykańskiego badania, które porównało umieralność niemowląt,
wskaźniki umieralności w różnych krajach w odniesieniu do liczby stosowanej szczepionek. To
badanie było przeprowadzone w 2013 roku. Widzimy tutaj, że kraj taki jak Stany Zjednoczone, gdzie wtedy stosowano 36 szczepionek,
ma najwyższy wskaźnik umieralności, natomiast kraje takie jak skandynawskie, czy Izrael
[Japonia], gdzie tych szczepionek stosuje się trzy
razy mniej, mają również umieralność niemowląt trzy albo dwa razy mniejszą. A więc występuje bezpośrednia korelacja tych dwóch czynników.
Tutaj widzimy doniesienia rządowe, amerykańskie, z bazy danej VAERS, powikłań poszczepiennych, jak systematycznie wzrastała
liczba tych powikłań poszczepiennych. W roku

» Co więcej, badania przeprowadzone wielokrotnie w kilku krajach afrykańskich wykazały, że szczepienia szczepionką di-per-te, to
jest ta jedna z podstawowych i groźnych
szczepionek, pięć do dziesięciu razy zwiększają umieralność niemowląt. Więc nie ma
mowy o żadnej ochronie. Jeżeli coś to tylko
szczepienia zwiększają. I tutaj mamy do czynienia z Afryką, gdzie nie ma tej higieny,
gdzie nie ma dostępu do medycyny, czasem
nie ma nawet dostępu do lekarza. I mimo
to dzieci nieszczepione są zdrowsze i rzadziej umierają niż szczepione. Przynajmniej
w przypadku tej szczepionki.
Ostatnio, w tym roku opublikowano niezależne
badanie amerykańskie, które było przeprowa-
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kach przeciwko grypie i zapaleniu płuc, które
pani Brydak [Lidia], bardzo agresywnie promuje
i naciska, żeby przymuszać osoby starsze szczególnie do tych szczepień.

2007 był skok spowodowany wprowadzeniem
szczepionki HPV i ten wzrost się utrzymywał,
a w 2016 roku ta agencja przestraszyła się, że
publikują takie dane, które stanowią później
materiał dowodowy dla rodziców, dla naukowców, że szczepienia są szkodliwe. Więc zaczęli
fałszować wyniki i widzimy, że nagle o połowę
spadła liczba tych powikłań.

Zgony poszczepienne w grupach wiekowych a płeć

Powikłania poszczepienne

Tutaj również widzimy ciekawą zależność.
Zgony poszczepienne w grupach wiekowych
a płeć. Kolor zielony to są chłopcy, żółty dziewczęta. Widzimy, że praktycznie we wszystkich
grupach wiekowych chłopcy są słabsi i bardziej
narażeni na powikłania poszczepienne, i częściej umierają niż dziewczynki. Wyjątkiem jest
grupa wiekowa od sześciu do siedemnastu lat
i od szesnastu do dwudziestu dziewięciu. Widzimy, że tutaj nagle wszystko się odwróciło
i dziewczęta zaczynają umierać częściej. Dlaczego? Bo to jest efekt, wiadomo tej szczepionki HPV, którą wprowadzono kilka lat temu.

Ciężkie powikłania poszczepienne

Dzieci szczepione i nieszczepione
To samo. Ciężkie powikłania poszczepienne.
Ten sam trend.

Chciałabym Państwu przedstawić wyniki tego
badania, które porównały dzieci szczepione
i nieszczepione. I to jest, jak mówię, jedyne badanie. Ono nie było sponsorowane przez żaden
rząd, przez żadną firmę farmaceutyczną. Było
przeprowadzone na kilku uniwersytetach z publicznych pieniędzy. To badanie wykazało, że:

Zgony w grupach wiekowych

» Przeprowadzono wywiady sondażowe z 415
matkami dotyczące 261 (39%) dzieci nieszczepionych i 409 szczepionych;
» Szczepione dzieci rzadziej niż nieszczepione
były diagnozowane z krztuścem i ospą
wietrzną, więc rzeczywiście te szczepienia
chronią w jakiś sposób przed krztuścem
i ospą wietrzną, choć w przypadku krztuśca
nie jestem tego pewna, bo wiem od lekarzy
polskich, że jeżeli dziecko zachoruje na krztusiec, więc rozwinie ten bardzo uporczywy,
szczekający kaszel, i jeżeli było szczepione,
lekarz najczęściej nie diagnozuje tego w Pol-

I teraz widzimy, w których grupach wiekowych
jest najwięcej zgonów poszczepiennych. Oczywiście najwięcej jest wśród niemowląt poniżej
szóstego miesiąca życia. Drugą grupą z kolei to
są osoby powyżej 65 roku życia, czyli starsze
osoby, które umierają najczęściej po szczepion-
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sce jako krztusiec, tylko da temu jakąś inną
nazwę – uporczywy kaszel albo coś innego –
dlatego te statystyki diagnoz nie muszą być
prawidłowe. Ale dzieci szczepione znacznie
częściej diagnozowane były z:

Rozwój mózgu a szczepienia

– Zapaleniem płuc. To są dzieci, które otrzymują rutynowo szczepionki przeciw zapaleniu płuc. I one częściej chorują na zapalenie płuc;
– Zapaleniem ucha;
– Alergiami wszelkiego typu;
– Autyzmem i innymi chorobami neurorozwojowymi;

Otóż proszę Państwa, dlatego że, jak wiemy,
mózg niemowląt, mózg dzieci, znajduje się do
25 roku życia, mózg ludzi znajduje się w fazie
intensywnego rozwoju. Najbardziej intensywny
rozwój jest w pierwszym roku życia, do szóstego roku życia. Popatrzmy, jak w tym okresie
pierwszych 4 miesięcy po urodzeniu, jakie procesy neurologiczne, neurorozwojowe zachodzą
w mózgu, które są zaburzane przez te szczepienia. Mamy tutaj synaptogenezę, czyli tworzenie się połączeń pomiędzy neuronami. Równie ważna kompetytywna eliminacja zbędnych
tych synaps. Nadal odbywa się migracja niektórych neuronów do ich właściwego miejsca,
czyli wędrówka w mózgu. Ważne również dla
normalnego rozwoju mózgu jest programowa
śmierć niektórych neuronów, które są zbędne
albo chore. Ten proces też jest zaburzony. Cały
proces mielinizacji jest zaburzony, który odbywa się właściwie do dorosłości. Oraz arboryzacja, czyli powstawanie powiązań, połączeń
między komórkami, neuronami. Te wszystkie
procesy są zaburzone przez szczepienia. Dlaczego? Ponieważ w okresie, kiedy podaje się
szczepionki bariera krew-mózg jest jeszcze prawie zupełnie niewykształcona. Więc wszystko,
co się wstrzyknie domięśniowo do tego dziecka,
natychmiast przedostaje się do krwi i potem
do mózgu. A co się znajduje w szczepionkach?
Wkrótce Państwu pokażę, jaka ilość różnych
toksyn tam się znajduje. My sobie z tego nie
zdajemy sprawę. Wiemy, pani doktor podaje
w białych rękawiczkach szczepionkę, wydaje
się, że to wszystko czyste, sterylne, a co tam
się znajduje. . .
Po prostu różne straszne rzeczy. Zaraz się
dowiemy.

– ADHD;
– Upośledzeniem umysłowym.
A więc to badanie nie pozostawia cienia wątpliwości, że szczepienia są bezpośrednio odpowiedzialne za te problemy neurorozwojowe, autyzm
i inne.
Które szczepionki są najgroźniejsze?

Tutaj widzimy też dane z VAERS, które szczepionki są najgroźniejsze. Jeśli chodzi o encefalopatię/autyzm widzimy, że najwięcej wypadków zaraportowano po szczepionce MMR
(odra, świnka, różyczka). Ale w zasadzie
wszystkie szczepionki, które podaje się niemowlętom, powodowały tego typu powikłania.
Zatem: haemophilus, żótaczka B, DTP, Polio,
przeciw grypowa, pneumokoki i Varivax, czyli
przeciwko ospie wietrznej. Właściwie wszystkie
szczepionki mogą powodować powikłania poszczepienne. I teraz. Dlaczego szczepionki najczęściej zabijają niemowlęta i dlaczego są najgroźniejsze dla najmłodszych?
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Patologie strukturalne: MRI

Histopatologia tkanek mózgu
Histopatologia tkanek mózgu w autyzmie.
Także tkankowo widzimy różnicę między
dziećmi autystycznymi a zdrowymi na poziomie
tkanek.
» Obserwujemy zmiany histopatologiczne
w wielu strukturach: w hipokampie, korze,
jądrze migdałowatym, móżdżku;
» Neurony u takich dzieci autystycznych są gęste, często jest ich więcej, a więc ich nadmiar
nie został wyeliminowany, ale są bardzo gęsto
upakowane, są mniejsze i cechują się znacznie
upośledzoną, słabiej rozwiniętą siecią połączeń neuronalnych;

Patologie strukturalne w autyzmie: MRI. Ciekawa jestem, ile osób znajdujących się na sali
ma dzieci albo wnuki, które zostały dotknięte
autyzmem? Jest kilka osób. A pozostałe osoby
po prostu są zainteresowane. Nie będę się koncentrować tutaj głównie na autyzmie, w każdym razie to, co trzeba wiedzieć. . . Dlaczego
autyzm jest tak trudno leczyć, kiedy się rozwinie? Ponieważ jest to choroba, która jest strukturalna. Uszkodzenia mózgu, które powstały
w tym wczesnym okresie po szczepieniach są
tak głębokie, że doprowadziły do dużych strukturalnych, anatomicznych zmian w mózgu. I to
jest bardzo trudno albo często niemożliwe, żeby
to odwrócić. Dlatego żadne leki nie pomagają.
Nie można tego autyzmu wyleczyć.

» W móżdżku znaczny ubytek neuronów;
» Zaburzenie synaptogenezy, neurogenezy,
mielinizacji w okresie postnatalnym;
» Skutki toksycznych stresów (szczepienia).
Systemowe zmiany patologiczne
Jakie są poza tym inne systemowe zmiany patologiczne obserwowane w autyzmie?
» Alergie. Prawie wszystkie dzieci autystyczne
cierpią na jakieś alergie;
» Nietolerancja pokarmów (zaburzenia jelitowe);

Zaburzenia funkcji mózgu

» Auto-przeciwciała przeciw białkom mózgu,
czyli przeciwciała, które niszczą ich własny
mózg;
» Markery stanu zapalnego jelit i mózgu. Jest
to chroniczny stan zapalny mózgu;
» Stres oksydacyjny;
» Zmniejszenie, osłabienie glutationu (główny
peptyd detoksyfikacyjny w naszych komórkach);
» Zmniejszenie procesów metylacji i sulfatacji,
które są bardzo aktywne w procesie detoksyfikacji, czyli usuwania toksyn z organizmu.

Również widzimy, że funkcjonalnie mózg
dziecka, osoby autystycznej bardzo różni się od
mózgu osoby zdrowej. Tutaj widzimy badanie
funkcjonalne za pomocą rezonansu magnetycznego. Widzimy, że osoby zdrowe mają bardziej
aktywny mózgi, aniżeli osoby autystyczne w odpowiedzi na jakiś bodziec.

Nasze badania w IPIN
W instytucie psychiatrii przeprowadziłam kilka
lat temu badania. Były sponsorowane przez
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U wielu dzieci autystycznych znajduje się podwyższony poziom rtęci i bez wątpienia szczepienia są tym pierwszym i najgroźniejszym źródłem zatruć niemowląt rtęcią i toksycznymi metalami ciężkimi i lekkimi.

Unię Europejską, komisję europejską, w ramach
projektu ASTER, który był mojego autorstwa
i w tych badaniach skoncentrowaliśmy się na
zbadaniu potencjalnych, w tym czasie jeszcze
potencjalnych związków między szczególnie rtęcią, która była i jest nadal dodawana do wielu
szczepionek, i autyzm.

Toksyczne metale w szczepionkach
I teraz, co ciekawe. Ostatnio włoscy badacze
zbadali 44 szczepionki stosowane w Europie
i w USA. To było badanie publikowane w zeszłym roku. Zastosowali do tych badań najbardziej zaawansowane techniki mikro i nanoanalityczne, ale także mikroskopię elektronową
i spektroskopię rentgenowską z dyspersią energii. Badanie to ujawniło, że wszystkie, dosłownie wszystkie szczepionki stosowane u nas zawierały znaczne ilości toksycznych zanieczyszczeń, które nie były wymienione w składzie.
Jakie metale znaleziono w tych szczepionkach?
Znaleziono oprócz rtęci:

Szkodliwe składniki szczepionek
Widzimy, jakie są szkodliwe składniki szczepionek, i to warto wiedzieć.
» Na pierwszym miejscu są konserwanty.
Najważniejszym konserwantem stosowanym
prawie od 80 lat jest rtęć organiczna,
czyli związek zwany tiomersalem lub thimerosalem. A jest tam też formaldehyd,
2-phenoxyethanol, aldehyd glutarowy i inne.
Szczególnie toksyczna jest oczywiście rtęć,
która jest uważana za jeden z najbardziej
toksycznych związków nieradioaktywnych.

» Ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon,
bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarkę,
cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn

» Adiuwanty. Są to substancje dodawane po
to, żeby zwiększyć odpowiedź immunologiczną tkanek na podawane szczepionki, wywołując stany zapalne i choroby autoimmunologiczne, alergie, choroby degeneracyjne.
Najczęściej stosowane jest aluminium, które
jest dodawane w bardzo dużych dawkach.
Również skwalen, oleje – arachidowy, sezamowy i inne.

Jest tam prawie cała tablica Mendelejewa.
Skąd one się tam znalazły? Nie ma możliwości żadnej, żeby te metale znalazły się tam
w normalnym procesie produkcji szczepionek.
Bo do szczepionek powinno się używać wszystkich preparatów bardzo silnie oczyszczonych.
Czysta woda wielokrotnie destylowana, wyjonizowana i tak dalej. Wszystko powinno być
bardzo precyzyjnie kontrolowane. Tak jak doświadczenia biochemiczne. Gdyby się doświadczenia biochemiczne zrobiło z wodą na przykład kranową, która ma różne zanieczyszczenia
i metale, nic by z tego nie wyszło. Same błędy.
A tutaj proszę, takie ilości różnych toksycznych
substancji i metali groźnych dla życia są wstrzykiwane wielokrotnie do organizmu najmniejszych dzieci. Najprawdopodobniej, tak można
przewidywać czy spekulować, że zanieczyszczenia te. . . Acha! Co one teraz powodują?
Wiemy, że nie są to związki biodegradowalne,
bo są nieorganiczne. One muszą być usuwane
z organizmu w bardzo skomplikowanym procesie i jeśli chodzi o rtęć na przykład, wiadomo – raz wstrzyknięta rtęć, kiedy dostanie
się do mózgu, pozostaje tam przez 17 lat. Jej

» Detergenty (Polisorbat 80). Zwiększają przenikanie toksycznych składników szczepionek
do komórek, uszkadzają komórki.
» Zanieczyszczenia. Obce białka, bakterie, wirusy, materiał genetyczny z hodowli komórkowych (np. z tkanek małp, a także z ludzkich abortowanych płodów).
Wiadomo dziś z wielu badań, że te zanieczyszczenia i te kombinacje, te koktajle składników,
powodują bardzo wiele chorób. Między innymi
choroby nowotworowe i autoimmunologiczne.

Szczepienia są głównym źródłem zatruć
niemowląt toksycznymi metalami
ciężkimi i lekkimi
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poziom bardzo, bardzo wolno się obniża. Organizm bardzo wolno usuwa zanieczyszczenia
szczególnie z tkanek neuronalnych. Te wszystkie zanieczyszczenia mogą powodować zatrucia, chroniczne stany zapalne, toksyczne reakcje autoimmunologiczne, obrzęki, ziarniaki,
procesy nowotworowe, choroby neurologiczne
i inne. Wiadomo również, że nanocząsteczki
uszkadzają też DNA, a więc mamy rozwój chorób nowotworowych i rozmaite mutacje.

czonych, wszystkie absolutnie były zanieczyszczone.
Aluminium w szczepionkach

Made in China

A tutaj popatrzmy, jak wygląda aluminium.
Samo aluminium, które jest standardowo dodawane do szczepionek jako adiuwant. Wszystkie
prawie szczepionki zawierają ten adiuwant, i to
są duże dawki. I te dawki, które dzieci otrzymują w szczepionkach do 6 miesiąca życia, od
15 do 49 razy przewyższają dawki uznane za
bezpieczne przez FDA. To są dawki toksyczne.
Spośród tych wszystkich szczepionek widzimy,
że na czoło wysuwa się najbardziej zanieczyszczona szczepionka DTaP przeciwko Polio, żółtaczka.

Wszystko wskazuje, że użyto do produkcji toksycznych odpadów przemysłowych. I kto to
mógł robić? Wiadomo, że wszystkie praktycznie szczepionki, które są u nas sprzedawane
firmy Glaxo, Merck, tych wielkich globalnych
korporacji farmaceutycznych są produkowane
w Chinach. Te firmy już w Europie czy w Stanach nie produkują żadnych leków ani szczepionek. Wszystko jest produkowane w Chinach.
I Chińczycy, czy Koreańczycy, czy Wietnamczycy prawdopodobnie używają do produkcji
szczepionek jakichś odpadów lub wody ze ścieków przemysłowych. Czy robią to celowo? Nie
wiemy. Wiemy tylko jakie są efekty. Wiemy
tylko, że wszystkie szczepionki są zanieczyszczone. Co ciekawe. W tym samym badaniu
zbadano również kilka szczepionek dla zwierząt. I okazuje się, że szczepionka przeciwko. . .
już nie pamiętam przeciwko jakiej chorobie
u kotów, ale była pozbawiona tych zanieczyszczeń. To znaczy, że można wyprodukować nawet w tychże Chinach szczepionki czyste. Ale
szczepionki przeznaczone dla dzieci w krajach
zachodnich, w Europie i w Stanach Zjedno-

Neurotoksyczność związków Al
Neurotoksyczność związków AL. Trzeba pamiętać, że aluminium jest bardzo neurotoksyczne i wiadomo to od co najmniej kilkudziesięciu lat. Wywołuje nie tylko powikłania
i różne choroby neurologiczne u dzieci, ale również u dorosłych osób wywołuje chorobę Parkinsona i Alzheimera oraz choroby nowotworowe.
Indukuje procesy zapalne w mózgu.
Neurotoksyczność tiomersalu
Neurotoksyczność tiomersalu. To jest ten związek organiczny rtęci, który jest dodawany do
szczepionek i ponad tysiąc publikacji naukowych wykazuje bardzo silną toksyczność i neurotoksyczność rtęci. Więc co do tego nie ma już
absolutnie żadnych wątpliwości. Mimo to nadal
w wielu szczepionkach tych stosowanych w Sta-
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nach i w Polsce tą rtęć dodaje się do szczepionek
jako konserwant.

Widzieliśmy zmiany naczyniowe.
Hipokamp

Nasze badania
Teraz opowiem Państwu trochę o naszych badaniach. Robiliśmy je na szczurach i na dzieciach.
Kora przedczołowa

Widzieliśmy to w hipokampie.
Móżdżek

Na szczurach badaliśmy toksyczny wpływ tiomersalu, na rozwój mózgu. Tutaj widzimy
tkanki mózgowe, kora przedczołowa u szczurów, kiedy były oseskami dostały dawki rtęci
tego tiomersalu takie, jaki podaje się dzieciom w szczepionkach. I tu widzimy kontrolną
tkankę i tkankę mózgu u szczurów, które dostały tiomersal. Widzimy dużo tych czarnych
punktów. To są neurony. Ischemiczne, chore,
obumierające.

I w móżdżku.
Właściwie w każdej strukturze mózgu, którą
zbadaliśmy. Tutaj widzimy bardzo duże komórki Purkinjego. Widzimy ciemno wybarwione, co znaczy, że te komórki są już chore, że
są uszkodzone. One wychwytują więcej barwnika i możemy to obserwować w analizach histopatologicznych.
Tiomersal zmniejsza gęstość synaps

To samo widzieliśmy w różnych innych regionach mózgu. W korze skroniowej.

Tiomersal zmniejsza gęstość synaps. Nie będę
wchodzić w szczegóły tych badań, w każdym
razie widzimy tutaj gęstość synaps u zwierząt
kontrolnych, a tu są u zwierząt, które dostały
tiomersal.
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szybko i w tym momencie zdejmuje się z tej
płytki. Po 5, po 6 minutach już reagowały, natomiast te, które dostały tiomersal mogły wytrzymać trzy, cztery razy dłużej na tej płytce.
Nie odczuwały bólu, i to jest też typowe dla
dzieci autystycznych.

Tiomersal: zmiany behawioralne

Tiomersal i autyzm
Zaburzenia behawioralne oraz zmiany neuropatologiczne u szczurów, które otrzymały w okresie postnatalnym iniekcje tiomersalu, są w wielu
aspektach podobne do tych obserwowanych
w autyzmie. A więc możemy powiedzieć, że
przynajmniej tiomersal jest jednym z bardzo
ważnych czynników, chociaż nie jedynym, bo
jak wiemy tych toksyn, które znajdują się
w szczepionkach, jest bardzo wiele, ale jeżeli
chodzi o tiomersal, jest jednym z głównych
czynników, które mogą być związane z autyzmem.

Tiomersal podany oseskom wywołuje zmiany
behawioralne u zwierząt. Jednym z najważniejszych jest działanie prolękowe, które jest
zresztą typowe dla dzieci autystycznych. Widzimy zwierzęta kontrolne. Badanie prolękowe
odbywało się w ten sposób, że normalnie
szczury i myszy mają taką skłonność, że nie lubią wychodzić do centrum na przykład kamery
eksperymentalnej, gdzie robi się badania, jeśli
ta kamera jest oświetlona. Zazwyczaj chodzą
one po brzegach. I widzimy tutaj, że te zwierzęta normalne częściej wychodziły do środka
niż te, które dostały tiomersal. To znaczy, że
miały reakcje lękowe.

Inne toksyczne efekty tiomerosalu
Inne toksyczne efekty, które zaobserwowano,
nie tylko my w niektórych naszych badaniach.

Upośledzone reakcje bólowe
» Podnosi w mózgu stężenie kwasu glutaminowego (glutaminianu). Kwas glutaminowy
to jest główny neurotransmiter stymulujący.
Przekazuje impulsy pobudzające w mózgu
w normie. Natomiast kiedy jest go za dużo,
dochodzi do nadmiernego pobudzenia i tzw.
„overstimulation”, i również do uszkodzenia neuronów. Zauważyliśmy, że tiomersal
znacznie zwiększa stężenie tego kwasu w mózgu;
Zwiększona aktywność glutaminianu jest typowa dla autyzmu.
» Podnosi w mózgu aktywność dopaminy;

Tiomersal upośledza reakcje bólowe, co jest
również typowe dla dzieci autystycznych. To
się badało w ten sposób, że stawia się zwierze,
szczurka czy mysz na płytce gorącej o temperaturze 50 stopni i mierzy się czas reakcji, kiedy to
zwierze zaczyna podskakiwać, odczuwając gorąco tej płytki. To nie jest temperatura, która
uszkadza je, ale dostateczna, że czują ból. I widzimy, że zwierzęta kontrolne reagowały bardzo

Nasilona aktywność dopaminy obserwowana
jest w autyzmie.
» Uszkadza mitochondria i upośledza funkcje bioenergetyczne komórek. To właściwie uszkadza praktycznie wszystkie komórki
w organizmie;
Uszkodzenia mitochondriów są typowe dla
autyzmu.
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» Uszkadza komórki układu odpornościowego,
upośledza funkcje tego układu;

stały tyle samo rtęci w szczepionkach. Co to
znaczy? To znaczy, że te dzieci autystyczne
więcej rtęci zachowywały, utrzymywały w tkankach. I to znaczy również, że ta rtęć dłużej
i skuteczniej zatruwała organizmy tych dzieci.
Po prostu dzieci są różne. Tak jak wszyscy jesteśmy różni. Każdy z nas ma inny metabolizm
i mamy różną zdolność eliminowania i detoksyfikacji różnych leków, w tym metali. Natomiast
u dzieci starszych widzimy, że te kontrolne wydalały już mniej, ponieważ było już ich mniej
w ich tkankach, natomiast starsze dzieci autystyczne skuteczniej eliminowały rtęć. Wniosek z tego jest taki, że dzieci autystyczne mają
biologiczne predyspozycje do zatruć. Są podatniejsze na zatrucia, ponieważ ich organizm jest
mniej zdolny do eliminacji toksyn.

Zaburzenia układu odpornościowego są typowe dla autyzmu.
» Niszczy florę bakteryjną w układzie pokarmowym, sprzyja kolonizacji przez patogenne
bakterie (np. clostridium) i drożdże;
Zaburzenia takie są obserwowane w autyzmie.

Badania na dzieciach autystycznych

Poziomy hormonów sterydowych

A teraz jakie były nasze badania na dzieciach
autystycznych. Były to badania obserwacyjne.
Badaliśmy między innymi zawartość rtęci we
włosach dzieci autystycznych i porównywaliśmy z zawartością tego metalu u dzieci zdrowych. Badaliśmy dzieci trzy, czteroletnie i siedmio, dziewięcioletnie. I to, co widzimy tutaj, że
u małych dzieci, dzieci kontrolne miały wyższą
zawartość rtęci we włosach, aniżeli dzieci autystyczne. A praktycznie odwrócona sytuacja
była u dzieci starszych. Zebraliśmy wszystkie
informacje o szczepieniach tych dzieci. W zasadzie nie było różnic w ilości szczepień i jakości między dziećmi autystycznymi i zdrowymi.
Dlaczego widzimy takie różnice? Te różnice
najprawdopodobniej wynikają z różnej zdolności organizmów dzieci autystycznych i dzieci
zdrowych do eliminowania rtęci. Dlatego poprzez włosy wydalanie rtęci czy metali ciężkich jest jednym z mechanizmów eliminacji
tego metalu, poprzez skórę. Dlatego widzimy,
że te dzieci kontrolne skuteczniej wydalały rtęć
w młodym wieku niż dzieci autystyczne. Do-

Zbadaliśmy również u tych dzieci poziomy hormonów sterydowych z kory nadnerczy, i to, co
zaobserwowaliśmy – bardzo dramatyczne różnice w poziomie z wielu z tych hormonów.
Był znacznie podwyższony poziom 17 z 22
badanych hormonów, szczególnie androgenów,
u dzieci autystycznych. Dzieci podzielone są na
chłopców i dziewczęta. Chłopcy po lewej stronie. Maluchy i starsze dzieci. Widzimy, że autystyczne dzieci małe mają znacznie więcej androgenów, hormonów męskich, we krwi i ślinie,
myśmy badali ślinę, nie pobieraliśmy krwi, aniżeli dzieci kontrolne. I jeszcze większa ta różnica jest u starszych dzieci (chłopców). To znaczy, że dzieci autystyczne zaczynają produkować hormony zbyt wczesne, te hormony androgenne, które między innymi są odpowiedzialne
za rozwój wielu tkanek, za rozwój płciowy
i agresję. Wiemy, że dzieci autystyczne często są agresywniejsze, wiele z tych dzieci ob-
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że szczepienia są znane, iż wywołują mnóstwo
chorób autoimmunologicznych u dzieci i wiele
z tych chorób występuje również w autyzmie.

raca agresję przeciwko sobie. To jest autoagresja. Biją często głową w podłogę, w ścianę,
okaleczają się na wiele różnych sposobów.
U dziewczynek obserwowaliśmy właściwie ten
sam trend, chociaż skala była znacznie mniejsza. Ale ogólnie można powiedzieć, że dzieci
autystyczne produkują znacznie więcej tych
hormonów, androgenów pochodzenia głównie
z kory nadnerczy, aniżeli dzieci zdrowe. Skąd
się to bierze? Czy to są ich właściwości genetyczne? Nie sądzę. To, co wiadomo z innych
badań, że rtęć dodana do kory nadnerczy, do
nadnercza, indukuje syntezę tych hormonów.
A więc dzieci autystyczne, zatrzymując większe ilości rtęci w tkankach, zaczynają produkować większe ilości tych hormonów, i to jest
jedna z przyczyn wielu patologii zarówno rozwojowych, jak i behawioralnych u tych dzieci.

Imunno-stymulacja
Najpierw myślano, że to może niektóre zanieczyszczenia szczepionek mogą wywoływać choroby autoimmunologiczne, ale potem się okazało, że nie. Niekoniecznie tylko te zanieczyszczenia. Że same szczepienia, że nadmierna immunostymulacja, taka, jaka pochodzi ze szczepień, już może wywoływać choroby autoimmunologiczne. Zaobserwowano zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i u ludzi.
Choroby autoimmunologiczne
Jakie występują choroby autoimmunologiczne
w następstwie powikłań po szczepieniach WZW
B (przeciwko żółtaczce), które pamiętajmy,
daje się dziś w Polsce i w Ameryce noworodkom
w pierwszych godzinach życia. A więc:

Hormony sterydowe a autyzm
Moje wcześniejsze badania wykazały, że wiele
z tych hormonów sterydowych, których poziom
jest podwyższony w autyzmie, wpływa na funkcję mózgu. Te hormony naprawdę bardzo precyzyjnie kontrolują funkcję mózgu. Na przykład niektóre z nich działają jak anestetyki.
Inne są bardzo pobudzające, stymulujące i tak
dalej. . . To, co jest ważne, że są to czynne biologicznie, bardzo aktywne substancje, hormony,
które silnie zmieniają funkcję mózgu i behawior
dzieci. Te zmiany odzwierciedlone są w wielu
symptomach autyzmu.

» Stwardnienie rozsiane – 5,2 razy częściej;
» Zapalenie nerwu wzrokowego – 14 razy częściej;
» Zapalenie naczyń krwionośnych – 2,6 razy
częściej, które często kończy się śmiercią;
» Artretyzm – 2,01 razy częściej;
» Łysienie – 7,2 razy częściej;
» Toczeń (lupus) 9,1 razy częściej;
» Reumatyzm – 18 razy częściej;

Autyzm: stan zapalny mózgu

» Małopłytkowość – 2,3 razy częściej;
To są wszystko choroby autoimmunologiczne.
W tym przypadku zbadano tylko w powiązaniu z tą jedną szczepionką. A my mówimy tutaj
o 50, a może nawet 70 różnych szczepionkach.
Zatem tych możliwości powikłań jest bardzo
dużo.

Autyzm to chroniczny stan zapalny mózgu.
Zmierzono wiele biomarkerów zapalenia mózgu
w autyzmie, a więc takich jak:
» Aktywacja komórek mikrogleju;
» Aktywacja komórek tucznych (mast cells)
układu odpornościowego;
» Wysoki poziom cytokin prozapalnych
(IL-6, TNF (czynnik nekrozy nowotworów)
i MCP-1 (białko chemotaktyczne monocytów) w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Żywe osłabione wirusy
Teraz jeszcze o tym, że w wielu szczepionkach,
być może we wszystkich, znajdują się również
groźne żywe wirusy. Niektóre z nich są tam dodane jako czynniki, jako antygeny. Ale również
znajduje się tam cały szereg wirusów, które nie

Choroby autoimmunologiczne a szczepienia.
Już o tym wspomniałam, ale chcę podkreślić,
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różne zwierzęta, tkanki. Często są to tkanki
psów, kotów, szczurów, małp. Ostatnio zaczęto
stosować również komórki, tkanki pochodzące
z ludzkich płodów.

powinny się znaleźć. Które pochodzą z różnych
tkanek, z procesu produkcji, od zwierząt, z płodów, z hodowli komórkowych i tak dalej.

Wirusy mogą odzyskać wirulencję
Osłabione wirusy szczepienne, które nie powinny powodować chorób, bardzo często odzyskują wirulencję po wszczepieniu ich do organizmu. Często obserwuje się nawrót do wirulencji z powodu niedostatecznego osłabienia tych
wirusów, zwrotnych mutacji wirusów, mutacji
w genomie wirusów, w rekombinacji lub genomicznego reasortymentu, wtedy mogą powstawać zupełnie nowe wirusy, mogą być bardziej
wirulentne. I oczywiście kompetycja lub wspomaganie, wzmacnianie między indywidualnymi
wirusami szczepionek może prowadzić do niepożądanej wirulencji lub osłabienia immunogeniczności. To szczególnie występuje w tych
szczepionkach, które są poliwalentne, na przykład MMR – odra, świnka, różyczka – najpowszechniejsza szczepionka. To jest ta, która
wywołuje najwięcej powikłań w postaci autyzmu. Trzy typy wirusów podane naraz dziecku.
Praktycznie się nie zdarza w przyrodzie, żeby
dorosła osoba lub dziecko zachorowało nagle na
trzy różne choroby, takie jak: odra, świnka i różyczka. Jeżeli koś choruje to w dużych odstępach, w różnym czasie, a tu nagle one wszystkie
są dodane naraz i mamy wiele różnych komplikacji.

Tutaj widzimy listę najczęściej stosowanych
szczepionek, które zawierają żywe, osłabione
wirusy. A więc te, które się podaje dzieciom zaznaczone na żółto. To jest: odra; szczepionka
odra, świnka i różyczka; varicella, czyli ospa
wieczna – są takie 3 walentne i 4 walentne; rotawirus; sama różyczka i tak dalej. A więc to
są szczepionki, w których żywe wirusy się znajdują i je się wstrzykuje. Teoretycznie są one
osłabione i teoretycznie nie powinny powodować chorób, ale powołują. Dlaczego?
Osłabienie szczepiennych wirusów
Dlatego, że te wirusy bardzo często się uaktywniają w organizmie albo rekombinują z innymi
wirusami i tworzą całkiem nowe wirusy, i cały
szereg z tym związanych. Tu widzimy proces
osłabiania wirusów do szczepionek, który generalnie polega na tym, że pobiera się jakieś wirusy od osoby chorej, na przykład na
ospę wietrzną z krosty, i rozmnaża się później te wirusy. Wirusów nie można wyhodować w naczyniach jak bakterie. Bakterie można
wyhodować na płytce w warunkach stosunkowo czystych, kontrolowanych. Natomiast wirusy trzeba hodować w żywych tkankach. Więc
wstrzykuje się je kolejno do różnych zwierząt,
częściowo w tkankach in vitro, ale też żywych
tkankach. I wielokrotnie przepuszcza się przez

Zaszczepieni są rozsiewcami wirusów

To, co już w tej chwili wiadomo, że osoby zaszczepione szczepionkami z żywymi wirusami,
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Są one podobne do małpiego cytomegalowirusa
(SCMV) i zaadaptowały się do ukrywania w organizmie. Uszkadzają komórki nerwowe, ich
cytotoksyczne działanie jest wzmacniane przez
szczepienia DTP, MMR i inne. Prawdopodobnie pochodzą one od szczepionek przeciw Polio
(OPV), hodowanych w małpich tkankach. Niektórzy lekarze zaobserwowali poprawę symptomów autyzmu po zastosowaniu leków antywirusowych (Acyclovir i leki przeciw wirusowi herpes). Co wskazywałoby na istotny czynnik wirusowy w etiologii tej choroby, również wirusowy.

również tutaj się znajdują niektóre szczepionki
przeciwko grypie, są rozsiewcami tych wirusów.
One są roznosicielami. I na przykład dzieci zaszczepione szczepionką MMR, jeśli przyjdą do
przedszkola i znajdują się tam dzieci nieszczepione albo nawet niektóre szczepione, mogą zarazić te inne dzieci tymi wirusami. W wielu
szpitalach, na przykład w Ameryce w tej chwili,
w najbardziej prestiżowych klinikach, jedna
niedaleko nas, znajduje się tam bardzo duże
ogłoszenie przed wstępem do tej kliniki. Że
osoby, które były szczepione takimi a takimi
szczepionkami, nie mają prawa wstępu do szpitala, w ciągu powiedzmy miesiąca po szczepieniu. Chodzi o to, że oni są rozsiewnikami żywych wirusów i zarażają inne osoby, a w szpitalu mogą zarazić oczywiście chorych.

Szczepienia

Groźne retrowirusy
Co więcej? W szczepionkach znaleziono również bardzo groźne retrowirusy. To są takie wirusy, które wbudowują się do genomu osoby na
przykład zaszczepionej. Jak się wbudują do genomu, pozostają tam na zawsze i mogą powodować różne problemy. Oczywiście różne mutacje, uszkodzenia genów, onkogenne i tak dalej.
Wiemy, że te retrowirusy pochodzą z hodowli
wirusów chorobotwórczych w organizmach lub
tkankach zwierząt. Więc to są najczęściej retrowirusy odzwierzęce w procesie produkcji szczepionek. Jak mówiłam, ten materiał wbudowuje się do DNA i może powodować bardzo wiele chorób, nowotwory, a także autyzm,
zespół przewlekłego zmęczenia, chorobę Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie zanikowe
boczne, i inne choroby neurodegeneracyjne.

W podsumowaniu chciałam pokazać Państwu,
jak szczepienia i różne składniki szczepionek,
które są dodawane do szczepionek, a więc metale – rtęć, aluminium inne metale, toksyny
i wirusy, w połączeniu z genetycznymi i biologicznymi czynnikami podatności, chociaż ich
być nie musi, bo jeżeli podamy dostatecznie dużą ilość tych szczepień, to każdą, najzdrowszą osobę uszkodzimy. I to często uszkodzimy permanentnie. Współgrają one, tworząc
cały kompleks reakcji komórkowych, neurologicznych, hormonalnych w organizmie, które
prowadzą do powstania chronicznego zapalenia
mózgu i autyzmu. A więc mamy tutaj najpierw
aktywację procesów prozapanych w mózgu.

Cytotoksyczne tzw. ukryte wirusy
Poza tym w szczepionkach znaleziono również cytotoksyczne tzw. ukryte wirusy, które
także znaleziono w tkankach dzieci autystycznych. Na przykład dr W. John Martin znalazł we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym
dzieci autystycznych oraz osób chorych na inne
choroby psycho-neurologiczne (schizofrenia, zespół chronicznego zmęczenia, choroba Alzheimera, Parkinsona) „ukryte wirusy”, trudne
do zdiagnozowania tradycyjnymi metodami.

» Wiemy, że te czynniki powodują uszkodzenie
neuronów i astrocytów. To są dane oparte na
badaniach naukowych, tutaj nie ma żadnych
spekulacji;
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szansę do pewnego stopnia poprawy symptomów autyzmu i jakiegoś stopnia wyleczenia.
Jednak w większości przypadków niestety to leczenie jest raczej mało skuteczne.

» Upośledzenie synaptogenezy i arboryzacji,
czyli połączeń neuronów;
» Upośledzenie mielinizacji, uszkodzenie mitochondriów;

» Ważna jest detoksyfikacja, czyli usunięcie
w sposób stosunkowo bezpieczny tych czynników toksycznych, które dostały się do organizmu tych dzieci w szczepionkach.
» Okazuje się, że skuteczna jest też dieta
bezglutenowa i bezkazeinowa u niektórych
dzieci.

» Uwalnianie neurotoksycznych substancji jak
na przykład glutaminian.
» Uszkodzenie układu pokarmowego i odpornościowego;
» Odszczepienne wirusy wirulentne i ukryte,
retrowirusy;
» Chroniczne infekcje wirusowe, działanie cytotoksyczne;

» Dla niektórych dzieci skuteczne są leki,
które leczą towarzyszące patologie, np. antybiotyki, leki antywirusowe, przeciwzapalne
i probiotyki.

» Autoprzeciwciała białek neuronalnych;
» Nagalaza – niedobór odporności;

» Naturalne kuracje przeciwzapalne; mamy
szereg witamin, które mają własności przeciwzapalne – witamina E, C, kwasy tłuszczowe omega-3, a także niektóre zioła – rumianek, luteolina.

» Cała szereg zmian epigenetycznych, czyli
tych jakby środowiskowych.
Są wywoływane przez szczepienia. To prowadzi
do chronicznego zapalenia mózgu, który był zaobserwowany i zbadany u większości dzieci autystycznych. I w konsekwencji do tego, co nazywamy dziś autyzmem w połączeniu ze wszystkimi symptomami tej choroby. Drgawkami, zaburzeniami snu, upośledzeniem umysłowym,
zaburzeniami rozwoju, niedoborem koncentracji, stereotypiami, upośledzeniem sensorycznym, agresją, samookaleczaniem, zaburzeniem
komunikacji i kontaktów socjalnych, i utratą
mowy. Co do szczepiennego pochodzenia autyzmu w tej chwili nie możemy mieć już wątpliwości. Różnice polegają tylko na tym, że niektóre dzieci są biologicznie odporniejsze i przynajmniej przy ograniczonej liczbie szczepień ich
uszkodzenia są na tyle jeszcze niezaawansowane, że ich organizm potrafi się zregenerować. Natomiast inne dzieci, i to niestety, które
mają potencjał bycia geniuszami albo przynajmniej osobami wyjątkowo utalentowanymi, te
dzieci są najbardziej uszkodzone przez szczepienia, i kompletnie tracimy je ze społeczeństwa.

» Suplementy regenerujące mitochondria. Jednym z najważniejszym jest CoQ10 (koenzym), można kupić w aptece, drugi jest
L-karnityna.
» Terapie behawioralne. Szczególnie te rozpoczęte wcześnie są istotne.
» Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie terapii.
» Najważniejsze jest zapobieganie. Zapobieganie dotyczy jeszcze dzieci zdrowych.
Zakończenie

Terapie w autyzmie
I na zakończenie chciałabym podkreślić to,
o czym mówiła przed chwilą pani Justyna. Że
to od naszej wiedzy, odwagi, determinacji i solidarności zależy, jaka będzie przyszłość młodych
pokoleń, naszej cywilizacji i ludzkości. Amerykańska badaczka z najlepszego uniwersytetu
amerykańskiego wyliczyła, ona jest biologiem

O terapiach w autyzmie. Mają one ograniczoną skuteczność, aczkolwiek wielu rodziców,
jeżeli zaczęte są dostatecznie wcześnie, jeżeli rodzice zorientują się dość szybko, że to szczepienie uszkodziło ich dzieci, zaprzestaną dalszych
szczepień i rozpoczną wcześnie terapię, mają
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z amerykańskiego pisma „Natural News”, i widzimy tutaj, że w centrum oczywiście kanciarstwa znajdują się firmy farmaceutyczne, producenci szczepionek, którzy swoje macki rozwijają bardzo daleko. A więc przede wszystkim poprzez tą rządową agencję CDC, której
odpowiednikiem w Polsce jest Polski Instytut
Higieny, czy zwany teraz Instytutem Zdrowia
[Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego], już nie pamiętam. W każdym razie to są naczynia połączone. Jedni wspierają drugich. Firmy farmaceutyczne dają pieniądze do CDC, do uczelni,
opłacają konferencje, piszą podręczniki, prawie
wszystkie fałszywe artykuły dotyczące bezpieczeństwa szczepień i tak dalej. Przekupują lekarzy, przekupują ministerstwa zdrowia, przekupują prawników w wielu krajach, wpływają
na tok nauczania i informacje, które są przekazywane studentom na uczelniach. Jest to
ogromna, bardzo szeroka sieć powiązań i dlatego walka z tym systemem jest tak trudna, ale
jest niestety konieczna.

i statystykiem. Wyliczyła, że jeżeli przyrost autystycznych dzieci będzie postępował tak jak teraz, to w roku 2030, może 2040, a więc za kilka
lat, 50 procent dzieci amerykańskich będzie autystycznych, czyli co drugie, w tym 80% chłopców. Jeżeli dzieci nadal będą szczepione jak teraz. Na razie nie obserwuje się trendu odwrotnego. Żeby to zaobserwować, trzeba byłoby zastopować wszystkie szczepienia. A to jest niestety kwestia walki. Walki z potężnym systemem, dla którego pieniądze są wszystkim. To
jest system, który. . .
Solidarność pokoleniowa
Więc bardzo ważna jest solidarność pokoleniowa XXI wieku. Jest to bardzo trudna walka
z systemem, ale jest konieczna. Walka rodziców
i całego społeczeństwa z medycznym kanciarstwem i zbrodniami, jakimi są masowe szczepienia. I już w tej chwili nie mamy co do
tego wątpliwości. Nie można już tego ukrywać.
Już jest po prostu za dużo tych uszkodzonych,
okaleczonych dzieci i szala już się przeważyła.
I nie możemy czekać z tą walką, aż do czasu,
kiedy 80% społeczeństwa będzie upośledzone
lub autystyczne, bo wtedy będzie już niestety
za późno.

Musimy się zorganizować
W pojedynkę tego nie zrobimy, musimy się zorganizować. Stworzyć coś na wzór solidarności,
która istniała w latach 80. ubiegłego wieku,
musi to być ruch masowy, potężny i wtedy zwyciężymy. Bez tego nie mamy szans na przetrwanie nawet jako gatunek ludzki. Bo jeżeli pozbędziemy się najbardziej inteligentnych i większość ludzi będzie miała bardzo ograniczony iloraz inteligencji, to niestety staniemy się tym, co
można dzisiaj oglądać w wielu filmach hollywoodzkich. Społecznością zombie. Nie bez przyczyny teraz pojawiło się tak dużo różnych filmów o zombie. A co to są zombie? To osoby,
które mają jakieś tam uszkodzenia, najczęściej wirusowe, kiedy ten wirus atakuje ich mózgi i zamienia ich w gorzej niż zwierzęta. Tak
że musimy się solidarnie dokształcać i solidarnie organizować. I walczyć o zdrowie naszych
dzieci, wnuków, przyszłych pokoleń, całej naszej cywilizacji. Bez tego nie przetrwamy.

Szczepienne oszustwo

Ja, 20, 15 lat temu, nie zdawałam sobie sprawy
z tego. Sama byłam szczepiona, sama miałam powikłania poszczepienne. Jedno z najwcześniejszych, kiedy jako pięciolatka dostałam jakieś szczepienie, to prawdopodobnie było

I tutaj widzimy, na czym polega to szczepienne
kanciarstwo. To jest zdjęcie, rycina wzięta
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di-per-te, po którym rozwinęło się u mnie zapalenie wątroby. Wylądowałam w sanatorium
w Rymanowie i tak dalej. Przy każdym szczepieniu mdlałam, ale jakoś to jeszcze wtedy
do mnie nie docierało, że to szczepienia są
szkodliwe. Ale w tej chwili mam już zarówno
własne doświadczenia, doświadczenia mojej rodziny i ogromną wiedzę zarówno z własnych badań, jak i ogromną wiedzę teoretyczną, która
jest dostępna w publikacjach i nie tylko w publikacjach naukowych.

ców, aniżeli dostaniecie oficjalnie od lekarzy,
którzy jak wiemy, nie mogą Was informować
szczerze nawet jak sami wiedzą, że szczepienia są szkodliwe. Okazuje się, że w internecie
można znaleźć informacje.
Nie możecie liczyć na lekarzy
Lekarze piszą często na swych forach dyskusyjnych: „My lekarze najczęściej nie szczepimy
swoich dzieci. I pielęgniarki również”. Oni wiedzą, nie szczepią, ale nie mają prawa Wam tego
powiedzieć. Bo jeżeli powiedzą, było w Polsce
kilka przypadków, być może nawet więcej niż
kilka, kiedy lekarze, którzy informowali uczciwie o szczepieniach, o potencjalnych powikłaniach poszczepiennych i dawali rodzicom tylko
ulotki, oficjalne ulotki, napisane przez producentów tych szczepionek, które wyliczały możliwe powikłania poszczepienne, ci lekarze utracili prawo do wykonywania zawodu. Takie są
kary dla lekarzy, którzy wyłamują się z tego
systemu, z tej sieci, z tej ośmiornicy szczepiennej. Dlatego rodzice, dziadkowie, wszyscy muszą sami zdobywać niezależne informacje. Nie
możecie liczyć na lekarzy. Oni też są ludźmi.
Im nie wolno, im zabroniono. Znam lekarkę,
której dziecko zostało uszkodzone przez szczepionkę i rozwinęło różne problemy neurologiczne. Też jej zagrożono, że jeśli będzie mówić
do innych lekarzy na ten temat, że jej dziecko
rozwinęło autyzm poszczepienny, to ją wyrzucą
z pracy i pozbawią prawa do wykonywania zawodu. Więc takie są konsekwencje. Zatem rodzice musimy wiedzieć, że każdy jest zostawiony sobie. Ale to nie znaczy, że każdy indywidualnie musi walczyć z tym systemem. Zwyciężymy tylko wszyscy wtedy, kiedy się zjednoczymy i będziemy działali wspólnie, i właśnie
ten proces organizacja STOP NOP rozpoczęła,
te masowe marsze, które jak wiemy, przybierają
na sile, zbierają coraz więcej uczestników.

Zafałszowane informacje
Również dużo tej informacji otrzymujemy od
ludzi, od rodziców dzieci, które są okaleczane,
uszkodzone. I one właściwie mają najbardziej
wiarygodne te informacje. Bo publikacje już
w tej chwili wiemy, i to są oficjalne również
dane, gdzie edytorzy główni, głównych pism naukowych, jedna z takich edytorek, najbardziej
prestiżowego pisma naukowego, medycznego,
w Stanach Zjednoczonych, przyznała, że oni
zrobili badania i w tej chwili nie mają wątpliwości, że 80% publikacji naukowych, które się ukazują w czasopismach medycznych na świecie,
są zafałszowane. Dlaczego? Bo to są publikacje
sponsorowane zazwyczaj przez firmy farmaceutyczne i one dotyczą działania jakichś leków,
szczepionek, metod leczenia i tak dalej. Więc
niedoświadczony lekarz lub student medycyny,
który próbuje zdobyć własne informacje, zajrzy
do Medline, to jest taka dostępna dla wszystkich baza publikacji naukowych z dzieciny medycyny i nauk biologicznych, jak tam zajrzy
i przeczyta – „no rzeczywiście wszystkie szczepionki są bezpieczne, wszystko jest bezpieczne”,
a okazuje się, że nie. Że to są wszystko badania zafałszowane i na domiar niektórzy autorzy
tych badań, przyznali się do tego, w związku
z tym nie można im zupełnie [do końca] ufać.
Natomiast możecie Państwo ufać rodzicowi drugiemu, który ma dziecko autystyczne i on wam
powie: „Tak, moje dziecko było zdrowe, urodziło się zdrowe, dostało 10 punktów w skali
APGAR, rozwijało się w pierwszym, drugim
miesiącu normalnie i potem po pierwszym, drugim lub trzecim szczepieniu nagle cofnęło się
w rozwoju, i koniec. Jest już autystyczne”. Bardziej wiarygodne są informacje od tych rodzi-

Osobiste doświadczenia
A dlaczego tych uczestników jest coraz więcej?
Czy dlatego, że mamy coraz większą możliwość
informowania publiczności? Ja nie mam żadnej
możliwości informowania Polaków o tych powikłaniach. To, co robię, to wysyłam newslet-
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tery. W tej chwili do mnie, właściwie każdego
dnia, kilka czasem kilkanaście osób się zgłasza dodatkowych. W tej chwili już rozsyłam je
do ponad tysiąca osób i ciągle wzrasta liczba
tych osób. Więc to jest wszystko, co mogę robić, ale ci ludzie wzajemnie sobie przesyłają te
newslettery, więc ta informacja się rozchodzi.
Ale przede wszystkim nie ta informacja, którą
ja rozsyłam do ludzi, jest w tym przypadku
skuteczna. Najważniejszym czynnikiem są osobiste doświadczenia. Jeżeli ktoś miał w rodzinie dziecko, które rozwinęło autyzm lub inną
chorobę poszczepienną. Jeżeli ktoś ma sąsiada,
jeżeli ktoś widział tego typu powikłania u innych osób, to nic nie przebije tych osobistych
doświadczeń. I tych osób z takimi doświadczeniami jest w tej chwili już tak dużo, że zaczynamy stanowić siłę. I to, że nagle w ciągu tych
dziesięciu lat liczba dzieci nieszczepionych, rodzice tych dzieci odmawiają szczepień wzrosła
dziesięciokrotnie, to o czymś świadczy. To właśnie przede wszystkim świadczy o skali osobistych doświadczeń z powikłaniami poszczepiennymi, która jest już bardzo duża. Bo w Polsce oficjalnie nadal 98% dzieci jest szczepionych. Skoro 300 tysięcy niemowląt rocznie ląduje w szpitalu i z tego większość prawdopodobnie po szczepieniach, to jednak coś znaczy.

sób oceniam pozytywy i negatywy szczepień.
Właściwie w tej chwili pozytywów żadnych nie
widzę. Wiem, że te szczepienia nie chronią nawet skutecznie przed chorobami, że dzieci szczepione chorują również, i to nawet firmy farmaceutyczne przyznają. „Tak, nasze szczepienia,
jeżeli są skuteczne, to najwyżej działają przez
dwa, trzy lata, a potem musicie się znowu szczepić, i tak przez całe życie”. Więc po co? To już
lepiej raz zachorować na krztusiec i mieć spokój
na całe życie. Tym bardziej że przejście niektórych chorób zakaźnych, taka jest moja filozofia, że przejście niektórych chorób zakaźnych
w dzieciństwie jest bardzo skutecznym środkiem zapobiegania w przyszłości wielu chorobom, szczególnie nowotworowym. Na przykład
przejście odry i przejście świnki tak skutkuje.
Dla kobiet przechorowanie świnki w dzieciństwie to jest największy skarb, jaki można mieć,
dlatego że te kobiety, które jako dziewczynki zachorowały na świnkę, prawie nigdy nie chorują
na raka jajników, który jest zabójczy w bardzo wielu przypadkach. Więc chyba już na tym
skończę. W każdym razie każdy musi sam sobie
wykalkulować, wyszacować to, co uważa, jest
ważne dla niego i czego się bardziej boi. Ja nie
boję się dziś chorób zakaźnych, przynajmniej
tych, przeciwko którym się szczepi. Bardzo się
boję szczepionek, bo za dużo wiem na ich temat
i wiem, jak tragiczne są często konsekwencje,
włącznie ze zgonami. Tak że dziękuję bardzo.
Jeśli ktoś z Państwa ma pytania, to odpowiem.

Własny wybór
Nie będę już nudzić Państwa, chciałabym zakończyć i zachęcić jeszcze raz do aktywności,
do samokształcenia się, do samowiedzy. Nie
chcę Państwa przekonywać na siłę. Sami musicie zdobywać tę wiedzę i być przekonani, że tak,
że to Wy nie chcecie szczepić. Mnie się pytają
często rodzice: „Czy mam szczepić, czy nie?”,
a ja mówię: „To musi być pani decyzja jako
matki. Ja nie mogę za panią podjąć tej decyzji.
Nie mogę zagwarantować, że pani dziecko nie
zachoruje. Musi pani sama zadecydować”. Najczęściej mówię tak. Gdybym ja dziś miała małe
dziecko, to bym nie szczepiła. Bo wiem, że właściwie te choroby zakaźne przeciwko którym się
szczepi, są w naszych czasach niegroźne. Nawet jeśli dziecko zachoruje. Natomiast powikłania poszczepienne są tak groźne i w większości
przypadków nieodwracalne, kiedy tych szczepionek jest tak dużo, jak teraz. Ja w ten spo-

Pytanie i odpowiedzi

Związek szczepień z cukrzycą
Słuchaczka:

Chciałam zapytać, bo obserwuje się
znaczny wzrost [zapis niezrozumiały], a zwłaszcza typu pierwszego. I chciałam zapytać, czy
w ogóle jest taki związek. . .
— Były też takie badania. Oczywiście cukrzyca typu 1, astma, padaczki są udokumentowane i są publikowane badania, które wskazują
na bezpośredni związek. Ta cukrzyca jest jedną
z chorób autoimmunologicznych. Rzeczywiście
astma, alergie, które w wielu przypadkach zagrażają życiu, bo wiele dzieci na przykład alergicznych. . . Dlaczego się dodaje na przykład
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do szczepionek tłuszcz, olej z orzechów? I to
nie jest wymienione w składzie szczepionek, że
ten olej został tam dodany. Jest dodany jako
adiuwant po to, żeby zwiększyć, nasilić reakcje
immunologiczną na szczepionkę, ale w tych olejach znaleziono bardzo wiele białek. Jako zanieczyszczenia znajdują się białka pochodzące
z tych orzechów ziemnych. I co to powoduje?
Jeżeli zostaną one dodane w szczepionce, to organizm zaczyna produkować przeciwciała przeciwko temu i mamy już na większość życia, być
może na całe życie alergie na wszystkie orzechy,
które u niektórych ludzi kończą się śmiercią. Bo
jeżeli nie ma dostatecznie szybko pomocy, to
różnie bywa.

luje, to jest mózg. I tam ona sobie siedzi całymi
latami. I usuwana jest bardzo, bardzo wolno.
Ulega przeróżnym przemianom metabolicznym
i tak dalej. Więc oni po prostu kłamią albo nie
wiedzą. Po prostu to są ignoranci. Przeczytali
jedną publikację, fałszywkę taką, która pokazuje: „Tak, z krwi jest usuwana, to nie ma jej
w organizmie”. No, przecież. . . Nikt nie pobrał
tkanki mózgowej z organizmu dziecka, bo tego
się nie da. Natomiast na zwierzętach takie badanie można było przeprowadzić, przeprowadzono, małpy są najbliższe nam ewolucyjnie,
więc to samo jest u ludzi. Zresztą post mortem
badano mózgi ludzi, którzy byli sczepieni, tam
znajdowało się zazwyczaj bardzo dużo rtęci.
Jak również znajdowały się inne metale, takie
jak aluminium w bardzo dużych ilościach.

Rtęć we krwi i mózgu

Badania szczepionek są zakazane

Justyna Socha:

Ja jeszcze chciałam zadać pani
profesor pytanie. Ponieważ nasi znamienici,
w cudzysłowie, zależni eksperci, odpowiadając
agresywnie na pani alarmy dotyczące niebezpieczeństw związanych ze szczepionkami, zapewniali swego czasu, że rtęć ze szczepionek jest
usuwana z organizmu w ciągu kilku dni i lekarze, pediatrzy wielokrotnie to powielają. Ja
w internetowych dyskusjach usiłowałam znaleźć badanie, które tego dowodzi i wszędzie jest
mowa o usuwaniu rtęci, że nie ma jej już we
krwi.

Chciałam zapytać. Pani profesor
przedstawiła nam tu badania amerykańskie oficjalne. Czy u nas w Polsce takie badania oficjalne też są prowadzone, czy nie?

Słuchaczka:

— Nie. One są zakazane. Powiem Państwu, dlaczego są zakazane. Od lat naukowcy
i rodzice domagają się, żeby przeprowadzono
badanie kontrolowane, czyli takie, jakie powinno się prowadzić, na grupie dzieci szczepionych i nieszczepionych. I porównać zdrowie.
To znaczy, że powinno się obserwować te dzieci,
od urodzenia do powiedzmy okresu dojrzewania, jak one się rozwijają. Ponieważ jest w każdym kraju, również w Ameryce spora grupa rodziców, które nie szczepią, więc taka populacja istnieje. To nie jest tak, że my będziemy
ją wybierać. Było takie badanie już zaproponowane, zaplanowane i zatwierdzone, i miało
być przeprowadzone w Narodowym Instytucie
Zdrowia, czyli w tej największej amerykańskiej rządowej agencji, instytucie naukowym do
badań medycznych. Już miało się rozpocząć.
Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do tego badania i w pewnym momencie, kiedy firmy się
dowiedziały o tym, że to badanie ma być prowadzone, natychmiast użyły swojej siły, i to badanie zablokowano. Skasowano – nie ma.

— Ale jest w mózgu. Oczywiście takiego
badania nie można było przeprowadzić na dzieciach. Natomiast przeprowadzono, taki doktor
Gulbahar, Amerykanin, przeprowadził z dziesięć lat temu takie badanie na małpach. I on
wstrzykiwał różne ilości tego związku rtęci
tym małpkom tak, jak się podaje szczepionką
i w tych samych dawkach. I co się okazuje?
Że rzeczywiście w krwi rtęć jest szybko usuwana, bo istnieją mechanizmy usuwania i tak
dalej. Ale ta sama rtęć później ląduje w nerkach, w wątrobie i w mózgu. I ta w mózgu usuwana jest najwolniej. Myśmy też zrobili takie
badania na szczurach i widzieliśmy. Najwięcej
ląduje w nerkach, bo to jest ten pierwszy mechanizm usuwania. Nerki są bardzo zatruwane
przez rtęć i przez tiomersal, i są uszkadzane.
To jest raz. W wątrobie druga rzecz. I potem
trzecia tkanka, która najwięcej tą rtęć akumu-

Dlaczego tak się dzieje?
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farmaceutyczne doskonale widzą, co się stanie.
One wiedzą, że szczepienia są bardzo szkodliwe,
bo wiele już badań na to wskazuje. Ich własne
badania na to wskazują, ale to ukrywają i nie
chcą w żaden sposób dopuścić, żeby takie duże
badanie było przeprowadzone, bo to będzie koniec programu szczepień. Wiedzą o tym i walczą wszelkimi sposobami.

Horobotwórcza terapia hormonalna
Firmy farmaceutyczne mają bardzo dobrą pamięć, co się stało z kuracjami hormonalnymi
tzw. zastępczymi u kobiet. To było ze dwadzieścia lat temu, kiedy szefową, dyrektorką instytutu była kobieta, lekarka, ona wspólnie z kobietami z amerykańskiego kongresu zaplanowały badanie nad bezpieczeństwem tych terapii hormonalnej po menopauzie HTZ. Te terapie podawano już kobietom od II Wojny Światowej. Badania nad działaniem tych hormonów estrogenowych, które się podaje kobietom,
co ciekawe, rozpoczął w czasie wojny w obozach koncentracyjnych między innymi w Polsce, hitlerowski pewien naukowiec, Butenand
[Adolf], który dostał zresztą nagrodę Nobla za
te badania, i on rzeczywiście wykazał, że te
hormony są groźne, że wywołują nowotwory
i różne problemy. To były badania na więźniach
w obozach koncentracyjnych. Niemniej te badania nie zostały przez nikogo uwzględnione ani
nieopublikowane później, w każdym razie firmy
farmaceutyczne po wojnie zaczęły masowo promować stosowanie tych kuracji u kobiet po menopauzie i praktycznie prawie wszystkie kobiety
w tym czasie, jeszcze dwadzieścia lat temu,
brały te kuracje. I zachorowalność na wszystkie nowotwory była ogromna. Tak że pamiętam, kiedy przyjechałam do Stanów w 80 roku,
i co spotkałam jakąś starszą kobietę, wtedy byłam sama młodą, to każda mi mówi, że ma raka
piersi, to ma, tamto ma wyrżnięte, wszystkie
chorowały. Nie wiedziałam dlaczego. W każdym razie takie badanie porównawcze przeprowadzono i porównano grupy kobiet, które stosują tę kurację i tę, które nie stosują. I co się
okazało? Że te kuracje powodują nie tylko choroby nowotworowe wszystkich narządów rodnych, ale powodują zawały serca, udary mózgu, zwiększają ryzyko Alzheimera i tak dalej.
I ponieważ negatywne skutki tych terapii były
tak ogromne i publikowano je sekwencyjnie, jak
one się ujawniały, jak te wyniki były opracowywane, że musiano to badanie przerwać, bo
wtedy powiedziano, że dalsze kontynuowanie
tego badania jest nieetyczne, mając tę wiedzę,
podawać te chormony, stosować terapię zdrowym kobietom, wmawiając im, że one w jakiś sposób działają protekcyjnie. Więc firmy

Przekupstwo
W tej chwili walczą głównie, przekupując ministrów zdrowia, prezydentów różnych krajów,
posłów, gdzie się da, lekarzy, niektórych lekarzy
oczywiście, bo nie wszyscy się dają. Urzędników medycznych szczególnie takich jak w Polsce, w sanepidzie i tak dalej, i tak dalej. Piszą programy nauczania dla studentów. . . Niestety to właśnie na tym polega. Mają doświadczenia i wiedzą, czym to się skończy i czym
to grozi. A jest to biznes, który w tej chwili
daje roczny dochody w trylionach dolarów rocznie. Więc to są ogromne pieniądze. Mają na
tyle dużo pieniędzy, że mogą przekupić wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na programy szczepień. Im ktoś ma większy wpływ,
tym dostaje większe łapówki. Więc ci, którzy
występują w telewizjach, ci wszyscy „eksperci”
przekupieni, to ich funkcją jest bronić tego biznesu przede wszystkim. Oni nie bronią zdrowia
dzieci. Ich nie obchodzi to, że tysiące, miliony
dzieci są autystycznych, uszkodzonych, upośledzonych, ich to nie obchodzi. Dostają swoje,
więc niestety. . . W takich realiach żyjemy, że
ta ośmiornica farmaceutyczna stała się największym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkości.
Naprawdę. Widzimy w tej chwili tego efekty na
wielu płaszczyznach. Jednym z nich. . .
Skrócenie średniej życia
Nie tylko mówię o tych powikłaniach poszczepiennych, o tych chronicznych chorobach,
które są typowo notowane u dzieci w Ameryce
i w Polsce, w mniejszym stopniu w krajach
Europy zachodniej, które nie szczepią. Tam na
przykład zachorowalność na autyzm jest znacznie mniejsza niż w Stanach i w Polsce. Nie
szczepią, bo nie muszą. Nikt ich nie może zmusić, ale zarówno w Ameryce, jak i w Polsce,
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— Podejrzewam, że nie. Że oni słuchają
głównie tych opłacanych „ekspertów”. Ja teraz jednak postanowiłam wspólnie z panią Justyną, że do tej petycji społecznej, która będzie
przedstawiona naszej pani premier, napiszę taki
list otwarty, oparty na tych faktach naukowych
i prześlę jej, chociaż tę prezentację. Ona jest po
polsku, jest w stanie ją zrozumieć, i jeżeli będzie chciała, to się z nią umówię, żeby jej przekazać pewne informacje. Przypuszczam, że nie
wiedzą. Dlaczego? Bo nie ma tego w książkach,
nie ma tego w publikacjach. To trzeba grzebać,
one są dostępne w publicznej sieci. Można dotrzeć poprzez internet, ale trzeba o tym wiedzieć, jak tam dojść, znać angielski, trochę mieć
sofistykacji powiedzmy naukowej, żeby umieć te
dane wyłuskać. Ale to wszystko jest. To jest
w bazie publicznej. Tylko lekarze najczęściej
nie wiedzą i opierają się głównie na tych reklamówkach firm farmaceutycznych, a jeżeli coś
wiedzą, to z własnych doświadczeń, a jeśli mają
negatywne doświadczenia, zaczynają grzebać
i wtedy znajdą, ale też nie mówią, bo się boją.
Nie będą informować pacjentów.

zaobserwowano w ostatnich latach, zaczęła się
skracać średnia życia. Ona nigdy nie osiągnęła
tego pułapu, który obserwowany jest w niektórych krajach zachodnich, czy w Japonii, że
średnia życia tam jest 83, czy 84 lata. W Stanach zawsze była gdzieś siedemdziesiąt parę jak
w Polsce. Już się zaczęła skracać. Dlaczego?
Co się stało? To są te masowe szczepienia, te
naciski, plus, nie można pomijać faktu zanieczyszczonej żywności chemikaliami i genetycznie zmodyfikowanymi. To wszystko są czynniki, które na to wpływają. Ale moim zdaniem
te szczepienia są najważniejsze. Co więcej.
Umieralność okołoporodowa matek
Stany Zjednoczone, i to jest hańba na cały
świat, i wstyd ogromny, mają jeden z najwyższych wskaźników umieralności matek okołoporodowych. Matek w ciąży i tuż po porodzie.
Znaczy – Polska jest naprawdę w porównaniu
z Ameryką, jest wzorem pod tym względem.
Mamy w Polsce niską umieralność okołoporodową matek, natomiast w Ameryce jest bardzo duża i zaczyna wzrastać. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnich latach, pięciu czy siedmiu,
lekarze zaczęli naciskać i promować, żeby matki
ciężarne przyjmowały szczepionki. Szczepionkę
przeciwko grypie, a także teraz zaczynają promować szczepienie innymi szczepionkami, takimi jak di-per-te. No, i zabijają. Zabijają
płody i zabijają te matki. Bardzo dużo tych
płodów rodzi się martwych i bardzo dużo jest
poronień również u tych kobiet. Swoje robi też
szczepionka HPV przeciwko wirusowi brodawczaka. Im więcej szczepień, im więcej medycyny, tym niestety większa umieralność społeczeństwa. Czy to dorosłych, czy dzieci.

Świńska grypa i Ewa Kopacz
Jak zaczynałam ten projekt badawczy w instytucie, kiedy dostałam ten grant z UE – jak to
się stało, że do mnie zgłosili się ludzie z ministerstwa zdrowia? – i wtedy ministrem zdrowia była pani Ewa Kopacz. Zaprosiła mnie do
siebie. Zrobiłam tam prezentację. Jej nie było
na tej prezentacji, ale przekazałam jej te swoje
informacje, byli jej ludzie z ministerstwa. I później ministerstwo, kiedy pamiętacie Państwo
była ta psychoza świńskiej grypy, że trzeba
nagle zakupić miliony szczepionek przeciwko
świńskiej grypie, że trzeba wszystkich szczepić. I to była ta psychoza, która z zachodu
przyszła. Była promowana przez WHO, straszyli, że wszyscy pomrzemy, jak w 1918 roku
od grypy hiszpanki. Wtedy przysłała swojego
pracownika do mnie i skontaktowała się ze mną.
Mieliśmy dyskusję i ona przyjęła wiele z tych
informacji, które jej przekazałam, i przypuszczam, że również miała doświadczenia osobiste, znaczy nie osobiste, ale profesjonalne z tego
czasu, kiedy była ministrem. Bo może niektórzy z Państwa pamiętacie, że była taka histo-

Świadomość rządu RP
Nawiązując jeszcze do tamtego pytania, ponieważ jestem zawodowo związana z problematyką szczepień, i na wielu szkoleniach byłam, nie chwalę się, tylko stwierdzam fakt, byłam, i nie zapoznałam się z danymi, które pani
profesor przekazała nam. Myślę bardzo cenne.
Tylko zastanawiam się, czy nasi rządzący mają
świadomość tego? Na przykład to obniżenie się
IQ pod wpływem szczepień.
Słuchaczka:
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ria, że w Polsce w Grudziądzu, nielegalnie testowano na bezdomnych ludziach szczepionki przeciwko jakiejś grypie. I to właśnie
okazuje się była ta świńska grypa. Połowa czy
większość z tych osób, które dostały te szczepionki umarła. Tak że ona miała prawdopodobnie, ona wiedziała o tych danych, i miała
te doświadczenia. I dlatego tak mocno jeszcze w konsultacji ze mną, tak mocno potrafiła postawić się całemu establishmentowi światowemu. I nie zakupiła wtedy tych szczepionek. I to uratowało wiele polskich dzieci i dorosłych przed bardzo poważnymi powikłaniami
neurologicznymi, przede wszystkim przed narkolepsją, którą później wykryto u wielu dzieci,
dorosłych, które przyjęły te szczepionki. To
jest choroba wynikająca z uszkodzenia mózgu,
kiedy człowiek nagle zasypia, w każdej sytuacji.
Może przechodzić przez jezdnię, zaśnie i upadnie albo prowadzić samochód. . . Takie osoby są
oczywiście już upośledzone na całe życie, bo
pewne struktury mózgu u nich zostały uszkodzone. Te szczepionki były bardzo groźne. Tak
że ona nas wtedy uratowała. W każdym razie to, co mogę powiedzieć, że jej ministerstwo
zdrowia było znacznie bardziej otwarte na te
informacje, które nie są dostępne w tych oficjalnych propagandowych kanałach, które płyną
z firm farmaceutycznych. Obecne ministerstwo
zdrowia, jak wiemy, niestety działa przeciwko
interesom większości polaków. Bo zupełnie się
nie liczy z tymi interesami.

nie będą mogły funkcjonować. Być może wtedy
dokona się fizyczna ekspansja. Nie wiadomo.
W każdym razie nie można tego w żaden sposób
wytłumaczyć, żeby obecność tych zanieczyszczeń w szczepionkach pochodziła z normalnego
procesu ich produkcji. Nie mają prawa tam
być. Powinno się używać jak najczystsze preparaty. I te wcześniejsze szczepionki, owszem,
one czasem dawały powikłania, ale były rzadsze, ale teraz to są ciężkie, masywne zatrucia,
praktycznie już nieodwracalne. Nie wiadomo,
jak taką dużą ilość toksyn usunąć z organizmu. Prawie to niemożliwe. Usunięcie zresztą
nie robi wszystkiego, bo te toksyny nie działają
tylko wtedy, kiedy one są obecne w organizmie.
Ale zmiany, które spowodują, kiedy są w tym
organizmie i w dużych stężeniach, bardzo często
są nieodwracalne. Tak że nawet jeśli usuniemy
te toksyny, bardzo często te zmiany pozostają.
Jak po wypadkach. Można mieć wypadek i jakoś wyjść z tego wypadku, jednak wiele zmian
w mózgu może być trwałych.
Aktywność społeczna
Bardzo dziękuję i nie pozostaje nam
nic innego tylko robić to, co pani profesor mówiła i co czyni Justyna, pani Justyna, czyli taki
obywatelski sprzeciw tylko nie w pojedynkę,
tylko po prostu w kupie. Dziękuję.
Słuchaczka:

— Proszę Państwa, chcę jeszcze tylko przykład dać tutaj, żebyśmy się nie zniechęcali.
Że naprawdę aktywność społeczna jest tu absolutnie krytyczna. Chciałabym dać przykład
Anglii. W Anglii na przełomie XIX-XX wieku
w wielu miastach wprowadzono przymusowe
szczepienia przeciwko ospie. I ludzie widzieli,
że te szczepionki są bardzo zabójcze, że zabijały
bardzo dużo osób. Ale ówczesne ministerstwo
zdrowia ostro postawiło się, że wszyscy mają się
szczepić. I w kilku miastach ludzie oczywiście
potulni jak baranki dawali się szczepić, ale było
kilka miast, gdzie ludzie się. . . I na czele było
takie miasto średniej wielkości Lester, gdzie ludzie się zmobilizowali i tam milion osób zjechało się wtedy z różnych rejonów Anglii do
tego miasta. W ogromnym proteście przeciwko
tym szczepionkom. I wywalczyli. Wywalczyli,
że zaprzestano przymusowego szczepienia. I co

Chińska ekspansja?
Myślę, że tutaj jeszcze warto zwrócić
uwagę na to, co pani profesor powiedziała odnośnie zanieczyszczeń tych szczepionek. Można to
tak przyjąć, ja przynajmniej tak to odebrałam,
że to może być taka azjatycka ekspansja, która
odbywa się na różnych płaszczyznach.
Słuchaczka:

— Oczywiście. To, że mamy zabawki toksyczne, to, że mamy ubrania chińskie z toksycznymi farbami i tak dalej, i tak dalej. To być
może jest ich polityka takiej powolnej ekspansji,
która jest mało zauważalna, być może. . . ale
swoje zrobi. Znaczy w momencie, kiedy ogłupią
całkowicie społeczeństwa zachodnie, będą one
już na tyle uszkodzone tymi szczepionkami, że
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osób w Europie, w różnych krajach zachorowało
na odrę, na krztusiec, na jeszcze inne choroby.
I widzimy, że owszem, zawsze jest parę tysięcy
tych chorób, ale mają też statystyki zgonów po
tych chorobach. Nikt praktycznie nie umiera.
Kiedyś, parę lat temu podali, że w Rumunii,
w rodzinach cygańskich, które prawdopodobnie nie żyły w takich normalnych warunkach,
jak większość Europejczyków, zdarzyło się, że
dwoje czy troje dzieci umarło po odrze. I to
wszystko. Jednak we wszystkich krajach rozwiniętych, gdzie funkcjonuje normalna medycyna, włącznie z Polską, tysiące dzieci choruje,
nikt nie umiera, więc takie są realia. I żadnych
epidemii tam, gdzie się nie szczepi – nie ma.
Choroby się zdarzają, jak się zawsze zdarzały.

my widzimy po paru latach? Ospa wtedy zdarzała się jeszcze, nie wszyscy umierali oczywiście na ospę, zdarzało się, że niektórzy umarli,
ale potem były takie miasta jak Londyn, gdzie
były przymusowe szczepienia i takie jak Lester
i jeszcze parę innych, gdzie nie było tych szczepień. Kiedy porównano, jaka była umieralność
ludzi podczas epidemii ospy, które pojawiały
się, co jakiś czas w danym kraju, okazało się,
że w tym Lester, gdzie zlikwidowano te przymusowe szczepienia, umieralność była dwadzieścia razy mniejsza, aniżeli na przykład w takim Londynie, gdzie te szczepienia nadal stosowano. Więc to są przykłady, że można dużą
społeczną mobilizacją osiągnąć bardzo dużo, ale
trzeba się zorganizować i podstawą tej organizacji jest wiedza. Wiedza zdobyta indywidualnie. Musisz się dokształcać i musisz być przekonany. Ja nie chcę nikogo z Was przekonywać.
Nie szczepcie się – nie, ja nigdy tego nie robię.
Zdobądźcie informacje i zadecydujcie, czego się
bardziej boicie. Czy krztuśca, którego się wyleczy po dwóch, trzech dniach antybiotykiem, czy
trwałego kalectwa dla Waszego dziecka? Coraz
więcej rodziców, którzy zdobyli tę wiedzę, decyduje się nie szczepić, dlatego mamy wzrost
liczby nieszczepiących.

W Ameryce zresztą pojawiają się, gdzie sytuacja jest taka, że tam każdy stan ma właściwie swoje własne reguły dotyczące programów szczepień. W niektórych stanach szczepią
więcej, w innych mniej, w niektórych bardzo
mało, i podawane są informacje o ogniskach.
Nie można mówić o żadnych epidemiach. Ognisko, nagle w jakimś stanie lub w jakiejś szkole
kilkoro dzieci zachoruje na odrę i od razu
wszystkie media trąbią – „Tragedia, pięcioro
dzieci zachorowało na odrę!”, czy to w Disneyland, czy gdzieś tam ;) Oczywiście to nie ma
żadnego znaczenia. Potem się okazało małym
druczkiem albo wcale nie podają informacji, że
90% tych dzieci było zaszczepionych, więc zachorowały na odrę, chociaż były zaszczepione.
I firmy zresztą przyznają, co już wspomniałam,
że szczepienia, nawet jeżeli chronią w jakiś sposób przeciwko tym chorobom zakaźnym, to skuteczność tych szczepionek jest krótkotrwała. Że
najwyżej dwa, trzy lata. W związku z tym ciągle namawiają teraz, że trzeba się stale szczepić, co parę lat. Na grypę, co roku oczywiście, a na inne choroby, takie jak di-per-te co
trzy, cztery lata. Dlatego chcą wprowadzić powtarzanie tych szczepionek u dzieci starszych,
szkolnych, nastolatków, u dorosłych, i w tej
chwili zaczęli mówić o tym, że trzeba też szczepić matki w ciąży przeciwko di-per-te. Żeby
rzekomo dzieci nie zachorowały na krztusiec,
na dyfteryt, czyli błonicę. . . Praktycznie nikt
w Europie nie chorował od kilkudziesięcioleci,
więc to jest choroba, która praktycznie już nie
istnieje. Ale uważam, że każdy kraj. . .

Straszenie ludzi epidemiami
Straszą nas wszystkich i ciągle mówią, że taka
ważna jest ta odporność stadna. Że jesteśmy
rzekomo tym stadem zwierząt i musimy być zaszczepieni, żeby nie było epidemii. To oczywiście jest mit i kłamstwo stworzone na potrzeby
tego całego biznesu szczepiennego, i mamy na
to praktyczne doświadczenia empiryczne, z krajów zachodnich, gdzie mały odsetek dzisiaj rodziców szczepi dzieci, i nie ma tam żadnych
epidemii. Więc nie ma mowy. W takiej Szwecji, Danii, w Holandii, w Niemczech. Tam może
20, może 30% szczepi, jeżeli zaszczepi to może
jedną, dwoma szczepionkami, i nie ma tam żadnej epidemii. Owszem zdarzają się choroby zakaźne, zdarza się, że na przykład w Europie
zdaje się całej, jest taka agencja UE i nazywa
się ECDC [European Centre for Disease Prevention
and Control]. Oni robią statystyki ze wszystkich
krajów europejskich i tam można znaleźć, w internecie można znaleźć, mają informacje, ile
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Rosja, mądry kraj w sumie. . .

Brazylijska szczepionka w Polsce

Tak jak Rosja, mądry kraj w sumie, posiada
antytoksynę przeciwko dyfterytowi. Jeżeli zdarzy się, że ktoś zachoruje, bo to jest rzeczywiście poważna choroba, która może się kończyć
śmiercią, jeżeli ktoś zachoruje, wtedy podaje się
antytoksynę i po problemie. Ale większość krajów nie ma tej antytoksyny. Więc gdyby się coś
takiego zdarzyło, to wtedy może być problem.
Zdaje się, że kiedyś opisywano, że był jeden
przypadek w Hiszpanii, nie wiem, czy to była
prawda, czy to była kaczka medialna, ale potem
przeczytałam, że do tej chorej osoby, chociaż
dziwię się, że tylko jedna zachorowała, bo zazwyczaj jak choruje to więcej, inni się zarażają,
a tu nie, że ściągnięto z Rosji tę antytoksynę
i wyzdrowiała i po problemie. Moim zdaniem
nie jest to problem, i to nie jest tylko moje zdanie, ale takie są statystyki.

Chciałam zapytać, czy zna pani
nazwę handlową tej szczepionki [zapis niezrozumiały]

Justyna Socha:

— Której? Przeciwko zika?
Która była podawana kobietom
w ciąży w Brazylii.
Justyna Socha:

— Wiem, że to była szczepionka di-per-te.
Natomiast różne były. . .
Ta szczepionka teraz sprowadzona jest z Brazylii do Polski. Nie jest dopuszczona do obrotu, a mimo to podawana jest dzieciom w szóstym roku życia, w czternastym. . .
I jedna z mam do nas. . .
Justyna Socha:

— Ja to sprawdzę.
Nie było ulotki po prostu. Ona
od producenta wymusiła, żeby przetłumaczono
dla niej tę ulotkę. Ona nie ma dopuszczonego
obrotu w Polsce, a jest stosowana. Jeśli to jest
ta sama szczepionka. . .
Justyna Socha:

Kłamstwo z epidemią wirusa zika
À propos tych szczepień di-per-te kobiet
w ciąży, na marginesie chciałabym powiedzieć
o jednej ważnej sprawie. Na pewno Państwo
słyszeliście jeszcze z pół roku temu, może rok
temu, było bardzo głośno o epidemii wirusa zika
w Brazylii i straszono, że taka straszna, że małe
główki się rodzą, że to wina tego wirusa zika.
Okazuje się. . .

— Jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli był
napis na przykład po portugalsku lub po hiszpańsku, to jest to bardzo prawdopodobne.
Ta szczepionka. . . Oczywiście firmy chcą. . .
Bo Brazylia wycofała te szczepionki po tym,
kiedy pojawiło się tam parę tysięcy czy setek tych przypadków małogłowia. Oni zaprzestali jej stosowania. Wtedy firma chce sprzedać te szczepionki komuś innemu. I Polska,
jak wiadomo, wszystkie śmieci szczepionkowe z całego świata chętnie przyjmuje.
I teraz to, co jest groźne jeszcze, to nie tylko
ta szczepionka di-per-te, która sama w sobie
jest groźna, ale wiadomo od dawna, że szczepionki, które były i są przeznaczone dla krajów Afrykańskich lub Ameryki Południowej,
one mają zwielokrotnione dawki rtęci [!]. Po to,
żeby mogły stać. . . Bo tam często nie ma lodówek, są przychodnie, które stosują szczepienia
i trzymają te szczepionki na półce. Więc musi
być tam taka końska dawka rtęci, żeby wybiła
wszystkie możliwe bakterie i żeby nie było zanieczyszczeń. I wiadomo, że te dawki rtęci są
co najmniej trzy razy większe, niż tych europejskich lub amerykańskich. Sprawdzę to, ale

Rozmawiałam z lekarzami i naukowcami z Brazylii, którzy są mi znani, i zapytałam się, jaka
jest historia, i powiedzieli – „to nie jest żadna
epidemia zika”, bo ten wirus zika u komarów
u nich zawsze istniał i nigdy nie powodował
żadnych problemów. Powoduje co najwyżej, jeśli się ktoś zarazi, lekkie objawy grypy, i to koniec. W tym rejonie Brazylii, gdzie się pojawiło
to małogłowie u noworodków, u niemowląt,
po prostu zaczęto szczepić eksperymentalnie kobiety w ciąży szczepionką di-per-te.
Firmy farmaceutyczne, jak wiadomo, testują
szczepionki w tych krajach ubogich. W Ameryce Południowej i też w Polsce. I on mi powiedział – „zrzucono winę na tego wirusa zika,
żeby zamaskować toksyczne efekty tych szczepień”. Skończyła się epidemia, kiedy zaprzestano szczepić. Po prostu.
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ja bym nie radziła nikomu w ogóle brać w tej
chwili żadnych szczepionek, bo za dużo po prostu wiadomo o ich toksyczności. Gdyby były
bezpieczne i skuteczne – podpisuję się pod nimi
rękami i nogami. Ale wiem, że nie są ani skuteczne, ani tym bardziej bezpieczne. Po prostu
ryzyko ze strony szczepień jest dużo większe,
aniżeli niewielkie ryzyko zachorowania na chorobę zakaźną, którą dzisiaj łatwo się leczy.

WHO. . . to jest bardzo znamienne, Światowa
Organizacja Zdrowia wydała takie oświadczenie, że trzeba zdecydowanie walczyć z rtęcią
w środowisku. A więc nie wolno zanieczyszczać,
nie powinno tego stosować się w żarówkach, termometrach i tak dalej. Pousuwano wszystko,
bo rtęć w środowisku jest szkodliwa. . .
A więc z rtęcią mamy rozstrzygnięte
dzięki tej książce. Wreszcie mamy na nich broń!
Szczepionki powinny być zdelegalizowane ze
względu na 100, 500 czy więcej krotnie przekroczenie rtęci. Kropka! Dzisiaj powinny być
wycofane! Teraz aluminium. Pani profesor mówiła o tym aluminium. Więc ja się przymierzałem, bo nie mamy takiej dobrej normy.
Znalazłem normy w takim portalu WacTruth,
prawda o szczepieniach. Więc te normy nijak
się mają do tego, co jest w żywności, ale jakby
nie popatrzył, jakby nie wziął najłagodniejsze
normy, to przekroczenie glinu, czy to dawki, czy
stężenia, bo to są trochę różne rzeczy, są wieleset razy [przekroczone], a jeżeli weźmiemy normę
według tego portalu WacTruth, to tam pikogramy rtęci, pikogramy są dozwolone. Więc się
okazuje, że przekroczenie rtęci w szczepionkach
jest miliony razy. To wychodzą kosmiczne rzeczy. I ja napisałem w tym dokumencie, w tym
swoim dokumencie do naszego wojewody, że ze
względu na przekroczenie rtęci i glinu szczepionki powinny być zdelegalizowane natychmiast! Oczywiście inne szczepionki, które nie
zawierają rtęci czy glinu, to mogą być okej.
Więc taką mamy broń. Druga sprawa. Oni też
się modyfikują, nasi przeciwnicy. Więc, co oni
wymyślili. Teraz są szczepionki, które zawierają nanogramy rtęci, czyli 10 do minus dziewiątej. Więc bardzo fajnie, ktoś powie – nanogramy, a przedtem były mikrogramy, więc
jest bardzo dobrze, 1000 razy mniej. Wcale nie
jest dobrze! Jeżeli z głupią wodą pitną, przepraszam, wcale nie z głupią, bardzo mądrą. . .
Woda pitna jest nam potrzebna, jest norma
2 ppb, czyli dwie części na miliard dokładnie,
a w szczepionce jest 40, to znaczy przekroczenie
jest dwudziestokrotne w stosunku do zwykłej
wody. No, więc też jest nie w porządku.
Słuchacz:

Normy rtęci i Al a rzeczywistość
Jeżeli pani profesor pozwoli, bo teraz wątek rtęci się pojawił, więc tą sprawę śledzę, bo w końcu jestem chemikiem. Stężenia
rtęci i tak dalej. Więc dużo już wiemy. Tak
się dobrze złożyło, że pojawiła się ta książka
– Epidemia szczepień – i tam ta sprawa stężeń rtęci wróciła. Więc jakie jest przekroczenie dawki? Przekroczenie dawki rtęci tak, jak
oni piszą, jest 125 razy w stosunku do normy,
łagodnej dosyć, czyli 0,1 mikrograma na kilogram wagi ciała na dobę, a jeżeli weźmiemy
bardziej drastyczną wersję normy, to przekroczenie jest dużo większe. Przeliczając na wagę,
dziecko musiałoby ważyć przy tej łagodniejszej
normie, powiedzmy 650 kilogramów, żeby przeżyć, a w tej bardziej drastycznej normie dla tiomerosalu – 2,5 tony [!]. Jest to nieludzkie!
Słuchacz:

— Tak.
Matematyki nie da się zakłamać! Ja
to liczę i przy tym się upieram! Dlaczego ja się
upieram przy tych stężeniach? Dlatego, że jest
to jedna z niewielu broni, jaką mamy przeciwko
szczepionkowcom. Jeżeli jest tuńczyk w sklepie
Biedronka i się okazało, że przekroczenie rtęci,
powiedzmy, dopuszczalna norma jest, nie wiem,
powiedzmy – pół ppma, a było dwa ppmy –
wycofują partię tuńczyka, bo jest zanieczyszczony rtęcią. Dlaczego się toleruje tak gigantyczne przekroczenia rtęci, 500 razy powiedzmy
w szczepionkach! – słuchacz jest oburzony, my również.
Słuchacz:

— Dlatego, że to jest program.

— Tak.

Nie! Oni nie potrafią na to pytanie
odpowiedzieć!
— Ani nie chcą. Bo wie pan. . . Stanowisko
Słuchacz:

A potem mówią, że to przypadkowe
zanieczyszczenie rtęcią. . . To jest kłamstwo!
Słuchacz:
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Ja pracuję w chemii. Jeżeli się naczynia umyje,
to nie ma takiej siły, żeby było zanieczyszczone!
Nie ma w ogóle takiej możliwości. Woda jest
tak czysta, jeżeli woda jest denizowana, że tam
nie wykryje rtęci, żeby pękł! Robiliśmy analizy to wykrycie, powiedzmy bardzo trudny poziom 10 ppb, to nie ma mowy, żeby tam była
rtęć. Nie ma takiej możliwości. Więc po prostu kłamią. Zanieczyszczenia są celowe. I jeszcze jedna rzecz. Taktyka. My nie walczymy,
stowarzyszenie, my nie walczymy ze szczepionkami. Nie. My nie walczymy z istniejącą strukturą, która promuje szczepionki. Co my robimy? My tworzymy strukturę własną, która
mówi, że po pierwsze, pierwszy postulat, żeby
była całkowita dobrowolność, a drugi – ujawniamy prawdę. Tyle. I tylko tyle. . .

czy w wodzie, to są dwie różne rzeczy. Układ
pokarmowy eliminuje bardzo dużo. To, co przechodzi przez układ pokarmowy, eliminuje bardzo dużo tej rtęci, którą my zjadamy. I ona
nie jest tak szkodliwa. Natomiast to, co jest
wstrzykiwane wprost do krwi, idzie od razu
do mózgu. I to jest bardzo toksyczne. I to, co
wstrzykujemy do krwi, jest kilkaset razy większe, niżeli dozwolone normy wszelakie. Ale to,
co chcę jeszcze podkreślić, że nie sama rtęć,
rtęć jest bardzo ważnym czynnikiem i na tym
moje badania się skupiły, ale w tej chwili już
wiemy, że tam jest bardzo szereg innych substancji bardzo toksycznych. I w ogóle sam ten
system wszczepienia, kiedy takie wielokrotne
kopanie układu odpornościowego całym koktajlem różnych antygenów, różnych wirusów, różnych bakterii w połączeniu z różnymi chemikaliami, to jest tak nienaturalne, że naprawdę żaden organizm nie pozostanie zdrowy po takich
kopniakach. To jest właśnie tragedia tych naszych pokoleń, szczególnie najmłodszych dzieci.
Musimy, rodzice, dziadkowie, dorośli, całe społeczeństwo, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki,
naszym obowiązkiem jest chronić te młode pokolenia.

— Pozwolić. . .
Pozwolić, tak. I nic nie jest nam
więcej potrzebne. Tworzymy własną strukturę.
Struktura ta się wzmacnia. Ta struktura z roku
na rok jest silniejsza i ilość dzieci nieszczepionych dalej [wzrasta]. I ten efekt kuli śnieżnej
musi nastąpić. On już następuje. Skąd wiemy?
Po tej statystyce oficjalnej. Sądzę, że nieoficjalna jest bardziej optymistyczna. Bo do tego
dochodzi co najmniej 70% lekarzy, których
w Polsce jest, nie wiem, 100 tysięcy? Przynajmniej 70% lekarzy i pielęgniarek nie szczepi.
Więc idziemy w dobrym kierunku. I naprawdę
jesteśmy bardzo wdzięczni pani profesor, która
podjęła to trudne dzieło w roku 2010. . . I proszę nie mówić, że pani zrobiła mało. Nie. Pani
zrobiła bardzo dużo. Ja w każdym razie skorzystałem ogromnie. To była inspiracja. To była
informacja naukowa. To była informacja spokojna. To była informacja bez histerii. Były
liczby, fakty i było jeszcze jedno to, co było
bardzo ważne – To pochodziło z USA. Czy
ktoś podskoczy, jeżeli będzie informacja z USA?
Nikt nie podskoczy. Jak jest USA, to wszyscy
biją czołem!
Słuchacz:

Jednak Niemcy są mądrzy
— Jednak Niemcy są mądrzy. Oni mieli doświadczenia swoje z nazizmem, gdzie hitlerowcy oczywiście w obozach koncentracyjnych
wstrzykiwali ludziom w różnym wieku, włącznie z dziećmi, różne szczepionki, i inne chemikalia. I oni swoich dzieci nie szczepią. Tam mało
ludzi szczepi. Owszem szczepionki są, istnieją,
jeżeli przyjdzie rodzic do lekarza i powie, że
chce dziecko zaszczepić – proszę bardzo – lekarz
zaszczepi. Ale on nikogo nie namawia. Tam nie
ma żadnej propagandy szczepień tak jak u nas.
W PRL-u nie było takiego terroru

śmiech na sali i brawa

— To, co widzieliśmy na mapie, że ta propaganda głównie dotyczy tych naszych krajów
wschodnich, głównie postsocjalistycznych. To
wynika prawdopodobnie z dwóch rzeczy. Z jednej, że kiedyś w Polce były rzeczywiście obowiązkowe szczepienia, ale nie było tego terroru.
Nawet w czasach PRL-u dostawało się zawia-

Kopanie układu odpornościowego
— Dziękuję bardzo. A co jeszcze chcę à propos tej rtęci powiedzieć, że rtęć nawet, ta sama
doza rtęci podana w szczepionce, w pokarmie,
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domienie z przychodni, że jest pora szczepień.
Że tego i tego dnia będą szczepienia, bo wtedy
były szczepionki bardziej naturalne. Mniej było
w nich tych chemikaliów i toksyn. One były
sprowadzone całymi wiadrami od producentów
i tego samego dnia szczepiono. Dlatego zwoływano wszystkie dzieci z okolicy w odpowiednim wieku, żeby zużyć te szczepionki szybko, bo
miały mało konserwantów. I były znacznie bezpieczniejsze, dlatego w tych poprzednich pokoleniach mamy znacznie mniej przypadków autyzmu i innych chorób chronicznych, aniżeli teraz.
A teraz wszystko konserwowane, i to najczęściej
rtęcią albo innymi konserwantami, które też są
szkodliwe. Plus ten cały koktajl.

Szczepienia i śmierć łóżeczkowa SIDS

— W Australii, australijska badaczka,
Viera Scheibner się nazywa, przeprowadziła
badania, ona się zainteresowała problemem
śmierci łóżeczkowej (SIDS). I to są te przypadki, kiedy zdrowe niemowlę, które rozwija się
normalnie, nie choruję na nic, jest pod każdym
względem zdrowe, nagle samoistnie umiera.
Pamiętam, różne teorie w Stanach powtarzano.
A to potrząsanie dziecka, a to, że to rodzice
winni, bo to dziecko potrząsają, albo że rodzice kładą dziecko na wznak. Kiedyś wszystkie dzieci kładło się na wznak i mało dzieci
umierało, ale. . . Ona zrobiła badania nad tym,
statystykę i analizę, i wyszedł jej ewidentny
efekt, że wszystkie przypadki tych zgonów łóżeczkowych miały miejsce w ciągu paru godzin
albo dni po jakimś szczepieniu. Po prostu to
były śmierci poszczepienne. Ale też się o tym
nie mówi. Ona napisała książkę na ten temat,
zrobiła publikacje, ale polscy lekarze czy lekarze w krajach postsocjalistycznych nie interesują się tym.

Nie ma bezpiecznych szczepionek
— Tak że w tej chwili. . . Mnie się pytają
ludzie: „Jaka szczepionka jest bezpieczna?”. Ja
nie słyszałam o takiej. Nie mogę powiedzieć,
bo nie słyszałam. I jak słyszę opinię naukowca,
który przez trzydzieści parę lat zajmował się
badaniem, opracowywaniem szczepionek i pracował w dużej firmie farmaceutycznej w Ameryce, umieścił swoje, zdaje się „Haineman” się
nazywał, i umieścił swoje expose w internecie,
gdzie powiedział, że:
„Nie ma szczepionek bezpiecznych. Nie zaaplikowałbym żadnej szczepionki nikomu z mojej
rodziny ani sobie”.
To dla mnie, to znaczy bardzo dużo, jeżeli taka
osoba, która zna od podszewki ten mechanizm
mówi – „ludzie nie zdają sobie sprawy, co się
znajduje w tych szczepionkach”. Nikt z nas nie
wie, trzeba by było każdą szczepionkę z danej
serii przesłać na jakieś badania, i to bardzo
skomplikowane, które byłyby niezwykle kosztowne, żeby się przekonać, co tam jest, i wtedy
podjąć decyzję. Nikt tego nie robi. Przychodzi
się, rodzice wystawiają ramię lub pupę dziecka
i dziecko jest szczepione, a kiedy coś się dzieje,
kiedy rodzic przyjdzie do lekarza, to lekarz ma
obowiązek, został zmuszony do powiedzenia:

Obowiązkiem lekarza jest wiedzieć
— Nie wiem, czy się nie interesują, dlatego
że uważają, że to nieważne, czy nie interesują
się tym, dlatego że może dostali niektórzy łapówki i w związku z tym wygodnie im się nie
interesować albo przynajmniej powiedzieć, że
nie wiedzą tego. Może wygodnie jest zrzucić
winę za swoją ignorancje na. . . No, nie wiem.
Nie przyznają się, że wiedzą, mogą powiedzieć
najwyżej, że: „Nie wiedziałem”, ale lekarz nie
ma prawa być ignorantem. Lekarz musi wiedzieć. Jeżeli ten lekarz szczepi, to ma obowiązek zawodowy wiedzieć wszystko o szczepieniach. O tym, co on podaje w tych szczepion-

„Nie, to nie ma nic wspólnego ze szczepieniem.
To przypadkowe. To zwykły zbieg okoliczności”.
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kach, jaki jest ich skład, jakie są możliwe powikłania, jakie są komplikacje, jaka jest statystyka chorób i zgonów poszczepiennych. To jest
jego obowiązek. Oni tego nie robią. Albo. . .
Nie pozwalają im tego robić.

„Mając na uwadze dobro naszych dzieci, prosimy o podanie możliwych skutków ubocznych,
informacji, które szczepionki zawierają żywe wirusy oraz które zostały wyprodukowane przy
użyciu diploidalnych komórek ludzkich z abortowanych płodów. Informujemy, iż jesteśmy
skłonni rozważyć podanie dzieciom szczepień po
zapoznaniu się ze szczegółową informacją na temat składu proponowanej szczepionki. To znaczy pochodzenia, szczepów bakterii i wirusów
oraz ich antygenów, a także ich właściwości
immuno i patogennych. Rodzaju zastosowanych
adiuwantów i konserwantów, a także o zawartości białek odzwierzęcych potencjalnie alergogennych”.

Wyrzucanie rodziców z ośr. zdrowia
Słuchaczka: Ja może opowiem swój przypadek.
Już pani Justyna mówiła o mamie, której dzieci
zostały wypisane z ośrodka zdrowia, ponieważ. . . Wyrzucone, tak, nawet wyrzucone, ponieważ mama dostała pismo, że ma się zgłosić
na szczepienie ze swoimi dziećmi. Mama przyszła bez dzieci z pismem i chciała uzyskać informację od lekarza, nie oczywiście na już, tylko
odpowiedź pisemną i wyjaśnienie wszystkich
kwestii dotyczących szczepienia. Wyjaśniła, że
nie uchyla się, to znaczy ja, nie uchylam się od
szczepień, ale chciałabym uzyskać informacje. . .
Podam może przykład.

Moi drodzy, to pismo 12 maja dostarczyłam
do rąk pani, która szczepi, pani pielęgniarki.
W ciągu pięciu minut zjawiła się współwłaścicielka tegoż zakładu opieki zdrowotnej, porozmawialiśmy, ja powiedziałam, „drodzy Państwo, po prostu chciałabym uzyskać te informacje, które zawarłam na piśmie, dziękuję,
mój adres jest podany, czekam na pisemną odpowiedź”. Panie powiedziały jedna i druga –
„Oczywiście, dziękujemy, do widzenia” – Sześć
dni później dostałam pismo za potwierdzeniem
odbioru, a pismo jest następujące:

„Nasza zgoda na szczepienia uzależniona jest
od jednoczesnego spełnienia w momencie szczepienia następujących warunków: Stan zdrowia
dziecka w momencie szczepienia wykluczający
jakąkolwiek chorobę oddziaływającą na funkcjonowanie układu odpornościowego, dotyczy
również chorób przewlekłych za stosowanie
szczepionki monowalentnej. Podanie jednorazowo tylko jednej dawki szczepionki i odstęp
pomiędzy kolejnymi szczepieniami nie mniejszy
niż trzy miesiące. Otrzymanie pełnej, pisemnej
informacji o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i zagwarantowania odpowiedzialności materialnej i prawnej
za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wywoływane NOP-ami. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, iż dbałość o stan zdrowia naszych
dzieci jest dla nas kwestią zasadniczą. Staramy
się zapewnić dzieciom optymalne warunki życia sprzyjające ich zdrowiu. Stosujemy odpowiednią dla dzieci w tym wieku dietę i dużą
wagę przykładamy do niezbędnej higieny życia codziennego. W przypadku wystąpienia objawów choroby czy problemów zdrowotnych nasze dzieci są na bieżąco konsultowane z właściwym lekarzem specjalistą”.

„Działając na podstawie artykułu 38 ustawy 1,
z dnia 5 grudnia, o zawodach lekarza i lekarza
dentysty. . . ” – Już nie będę czytać do końca, bo
nie mamy czasu. . . – „Lekarz POZ, pani taka
i taka, odstępuje od pani leczenia oraz zostanie
pani skreślona z listy pacjentów. Powodem odstąpienia od leczenia jest niestosowanie się do
zaleceń i utrata zaufania”.
oklaski :)

„Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie. . . ”
śmiech :)

„Świadczenia z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej może pani uzyskać dwie ulice dalej,
w innym zakładzie opieki zdrowotnej”
Dziękuję
oklaski

No, tak. Właśnie tak to
jest. Więc to jest dobry wzór tak mi się wydaje.

Może coś jeszcze przeczytam innego:

prof. M. D. Majewska:
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W Stanach jest podobnie, proszę Państwa, ale
rodzice radzą sobie, bo są też kliniki, które ogłaszają się nawet przy głównych drogach, przy autostradach – „Jesteśmy kliniką, która nie zmusza nikogo do szczepień”. Więc była tam taka
jedna ogromna klinika w Chicago pana doktora Mendelsona prowadzona wspólnie z grupą
jakichś innych lekarzy i on kilka razy wypowiadał się w internecie i mówił: „Byliśmy bardzo liberalni. Jeśli ktoś chciał być szczepiony,
to dawaliśmy szczepienie, kto nie chciał, nie dawaliśmy. Nikogo nie zmuszaliśmy”. I mówi tak
– „w ciągu trzydziestu lat, może czterdziestu”,
kiedy prowadził, bo to był starszy lekarz, prowadził tę praktykę, on mówił, „mieliśmy dwie
populacje. Znamy te wszystkie dzieci, mamy
ich wszystkie kartoteki i tak dalej”. I mówił,
„w tej populacji dzieci nieszczepionych, które
tysiące przewinęły się przez ich klinikę, nie było
ani jednego przypadku dziecka autystycznego,
a wśród tych szczepionych bardzo dużo tak jak
w ogólnej populacji”. To są również doświadczenia z takich indywidualnych klinik, gdzie można
porównać te dwie populacje. Po prostu trzeba
sobie znaleźć lekarza, który będzie akceptował
Wasze stanowisko.

Bo zastanawia mnie fakt, że w Polsce, wiemy o tym, że szczepionka jest bardzo
dziwacznie zaklasyfikowana. Dlatego że każdy
z nas rozumie, iż lek podaje się wtedy, kiedy wystąpi już choroba, prawda? Nie podajemy leku,
zanim wystąpi choroba. Czegoś takiego nie ma.
W Polsce jednak nie wszyscy zdają sobie z tego
sprawę, że szczepionki są zaklasyfikowane jako
leki. W związku z tym moje pytanie kierowałem do wielu lekarzy, nie potrafili odpowiedzieć
na to, jakie choroby leczy szczepionka.
Jerzy Zięba:

— Właśnie. . .
Skoro jest lekiem, a nie podaje się
tego, zanim dziecko jest chore, czyli jeśli dziecko
ma już odrę, to się go w tym momencie na
odrę nie szczepi. Jeśli dziecko ma ospę, to temu
dziecku szczepionki wręcz nie wolno podać,
prawda?
Jerzy Zięba:

— Tak.
W związku z tym, ja to kwestionuję.
Miałem się pytać pana ministra Radziwiłła, ale
myślę, że to szkoda czasu. . .
Jerzy Zięba:

— Szkoda czasu.
śmiech na sali

— Kompetencje tego pana. . .

Szczepienie odpornych dzieci

Nie, nie to już. . . W ogóle pomińmy
to milczeniem nad grobem, w cudzysłowie oczywiście, ale w drugiej części mojej książki, zadałem to pytanie. Nikt nie odpowiedział. Jaką
chorobę leczy szczepionka? Bo skoro jest zakwalifikowana jako lek, to którą chorobę leczy. . .
Jerzy Zięba:

Pani profesor, ja jeszcze mam pytanie. Jerzy Zięba. Bo mam taki wielki dylemat, dlatego że. . . Co się stanie z dzieckiem,
które ma zbadane przeciwciała na przykład, że
posiada przeciwciała przeciwko krztuścowi lub
jakiejkolwiek innej chorobie zakaźnej, i poda
mu się szczepionkę właśnie przeciw tej chorobie.
Czyli dziecko ma przeciwciała, szkoła zmusza
do podania, na przykład szczepionki załóżmy
na odrę, ale u tego dziecka przeciwciała przeciw odrze już są, a szkoła mówi: „Musisz się
zaszczepić na odrę”.
Jerzy Zięba:

— Oni powiedzą tak. To jest lek z klas prewencyjnych. On chroni przed chorobami, ale. . .
Jerzy Zięba:

To może jest to też suplement diety?

śmiech na sali

— Nie. Leki z klas prewencyjnych, być
może powiedzą. Statyny trzeba brać – bo chronią być może niektóre osoby przed zawałami,
tymi zatorami i tak dalej, chociaż ja za bardzo w to nie wierzę, ale tak się stosuje statyny. Niemniej tego typu leki, jak witaminy
muszą być absolutnie bezpieczne, bo podaje
się je zdrowym osobom, zdrowym dzieciom,

— Co się stanie? Może po prostu zachorować, i to może zarówno zachorować na odrę, bo
same przeciwciała wiemy, że nie decydują o odporności, że odporność jest złożona, ma wiele
czynników, a obecność samych przeciwciał o niczym nie świadczy. Więc to dziecko najprawdopodobniej może zachorować tak jak każde inne
na różne poszczepienne choroby.
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które okalecza się i zabija, teoretycznie, żeby
chronić je przed chorobą, która jest łagodna
i łatwo uleczalna. To jest jakiś absurd. Obowiązkiem szczepionki jest być absolutnie bezpieczną. I nie jest. Mamy na to bardzo dużo
dowodów. Właściwie wszystkie dowody wskazują, że nie są te szczepionki bezpieczne. Więc
można powiedzieć, są to trucizny podawane zdrowym osobom, żeby zamienić je
w chore. I być może jest w tym jakiś interes firm farmaceutycznych. Podaje się dzieciom
szczepionki, które jeśli dziecka nie zabiją, to zamienią to dziecko w chronicznie chore i potem
ma się klienta leków przez całe życie.
Jerzy Zięba:

i co ciekawe, grupy lekarzy takich naturopatów, którzy leczyli pacjentów metodami naturalnymi. Ta grupa współpracowała ze sobą,
większość z nich mieszkała na południu Ameryki, na Florydzie, w Carolinie, i co oni znaleźli?
Znaleźli w szczepionkach, jak również we krwi
u dzieci autystycznych taki enzym – nagalazę
– to jest enzym, który powoduje, tak jakby nokautuje układ odpornościowy i czyni go niezdolnym do zwalczania infekcji, jak również chorób nowotworowych. Na przykład komórki nowotworowe i niektóre wirusy onkogenne produkują ten enzym po to, żeby unieszkodliwić
układ odpornościowy. Żeby nie mógł ich zwalczyć. I ci lekarze zaczęli mówić na różnych konferencjach, że nie ma żadnego uzasadnienia,
żeby ten enzym znajdował się w szczepionkach,
że jest najprawdopodobniej celowo dodawany
po to, żeby wywoływać choroby. I potem nagle
dowiadujemy się, że w ciągu paru tygodni, może
dwóch czy trzech miesięcy, jedenastu z tych lekarzy zginęło w tajemniczych okolicznościach.
Tak że. . .

Wydaje mi się, że to o to chodzi. . .

— Astmę, alergie, reumatyzm, proszę bardzo, przez całe życie musi być leczony. To jest
być może taki wiązany interes.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem dodać. Nie wiem, czy widziała pani wykład
dr Ayuba. . .
Jerzy Zięba:

— A tak. Znam go

Co jeszcze ciekawe. Znaleziono, to Japończycy
opracowali, wyizolowali z krwi, ale znaleźli
czynnik, taki hormon, właściwie jakiś czynnik białkowy, który w jakiś sposób blokował
te efekty nagalazy i mógł, przynajmniej tak
oni twierdzili, jest bardzo skuteczny w leczeniu
chorób nowotworowych, i całe kliniki w Japonii istnieją, które leczą pacjentów chorych na
różne choroby nowotworowe tym czynnikiem,
i twierdzą, że jest to bardzo skuteczne, bardzo
bezpieczne, ponieważ to jest naturalny czynnik,
składnik, który wszyscy produkujemy w swoich organizmach, tylko. . . Ta nagalaza między
innymi nokautowała ten czynnik. Jeżeli się go
poda zewnętrznie [ten czynnik], w iniekcji, on
działa skuteczniej i zwalcza choroby nowotworowe, i podobno twierdził jeden z tych lekarzy, że udało mu się uzyskać jakieś fenomenalne
wyniki w leczeniu dzieci autystycznych. I potem nagle te osoby giną, i co ciekawe? Amerykańskie FDA, czyli agencja kontroli leków,
zrobiła najazd prawie że wojenny, z bronią,
z karabinami, w tych strojach czarnych, takich
jak Darth Vaderzy, na te kliniki, które stosowały tę terapię, zabrały im całą dokumentację,
która tam się znajdowała, zabrali im wszystkie próbki czegokolwiek, co tam się znajdowało,

On pokazał, że jeżeli szczepionka
upadnie i się rozbije w Stanach Zjednoczonych,
nie wolno lekarzowi tego sprzątać, musi przyjechać ekipa, bo jest to silnie toksyczny odpad.
Natomiast podanie tego do krwiobiegu odpadem nie jest. Nie wiem, czy pani miała okazję
przeglądnąć, bo ja się kiedyś wziąłem za to bardzo poważnie. Dr Andrew Moulden pokazał, że
każda szczepionka, każda, nie ma znaczenia czy
ona jest dla osoby dorosłej, czy ona jest dla
dziecka, każda, czy to jest grypa, czy cokolwiek
innego – każda – wywołuje mikro udary mózgu.
Jerzy Zięba:

— Tak. Znam to. To był młody człowiek,
młody lekarz. . .
Był, dlatego, że. . . Powiedział, że:
„Za dwa tygodnie przedstawię to w kongresie”
i. . .
Jerzy Zięba:

Tajemnicze zabójstwa lekarzy
— W tajemniczych okolicznościach zmarł.
I takich przypadków było dość dużo. Ostatnio były takie tajemnicze przypadki zabójstw,
a niektóre klasyfikowane jako samobójstwa,

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

470

pozamykano te kliniki. Co więcej. Było kilka
firm, które produkowały ten czynnik, z krwi
izolowały. . . Jedna była w Danii, druga zdaje
się we Włoszech. Te kliniki też zamknięto, zlikwidowano. Tak że ślad po tej teorii zniknął.
W ogóle po tych metodach leczeniach zniknął.
Przynajmniej tu w naszych krajach zachodnich.
W Europie i w Stanach. Ale jest on dostępny
nadal w Japonii, więc jeżeli ktoś dysponuje finansami i zachoruje na raka, to myślę, że warto
się udać do Japonii, do takiej kliniki. I wiem,
że amerykańskie elity, elity polityczne, hollywoodzkie i tak dalej, kiedy zachorują na raka, to
gdzie jadą się leczyć? Do Japonii właśnie. Do
tych klinik. Natomiast w naszych rejonach zablokowano tę metodę leczenia. Kto urządził te
najazdy? Skoro robiło to FDA, przypuszczam,
że to były jakieś agencje rządowe. Bo skąd nagle FDA i policja? To są wszystko urzędnicy
państwowi. Więc musiało to mieć jakiś związek
z rządami.

Po jakimś czasie matka zabrała go, gdyż nie widziała żadnej poprawy, a to dziecko jest po prostu torturowane w tym szpitalu. I była już tak
zmęczona walką z tym system i w ogóle nie widziała żadnej możliwości, żadnej drogi wyjścia
z tej sytuacji. Widziała, że to dziecko będzie na
niej cały czas wisieć i ona nie jest w stanie mu
pomóc. Żaden lekarz ani żaden system nie jest
w stanie mu pomóc. I co ona zrobiła? Zamordowała tego chłopca. Zabiła go nożem. Oczywiście poszła do więzienia, ale właśnie do takich
desperacji dochodzi coraz częściej. Znam też
osobiście przypadek lekarki, która miała syna
autystycznego i również nie potrafiła sobie poradzić z nim – i zastrzeliła to dziecko i siebie.
Więc. . . To są właśnie tragedie rodziców. To
są być może ekstremalne sytuacje, inne są mnie
ekstremalne, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że
jeżeli dziecko jest ciężko autystyczne, najprawdopodobniej pozostanie takim do końca życia
i będzie wymagało opieki przez całe życie.
Zbrodnia na skalę światową

Tragedie rodziców

— A życie rodziców w końcu kiedyś się
skończy i kto się zaopiekuje takimi dziećmi?
Nie wiadomo. A co się stanie z całym systemem opieki medycznej, kiedy będą miliony
dzieci autystycznych? Albo tak jak się przewiduje może 50%? 80% chłopców czy mężczyzn
będzie autystycznych? Czy wyobrażamy sobie
społeczeństwo, które normalnie może funkcjonować, kiedy wszyscy są chorzy? Niemożliwe.
To do czego prowadzi ten system szczepień,
to jest według mnie największa zbrodnia na
skalę światową. Nie pozwalają nam o tym mówić, dlatego że za tym biznesem stoją ogromne
pieniądze. I te pieniądze zamykają nam usta,
nie mamy dostępu do mediów, ale dlatego musimy się organizować i naszym środkiem przekazu i naszym medium muszą być ulice. Tak
jak kiedyś.

— Co ciekawe, jest jeszcze taka historia.
Jedna autorka napisała książkę jak zapobiegać
autyzmowi u dzieci i natychmiast została zaatakowana w prasie – że autyzmowi nie trzeba
zapobiegać, że dobrze, iż istnieje, że trzeba się
z tym pogodzić, tolerować i tak dalej, i że to
całkiem fajnie. Fajnie to jest dla tych, którzy
siedzą może przy biurku i piszą sobie takie
bzdury. Natomiast nie jest fajnie dla rodziców,
którzy często przez całe życie muszą się zmagać z opieką nad takimi dziećmi. W Ameryce
było kilka takich znanych przypadków, tragicznych wręcz. Nie tak dawno była opisana historia chłopca, który miał już 17 lat, ciężko autystyczny, nienormalny, w pieluchach chodzący,
niemający właściwie żadnych środków komunikacji z otoczeniem i z matką. Ten chłopiec wył
całymi dniami, matka nie wiedziała, czym go
leczyć. Prowadzała go po różnych klinikach po
różnych lekarzach, nikt go nie potrafił leczyć.
Ostatecznie zawieźli go do jakiejś kliniki i tam
przywiązali tego dzieciaka pasami do łóżka,
jak jakieś zwierze, i szprycowali go ogromnymi
dawkami neuroleptyków, tych, które podaje się
schizofrenikom. Temu chłopcu oczywiście nic
się nie poprawiało, lecz pogarszała się sytuacja.

Solidarność i determinacja
— Solidarność. Trzeba wyjść na ulicę,
trzeba zacząć protestować, bo nie mamy innych
możliwości. Oni mają media, mają wszystko.
Mają kupione rządy, systemy medyczne, mają
wszystkich urzędników medycznych przekupio-
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nych, oni mają podręczniki medyczne, które
sami piszą, o bezpieczeństwie szczepionek. My
nie mamy nic. Poza własną determinacją.

dzieckiem od lekarza, ponieważ lekarz powiedział, że jeżeli ona nie podpisze odmowy. . .
Dziecko było chore. Matka przyszła do lekarza,
bo dziecko było chore. Powiedziała kobieta, nie
będę nazwiskami rzucać, że ma podpisać, bo nie
zbada dziecka.

Prokuratura i organy ściagania

Jerzy Zięba:

Chciałam jeszcze
zapytać. Może tak do rodziców i wszystkich,
którzy tu jesteśmy. Odnośnie mojego wypadku.
Na razie mi odmówiono leczenia i opieki zdrowotnej moim dzieciom, ale moje dzieci pójdą do
żłobka, moje dzieci pójdą do przedszkola, pójdą
do szkoły. A co się stanie za dwa lata, jeśli powiedzą, że nie przyjmują dzieci do przedszkoli,
nie przyjmują do szkół dzieci nieszczepionych?
Wyrzucona z przychodni mama:

Ktoś z widowni:

Ale ona mówi. . . Na razie jesteśmy
na etapie skargi. Odesłałam do was dziewczynę, ona nie szczepi dzieci. . .
Słuchaczka:

Justyna Socha:

Ale to się odbyło w takiej atmosferze, że ona nie wiedziała, czy wyjść, czy zostać,
czy zjeb. . . tego lekarza. . . Co w takiej sytuacji?

Są jeszcze szkoły prywatne.

Ale czy każdego będzie stać? Dlatego musimy działać już dzisiaj.
Każdy musi jakby swoje otoczenie, swoją rodzinę, swoich znajomych. . .

Justyna Socha:

oświadczenia?

A wiecie, kto jest autorem tego

Jerzy Zięba + kilka głosów:
Justyna Socha:

To się robi cały czas.

dr Paweł Grzesiowski.

Dlatego miała podpisać ten akt.

ogólne poruszenia na sali

Tak, robi się cały
czas, ale to każdy z nas musi uświadamiać swoją
rodzinę, swoich znajomych, jeżeli chcemy jakoś ten system zmienić. Musimy wszyscy razem
działać. Nie jutro. . . Zastanawiam się, jak to
będzie dalej?
Wyrzucona z przychodni mama:

Jerzy Zięba + kilka głosów:

Są organa. Policja. . .

Słuchaczka:

Wyrzucona z przychodni mama:

Ktoś z widowni:

Do prokuratury.

I ona powiedziała, że ona się wcale
nie uchyla, tylko dziecko jest chore i ona nie będzie szczepić chorego dziecka. To pani doktor
stwierdziła, że szczepiła dzieci z nowotworami
[!], z wadami serca [!].
Słuchaczka:

Do prokuratury dalej.

prof. M. D. Majewska:

oskarżyć. . .

Do prokuratury. W Polsce jest obowiązek edukacji. Nie mogą odmówić. Pani jest obywatelką polską, pani
płaci składkę na ubezpieczenia medyczne, pani
płaci podatki, które są na szkołę. Pani się
to wszystko należy. I koniec. Trzeba powiedzieć tak: „Udowodnijcie mi, że szczepienia są
bezpieczne. Dajcie mi bezpośrednio dowody. Ja
wam dam tysiące, że nie są”.
prof. M. D. Majewska:

To tym bardziej można ją

Uszkodzone neurologicznie i katar
nie jest przeciwwskazaniem z godnie z ulotką
do szczepienia. Więc ona powiedziała, że zaszczepi ewentualnie, nawet jak dziecko będzie
chore, to rozważy, ale prosi o zbadanie dziecka.
„Nie, proszę podpisać oświadczenie”.
Słuchaczka:

prof. M. D. Majewska:

żać. . .

Napiszę na pewno
pismo do prokuratury, ale zachęcam w razie
czego rodziców, które też otrzymają takie pismo, jeżeli nie będą szczepić swoich dzieci, to
wiadomo, organizacja STOP NOP zawsze Wam
pomoże.
Wyrzucona z przychodni mama:

Może pani ich oskar-

Ja tylko chciałem jedno słowo. Może
warto byłoby zorganizować takie spotkanie, na
którym przygotowano by rodziców, jak powinni
się zachowywać w tego typu sytuacjach. Bo
mówimy oczywiście o rzeczach, jak szczepionki
działają, z czego się składają pod względem
chemicznym, czy pod względem zdrowotnym,
natomiast myślę, że sporo rodziców chciałoby
Słuchacz:

Taka sytuacja była na przykład
wczoraj [zapis niezrozumiały]. Wyszła z tym
Słuchaczka:
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wiedzieć jak się zachować w takich najprostszych sytuacjach, które oczywiście pani Justyna
zna, bo się spotyka z nimi na co dzień. Warto
byłoby przygotować taki zbiór najczęstszych
przypadków, które się zdarzają w tych czasach.
Bo to pewnie też będzie moda, raz będzie coś
takiego, za pięć lat zupełnie coś innego, ale
w tej chwili. Po prostu uświadomić rodziców.
Tak mi się wydaje.

podamy adres skrytki pocztowej w Warszawie, żeby nadsyłać dowody takich właśnie sytuacji i my to damy bądź do prokuratury,
bądź do sądu administracyjnego. I tu chodzi
właśnie o takie sytuacje typu – wyrzucenie
z przychodni, szantażowanie, podpisanie tego
oświadczenia, niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych, nachodzenie w domu.
To wszystko, czego doświadczamy. I pan minister, że tak powiem, absolutnie nie wybroni
się przed tym, jak przedstawimy te dowody.
Bo skoro jest obowiązek szczepień, to
nie znaczy, że żadne prawa w Polsce nie
obowiązują. Tak, jak dzisiaj pani wojewoda
powiedziała, że prawo do świadomej zgody tak
naprawdę nas nie dotyczy, skoro jest obowiązek szczepień, bo szczepienie to nie jest zabieg
medyczny, co jest kompletną bzdurą. I jedyny
sposób zebrać te dowody i pokazać to pani premier. Pani premier kogo pani powołała na ministra? Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, jak
ten człowiek łamie prawo? Jak ośmiesza pani
rząd? Zapraszam, lada moment uruchomimy
to, bo to jest też sposób na zmianę tego systemu. Tych dowodów będzie naprawdę masę,
tylko każdy z Was musi się zaangażować i nam
podesłać dowody. Dziękuje serdecznie.

W tym przypadku na pewno pójdzie
skarga do właściciela przychodni plus do [zapis
nierzozumiały lub – NFZ].
Słuchaczka:

Justyna Socha:
Jerzy Zięba:

Od razu policja i prokuratura.

Do policji.

Nawet mogę [zapis niezrozumiały],
pismo do ministerstwa zdrowia, gdzie dają takie
[zapis niezrozumiały]. Ja dzisiaj o tym mówiłam.

Justyna Socha:

prof. M. D. Majewska:

nie. . .

To wszystko jest na stro-

Słuchaczka: [zapis niezrozumiały]
zdecydowana
była, żeby nie szczepić, zrobiła to świadomie,
tylko jeszcze nie spotkała się z takim „buchalstwem” i chamstwem [zapis niezrozumiały].

Bo skoro jest obowiązek szczepeń. . .
Socha: Ostatnie zdanie. Na stronie
STOP NOP mamy: „Wezwanie do usunięcia naruszeń prawa przez Ministra Zdrowia”.
Zresztą to wezwanie było odczytane na proteście pod siedzibą ministerstwa zdrowia i zapraszamy wszystkie takie osoby. Lada dzień
Justyna
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CZY SZCZEPIONKI SĄ BEZPIECZNE?
Wywiad Zenona Nowaka z raperem, producentem muzycznym, przedsiębiorcą i politykiem, Piotrem Liroyem Marcem, Sejm, 8.02.2018 + BONUS | Wirtualna Polska

Ludzi niezłomnych, o tytanowych, moralnych
kręgosłupach, mających wizję Polski gospodarczo i politycznie potężnej, a przede wszystkim
przyjaznej dla Polaków i wolnej od obcych, destrukcyjnych wpływów. Niestety polski polityk
to często przekupny polityk, okradający i sprzedający własny naród, żerujący na cierpieniu
nieświadomego i zmanipulowanego społeczeństwa polskiego oraz wyzuty do cna z uczciwości
i empatii. Do czego doprowadzić mogą tacy ludzie? Do jednego – do upadku tego pięknego
ongiś kraju, ale. . .
Od czasu do czasu zdarza się, że do gniazda
płochliwych wróbli zaleci Orzeł. Prawdziwie
Polski Orzeł. I takim Orłem jest na pewno
Piotr Liroy Marzec. Bo człowieka można poznać po prawdzie, którą głosi i szlachetnych
czynach, a nie po pustych, niemających pokrycia słowach. Szkoda tylko, że tak mało zlatuje Prawdziwie Polskich Orłów (PPO25 ) do
gniazda płochliwych wróbli. Mogliby pchnąć
Polskę naprzód. Przywrócić nasz kraj na właściwe tory, a przede wszystkim rozdrapieżyć26
kohortę utuczonych na polskim społeczeństwie
wróbli.
Dla wyjaśnienia, ażeby nikt nie posądził nas o jakieś manipulacje i słowny polityczny szacher-macher. Jesteśmy apolityczni.
Nasza ocena polityki polskiej i polityków w tym
miejscu wynika li tylko z obserwacji tego, co
dzieje się w kraju i za granicą, i jest naszą
prywatną opinią, do której mamy prawo jako
obywatele podobno demokratycznego państwa.
Oceniamy czyny i konkretne wydarzenia, a zatem czyste fakty, a nie głoszone przez polityków
i partie wydumane programy i ideologie, które
nijak się mają do rzeczywistości.

LIROY CZY SZCZEPIONKI SĄ BEZPIECZNE?

Krótkie wprowadzenie
Przygotowując materiały do tego skryptu, nie
przypuszczaliśmy nawet, że w światku skorumpowanych urzędników i przekupnych polityków, odnajdziemy choćby jednego nieprzegniłego do szpiku kości, niewypaczonego partyjnymi ideologiami, a przede wszystkim odważnego, uczciwego i prawdę głoszącego Polaka. I oto, kiedy mieliśmy już zamykać ten
skrypt, Yoshiko skacząc z filmiku na filmik niczym pszczoła z kwiatka na kwiatek, przypadkiem natrafiła na Piotra Liroya Marca, który
akurat przemawiał z mównicy poselskiej. Postanowiła mu się przyjrzeć bliżej. Pewnie dziwicie się Państwo, jak to możliwe, że nieznana
była nam dotąd ta persona. Odpowiedź jest
niesłychanie prosta. Nie interesuje nas absolutnie polityka. Szczególnie w polskim wydaniu,
gdzie od lat te same osoby, te same partie polityczne pod różnymi nazwami przepychają się
między sobą i torują sobie drogę do „koryta”,
przedkładając własne, egoistyczne i niskich pobudek zachcianki nad dobro Polaków i ojczyzny. Od bardzo, bardzo dawna w polskim rządzie brakuje prawdziwych patriotów. Ludzi naprawdę kochających polską, słowiańską ziemię.

Piotr Liroy Marzec nie był i nie jest naszym
politycznym lub jakim bądź innym wielbicie-

25

Prawdziwie Polski Orzeł (PPO) – człowiek niezwykle prawy, nieskazitelny i nieprzekupny, walczący wyłącznie
o dobro Polski i Polaków; więcej niż patriota.
26
Rozdrapieżyć [staropolski] – rozszarpać.
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lem. Nie jesteśmy Jego zwolennikami i nie słuchamy piosenek Liroya, gdyż nie przepadamy
za tym stylem muzycznym. Popieramy Go jeednak i szanujemy za patriotyczną postawę i za
to, że pomimo nieuczciwego systemu partiokracyjnego w rządzie RP, głosi odważnie prawdę
i chce dobra wszystkich Polaków, co przekłada
się w Jego szczerych wypowiedziach i konkretnych, choć mocno ograniczonych czynach. Jak
długo Piotr Liroy Marzec będzie Prawdziwie
Polskim Orłem? Tego nie wiemy i jednocześnie
zdajemy sobie sprawę, jak trudno mu się żyje
w otoczeniu miernych, szaroburych i nadętych
wróbli.

stanawiać, co tu się dzieje. Ludzie, którzy są
zawodowcami, nie rozumieją, że prawo stanowi
zupełnie co innego, niż oni mówią. I śmieszne
jest to, że ludzie, którzy są środowiskiem pacjentów, muszą przypominać urzędnikom, którzy z tego żyją i za to dostają pieniądze, że
niektóre ich wypowiedzi są skandaliczne, bo
nie mają odzwierciedlenia w prawie polskim.
Więc rzeźbimy temat. Teraz komisja zdrowia
odbywała się à propos tych szczepionek. To
jest ciekawy temat, bo tak naprawdę wychodzi na to, kiedy zrobiliśmy monitoring tego
wstępny, nie istnieje jakaś bardzo wyspecjalizowana jednostka, która kontroluje wszystkie
te przypadki, wszystkie te placówki medyczne,
i która tak naprawdę monitoruje rynek leków.
Przecież są takie rzeczy, jeżeli chodzi o wynalazki, jak farba termiczna, gdzie można przecież, jeżeli szczepionka traci ważność i przerwany był ciąg, może dalej wykazywać odpowiedni kolor, że się nie nadaje do użycia i powinna być utylizowana. U nas się takich rzeczy nie robi. U nas za to się chwalą wszyscy,
że u nas nie poszły szczepionki do utylizacji, że
tak pięknie zagospodarowano te szczepionki, że
ludzie je wzięli, ale nikt o tym nie mówi, ile tych
szczepionek, które tak naprawdę powinny być
zutylizowane, które były w tym przerwanym
ciągu, było w całym tym. . . To jest rzecz, którą
należy badać i tutaj podkreśliliśmy wczoraj na
wejściu, żeby ludzie zrozumieli, to podkreślamy
za każdym razem w mediach, że na sali, u nas
w zespole nie ma antyszczepionkowców. Są ludzie, którzy tak jak nazwa mówi, boją się o bezpieczeństwo szczepień. Chodzi o to, żebyśmy
wiedzieli, że każda szczepionka tak jak w przypadku tego skandalu, kiedy podano ludziom
szczepionki, które były przeznaczone do utylizacji, żeby takie rzeczy miejsca nie miały. Więc
tutaj chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi, a nie o jakieś akcje antyszczepionkowe. Tak jest najprościej, to jest właśnie to. . .
Ludzie powinni zwrócić uwagę na te gierki, i to
słabe gierki, bo są to takie gierki, można powiedzieć już najniższych lotów, kiedy ludzie,
którzy zadają pytania, które są niewygodne dla
władzy albo niewygodne dla jakichś środowisk,
nagle zaczynają odwracać kota ogonem i tak

Zastanawia nas jeszcze jedno. Czy w polskim
rządzie jest więcej Prawdziwie Polskich Orłów?
Tego niestety nie wiemy z braku naszego zainteresowania tymi sprawami. Być może są
jakieś jastrzębie. Ale i jastrząb, jeśli tylko
mocno tego zapragnie, może przedzierzgnąć27
się w Prawdziwie Polskiego Orła. I tego życzymy wszystkim wylęknionym pół orłom i jastrzębiom.
Wywiad
— Panie pośle mówimy ostatnio tylko i wyłącznie o ustawie, która została podpisana
przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale dzieje się
w polskiej polityce dużo więcej. Też ustawa
o dopuszczeniu GMO i oczywiście szczepionki,
które budzą dużo sprzeciwu i niepokoju wśród
Polaków.
— Tak, wczoraj zwołaliśmy Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych
Dzieci i Dorosłych, którego jestem przewodniczącym. Zadawaliśmy pytania. Dwie strony
się zebrały. Strona pacjentów, strona rządowa,
ministerialna. Godzinę trwały rozmowy na ten
temat, jakie będą konsekwencje, szczególnie
w Lubuskim, w tej sytuacji, w której przerwano
ten ciąg chłodniczy, jeżeli chodzi o szczepionki,
przy okazji tego orkana28 , czy czegoś tam. Ciekawe rozmowy. Niektórzy uważają, że to jest
śmieszna rzecz, ponieważ kiedy się słucha tego,
co mówią przedstawiciele ministerstw, a tego,
co jest w prawie, to człowiek zaczyna się za27
28

Przedzierzgnąć się [staropolski] – przemienić się
Orkan – silny wiatr połączony z burzą
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jak w tym wypadku przypisywać tym środowiskom, że są antyszczepionkowcami, przeciwko
całej populacji występują i tak dalej. Niesamowite. Ludzie zwracajcie tak naprawdę uwagę
na ludzi, którzy rzucają takimi oskarżeniami
w stronę jakichś grup ludzi, którzy chcą dowiedzieć się prawdy, i marginalizujcie takich ludzi.
To są szkodniki. To są szkodniki polskie. Takich szkodników mamy całą masę od wielu wieków. Zwracajcie uwagę na takich ludzi. To są
ludzie, którym nie zależy na prawdzie. To są
ludzie, którym zależy na ich konkretnych jakiś celach, które mają. Ewentualnie na tym,
żeby ludziom namieszać w głowach. Więc. . .
za każdym razem, kiedy słyszycie takie obelgi w stronę ludzi, którzy zadają podstawowe
pytania, a przede wszystkim logiczne pytania,
w sprawie szczepionek, że są antyszczepionkowcami, niech wam się zapala czerwona lampka,
bo ludzie, którzy w ten sposób manipulują informacją, są bardzo groźni dla całego społeczeństwa. Tak że uważajcie na takich ludzi, strońcie
od nich, bo to jest niestety jedna z bolączek
państwa polskiego.
— Konstytucja, która jest ustawą zasadniczą, mówi jasno w jednym z artykułów, że
nikt wbrew swojej woli nie może być poddany wszelkiego rodzaju eksperymentom medycznym, a szczepienie jest takim eksperymentem.
— To jest długi temat. Te rozmowy już
wielokrotnie były poruszane. Oczywiście wtedy
przychodzi cała fala krytyków, którzy z powrotem zaczynają rozmawiać o tym, że:

jest antyszczepionkowcem i nie rozumie zagrożenia i tak dalej. To nie. . . Część z Państwa
nie rozumie zagrożenia z tego [powodu], że możemy się wprowadzić w bardzo poważne kłopoty, szczepiąc populację Polaków szczepionkami, które się nie nadają do szczepienia, które
zawierają szkodliwe substancje i po których
jest bardzo dużo powikłań. I właśnie o tych
powikłaniach rozmawialiśmy wczoraj, choćby
na zespole, bo bardzo dużo takich powikłań
było zgłoszonych, NOP-ów tak zwanych, zaraz
po wyszczepieniu tymi przeterminowanymi, źle
przechowywanymi szczepionkami. Prawda jest
taka, że my jako Polacy musimy mieć większe pojęcie o swoich prawach. I dochodzić tych
praw, bo bardzo często ludziom, którym zależy
na pieniądzach przede wszystkim, bardzo często próbują uprawiać demagogię taką i obracać
część społeczeństwa, która jest nieświadoma
tego, przeciwko drugiej części społeczeństwa,
która jest świadoma, ale w tym wypadku jest
marginalizowana, wręcz nazywana oszołomami
bądź ludźmi, którzy się nie znają albo chcą,
nie wiem, jakieś wielkiej tragedii w Polsce. To
jest ważna dyskusja. U nas ta dyskusja niestety
przybrała formę pyskówki, jeżeli chodzi o szczepienia. Część ludzi nie chce słuchać prawdy,
część ludzi krzyczy, zakrzykuje tę drugą połowę.
Z drugiej strony część ta, która jest przeciwko
szczepieniom też. . . część z tych ludzi często
mówi głupoty. I tak się zamyka krąg, bo każdy
na każdego krzyczy, a nie mamy z tego żadnych realnych rozwiązań. Obserwuję cały czas,
choćby jako przewodniczący tego Zespołu ds.
Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dorosłych i Dzieci. Jak ktoś mnie zapyta,
którą stronę trzymam, to trzymam stronę logiki
i stronę dzieci, stronę zdrowia.
— Panie pośle, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, przymus szczepień w Polsce jest nielegalny. . .
— Nielegalny, tak.
— Ponieważ konstytucja mówi, że. . .
— Urzędnicy mówią, że przymusu nie ma
oczywiście. . . — Piotr Liroy Marzec mocno się
uśmiecha.
— Tak, ale, jak już wcześniej wspomniałem,
konstytucja mówi, że nikt nie może być poddawany wszelkiego rodzajom eksperymentom,
natomiast jeżeli sędzia zmusza rodziców do za-

„Jak nie szczepić?! Przecież wszyscy umrą! Nasze dzieci też umrą!”.
Pragnę Państwu powiedzieć to, co powiedziałem na zespole, kiedy zadałem „ekspertom” pytanie. „Skoro mamy tak dużą ilość wyszczepień,
czyli najwyżej w Europie, to rozumiem, że jesteśmy w czołówce ludzi zdrowych!”. Sprawdźcie Państwo te statystyki. Nie jesteśmy w czołówce. Nawet w połowie nie jesteśmy. Mimo że
mamy NAKAZ szczepienia wszystkich. W czołówce są państwa, które nie mają żadnego przymusu szczepień. Warto przyjrzeć się, bo to
kraje Unii Europejskiej. Bo my jesteśmy jednym z niewielu krajów z Unii Europejskiej, którzy mają przymus. I tu nie chodzi o to, że ktoś
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szczepienia dziecka, toteż działa wbrew konstytucji i artykułowi 178 ustęp 1, ponieważ każdy
sędzia musi przestrzegać konstytucji, a on nie
przestrzega w tym momencie, wydając orzeczenie.
— Temat rzeka. To są sprawy dla prokuratury. Tak naprawdę powinny być zgłaszane
do organów ścigania. Ja tutaj jako poseł, co
miałem powiedzieć w tej sprawie, to powiedziałem. Natomiast jeśli są naruszenia karygodne,
w tym wypadku powinny reagować jednostki
typu prokuratura i cała reszta, ale sędzia może
robić, co chce. Sędzia jest ponad wszystko i niestety może podjąć taką, a nie inną decyzję.
Trudno jest potem wyciągnąć konsekwencje wobec choćby takiego sędziego.
— Niestety nie, bo jak powiedziałem wcześniej, artykuł 178 ustęp 1 mówi, że. . .
— Wiem, co mówi prawo.
— Czyli łamie prawo. A jeżeli łamie prawo,
to można w takim razie ścigać sędziego z artykułu dwieście trzydzieści. . .

postęp, jaki idzie w związku też ze szczepieniami, jest bardzo istotny dla ludzkości, dla naszego zdrowia. Natomiast nie jestem orędownikiem tego, że należy wszystko brać bez opamiętania, nie pytając o skutki i przyczyny, i przede
wszystkim o to, czy to naprawdę jest nam potrzebne. Więc zanim swoim dzieciom cokolwiek
podaje, na wiele sposobów sprawdzam, czy na
pewno moje dzieci tego potrzebują. Oczywiście
nigdy bym swoich dzieci nie naraził na to, żeby
moja niewiedza zdecydowała o ich chorobie.
Staram się pilnować tego, czy coś ma wytłumaczenie logiczne w nauce, czy nie. Natomiast,
tak jak mówię, szczepionkami przeterminowanymi, szczepionkami, które nie były w ciągu
podtrzymującym temperaturę, które przerwały
ten łańcuch, no. . .
Gdyby moje dziecko zostało po takim czymś zaszczepione, myślę, że miałbym prawo do tego,
żeby mocno się zdenerwować i dochodzić swoich praw w różnych instytucjach państwowych.
Współczuję rodzicom, którzy zostali oszukani
i zostały podane ich dzieciom czy im szczepionki, które powinny być zutylizowane, i na
pewno powinni dochodzić swoich praw w instytucjach, w organach ścigania. Ale tak jak
wcześniej zaznaczyliśmy, niestety często organy
ścigania w ogóle nie chcą podejmować żadnych
działań związanych z tym, jeżeli to dotyczy
choćby służby zdrowia albo sądów.
— Dziękuję bardzo za rozmowę. Czyli rodzice zastanówcie się najpierw sami, jak leczyć
własne dzieci. . .
— Czytajcie więcej o chorobach. Sprawdzajcie, nie każda choroba naprawdę wymaga
podawania jakichkolwiek leków. Przeziębienia
przybierają różne formy i oczywiście mogą się
w różne formy rozwijać, ale nie faszerujmy naszych dzieci zbytnio antybiotykami, szczególnie
jakimiś chemikaliami, kiedy możemy tak naprawdę posiedzieć z dziećmi w domu przez tydzień, przygotować im miód, przygotować im
naturalne składniki typu – czosnek – i jak nasze babcie leczyć te dzieciaki przez tydzień, jeżeli to jest katar i prosta infekcja. Bo dochodzi
do absurdów, kiedy widzę wśród swoich znajomych, kiedy dziecko już ma katar i oni podają antybiotyki. To jest tragedia. I widzę potem te dzieci, kiedy stają się bardziej dorosłe,
i ciągle cierpią na jakieś choroby. Tak naprawdę

P. L. Marzec niesłyszalnie

— Właśnie, bo tutaj mówimy, że obywatele polscy nie są na tyle wyedukowani, jeśli chodzi o prawo. Bo sędzia narusza artykuł
231 kodeksu karnego, czyli powinien być już
ścigany. W związku z artykułem 178 ustęp 1
konstytucji RP. . .
— Wraca temat też sędziów i ogólnie wymiarów sprawiedliwości.
— Na koniec zapytam pana. Czy zaszczepiłby pan swoje dzieci, jeżeli jest takie zagrożenie ich życia dziś i także zdrowia w przyszłości?
— Oczywiście nie. W momencie, kiedy
mam podać jakiekolwiek leki swoim dzieciom,
a trochę tych dzieci mam, najpierw staram się
dokładnie dowiedzieć, z czym jest ten lek i czy
na pewno moje dziecko potrzebuje tego leku.
Moje dzieci bardzo często przechodzą różne
choroby związane z okresem, jakim się znajdujemy – jesień, zima i tak dalej – mają przeziębienia, ale ja dzieci moich nie ciągam po lekarzach i nie faszeruję lekami. Dzieci przechodzą
to w takim samym okresie jak cała reszta dzieci
z lekami. W parę dni wracają do przedszkola
i są w pełni zdrowe. Więc ja raczej jestem zwolennikiem tego, że. . . Oczywiście postęp i nauka jak najbardziej, bo nie jestem przeciwnikiem szczepionek jako takich, bo uważam, że
Z. Nowak
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— W ogóle w Polsce trudno nie szczepić
dzieci, bo dzieci ci szczepią w szpitalu. Więc
każde dziecko jest zaszczepione, kiedy wychodzi ze szpitala. Chociaż ostatnio dość dużo się
pojawia w przestrzeni publicznej przede wszystkim pytań – dlaczego jesteśmy jedynym krajem praktycznie w Unii, jednym z niewielu,
w którym jest przymus szczepień. Zadałem
pytanie do strony oczywiście lekarzy i całej
tej. . . Rozumiem, że skoro w innych krajach nie
ma obowiązku szczepień, tylko dobrowolność,
jak Wielka Brytania, Niemcy i cała reszta, to
w Polsce przez to, że mamy przymus szczepień
jesteśmy na szczycie. . .
— Ale masz. . .
— Daj mi skończyć. Jesteśmy na samym
szczycie [pod względem zdrowia]. Skoro mamy wymóg, to znaczy, że mamy najlepsze rezultaty.
Byś się bardzo pomylił. Sprawdź, na którym
miejscu jesteśmy jako Polska. Każdy z nas
chciałby mieć odpowiedź na to, że naszym dzieciom nic nie grozi, że to wszystko, co jest dookoła, to jest tylko bajka, natomiast z zespołem
wysunąłem zupełnie inne wnioski. Zadawałem
konkretne pytania lekarzom, tak jak ci powiedziałem, na które nie potrafili mi w ogóle odpowiedzieć. Mało tego. Media najechały na mnie,
że nie mam prawa zadawać takich pytań.

system immunologiczny dostaje strasznie po. . .
kiedy są przyjmowane antybiotyki. Rodzicom
polecam czytanie. Posiadanie trochę większej
wiedzy niż na co dzień mają i też niebazowanie na tym, co powiedział sąsiad, bo sąsiad nie
zawsze ma rację. I czasem sąsiad gada, co mu
ślina na język przyniesie. Warto jest zwracać
uwagę na to, co się swoim dzieciom podaje i sobie też, wiadomo. . . Ja jestem akurat przykładem faceta, który przez całe życie w ogóle nie
chorował. . .
— Ja też!
—Trudno mi jest tutaj mówić, ale prawda
jest taka, że nawet środków na ból głowy rzadko
kiedy przyjmuję. To już musi być straszna okazja, żebym wziął zwykły środek na ból głowy.
Staram się nie przyjmować tej chemii i może też
z tego powodu właśnie nie choruję.
— Dziękuję bardzo.
— Dziękuję.
BONUS ;)

— Ku. . . mać! No, to jest jakiś żart! To
zostańcie sobie! Po co żeście ten PRL zmieniali. Tam było super. Nie było trzeba zadawać pytań — to jest oczywiście do mediów :) —
Proszę Państwa u podstawy nauki leży pytanie. Bez pytania nie ma nauki. Więc jeżeli mówimy o nauce i o naukowcach, to przede wszystkim zacznijmy od tego. Nie jestem antyszczepionkowcem ani nigdy nie byłem, natomiast jestem na pewno przeciwko głupocie. Rzeczywistym faktem jest to, żebyśmy żyli w państwie
prawa! A nie żyjemy w państwie prawa, bo jakie to państwo prawa, w którym grupka ludzi
każe mi robić z moimi dziećmi, co chce, a ja
mam tylko się przyglądać, a jeżeli powiem, że
coś mi się nie podoba, bo to moje dzieci, to zabierają mi dzieci! No, przecież to jest w ogóle
nie do pomyślenia! Nawet w komunie tak nie
było!

Jak świat widzi Piotr Liroy Marzec – "Kto nami
rządzi?"

— Kiedy chodziłem i coś tam szukałem
w sejmie, wszedłem do sali przez pomyłkę, patrzę, ty siedzisz i jest posiedzenie zespołu ds.
szczepionek.
— To jest posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Szczepień Dorosłych i Dzieci.
— A są niebezpieczne szczepienia?
— Czy są niebezpieczne? Właśnie staramy
się doprowadzić do dialogu między dwoma stronami, bo ja jestem ojcem czwórki dzieci. . .
— Szczepiłeś ich?
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PSU – POSZCZEPIENNE SKUTKI UBOCZNE (NOP)
POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE, o których nie powie Ci lekarz i producent szczepionek

Yoshiko ;)
zanim zaszczepisz dziecko, siebie, rodzinę, przyjaciół – zobacz, jakie
niespodzianki przygotował dla ciebie producent szczepionki

zantów w najechanym przez okupanta kraju.
Tym oto sposobem dotarłam do stowarzyszenia
STOP NOP, odkryłam okaleczone i uśmiercone
szczepionkami dzieci, i wściekła do potęgi entej, postanowiłam wyruszyć na krucjatę przeciwko zbrodniarzom, tj. firmom farmaceutycznym oraz ich przekupnym zausznikom.

Jak to się zaczęło?
W skrócie – zaczęło się przypadkiem. Szukałam pewnych informacji na temat. . . nieważne czego – i mignął mi przed oczami filmik
pana Jerzego Zięby pod tytułem: „Szczepionki.
Mało znane fakty”. Nie chciałam go oglądać,
bo zdrowie, a tym bardziej szczepienia niezbyt mnie interesują z dwóch powodów. Pierwszy, bo jestem osobą w ogóle nieszczepioną.
Drugi, bo nigdy na nic nie chorowałam. Nawet
się nie przeziębiłam. Nie wiem, co to znaczy
katar. Nie biorę leków, witamin, suplementów
diety et cetera. A jednak zaintrygował mnie
drugi człon tytułu: „Mało znane fakty”. Pomyślałam, „co to za mało znane fakty?”. Co
może kryć się za szczepionkami i szczepieniami?
I to właśnie moja wrodzona ciekawość zmusiła
mnie otworzyć ten filmik i cierpliwie obejrzeć do
końca. Nie pamiętam, która to była część, ale
po obejrzeniu byłam lekko oszołomiona. Postanowiłam poświęcić trochę więcej czasu tym
„mało znanym faktom” i powęszyć w internecie.
Szybko odkryłam, że istnieją dwa obozy. Jedni
za, drudzy przeciw. Jednych nazywano „proszczepionkowcami”, drugich „antyszczepionkowcami”. Tych pierwszych jest w internecie pełno,
podczas gdy ci drudzy przypominają party-

Postanowiłam zebrać dostępne w internecie materiały, przygotować skrypt na tej podstawie
i udostępnić go publicznie, ale sama nie dałabym rady. Potrzebowałam wspólnika. Wybór
padł na Radomira. Był tylko jeden ogromny
ogromniasty problem. Jak zachęcić do pracy
„dinozaura”? Czym skusić drzemiącego smoka,
żeby się przebudził, opuścił żelbetonową pieczarę i ruszył na wojnę z Big Pharmą i Allopatha? Potrzebna była przynęta. Potrzebny był
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żądany odczyn poszczepienny? Co za odczyn?
To są SKUTKI UBOCZNE. To są POWIKŁANIA poszczepienne. To są tragiczne zdarzenia, to są choroby. To jest cierpienie, kalectwo, to jest śmierć zaszczepionej osoby. To nie
są żadne odczyny! Tak jak wojna nie jest konfliktem zbrojnym. A aborcja nie jest usuwaniem ciąży. Aborcja lub usuwanie ciąży, lub
spędzanie płodu, to wyskrobywanie za pomocą
wymyślnych narzędzi i technik żywej istoty
z łona matki. To rozrywanie dziecka na strzępy
– to morderstwo! Trzeba skończyć raz na zawsze z oszukiwaniem się i zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Więc zaczęłam się przyglądać
tym wszystkim skutkom ubocznym i spisywać
je skąd tylko się dało, żeby zebrać to w całość, i wtedy wpadła mi w ręce dokumentacja firmy GlaxoSmithKline, producenta szczepionek, które jakimś tam sposobem wyciekło
parę lat temu z tejże firmy i dostało się do internetu. Tutaj jest ten raport: Infanfix hexa.
Na tej podstawie przygotowałam spis większości ujętych tam chorób i zdarzeń. Zachęcam do
zapoznania się z tym dokumentem. Dla niektórych może być to wstrząsem. Mnie czytanie tej
lektury kojarzyło się z braniem udziału w eksperymentach na ludziach, a przede wszystkim
na noworodkach. Te liczby, numery identyfikacyjne jak w obozach koncentracyjnych, te opisy
i obojętne komentarze firmowe do ciężkich powikłań lub śmierci niemowląt. . . Oni wszystko
to wiedzą. Wiedzą i ukrywają.

mi wystarczająco mocno wstrząsający impuls.
Na szczęście jak wszyscy wiemy, każdy smok
ma jakieś słabości. Jedne lubią baranki, inne
lubują się w dziewicach, a jeszcze inne. . .
— Radi, czy wiedziałeś, że w Polsce codziennie okalecza się i uśmierca noworodki oraz małe
dzieci?
Otworzył oczy, ziewnął przeciągle i popatrzył
na mnie z błyskiem płonącego ognia, a kiedy
opowiedziałam mu o skorumpowanym rządzie
RP i urzędnikach, karterach farmaceutycznych
mordujących na całym świecie niewinne dzieci
i ciężarne kobiety, o diploidalnych liniach komórkowych z abortowanych płodów oraz o terrorze stosowanym wobec rodziców broniących
swoje pociechy przed toksycznymi szczepionkami, stanął w gniewie i w płomieniach, a potem straciłam go na krótko z oczu. Wyleciał
z pieczary. Musiał ochłonąć.

Później przystąpiliśmy do zbierania materiałów. Im mocniej zgłębialiśmy tematykę szczepień i szczepionek, im dokładniej przyglądaliśmy się działalności przemysłu farmaceutycznego i medycyny alopatycznej, tym głębiej
wchodziliśmy w cuchnące bajoro. W odrażający ściek wypełniony czerwoną posoką zamordowanych i pokaleczonych szczepionkami
istot ludzkich. Wdepnęliśmy w śmierdzący kanał korupcji, przekrętów, fałszerstw i zbrodni.
W rynsztok sprzedajnych prezydentów i polityków, skorumpowanych terro-urzędników, oraz
godnych następców Josefa Mengele.

Noworodek się nie poskarży

Szczepią te malutkie dzieci już w pierwszych
dniach nie dlatego, żeby ich chronić przed
chorobami, ale dlatego, żeby ukryć dowody
zbrodni. Rodzic nie mając możliwości rozpoznania, czy jego dziecko od urodzenia jest
chore, ma wrodzoną wadę, czy nastąpiło to
z powodu podania dziecku szczepionki, nie jest
w stanie niczego udowodnić. Otrzymuje uszkodzone dziecko i od tego czasu jest skazany
wyłącznie na siebie. Pozostawiony bez żadnej
opieki ze strony państwa i bez odszkodowania. Bo noworodek w przeciwieństwie do starszego dziecka lub osoby dorosłej się nie poskarży. Zatem można w niego wstrzyknąć, co
tylko się komu żywnie podoba. Grunt, że to się
nie wyda. Szczepienie jak najmniejszych dzieci,
a przede wszystkim w jak najkrótszym czasie po

NOP – Niepożądane odczyny poszczepienne

Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z tym skrótem i definicją NOP-ów, pomyślałam okej,
przyjrzyjmy się temu dokładniej, a gdy tak
się stało, stwierdziłam – co jest? Jaki niepo-

Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

480

urodzeniu jest oczywiście dobrze zaplanowaną
strategią twórców systemu szczepień oraz producentów szczepionek, i jak wspomniałam wyżej ma na celu zatuszowanie komplikacji zdrowotnych dziecka lub jego nagłej śmierci.

wane w bazie danych i trafia do producenta
lub producentów szczepionek, bo są i takie,
które wspólnie producenci rozpatrują. I teraz –
dziecko przez kilka miesięcy cierpi, czasem walczy o życie, a kiedy mu się poprawi, oddawane
jest w ręce rodziców i po sprawie. Lekarze przestają się dzieckiem interesować. Sprawy takie
producenci szczepionek zamykają z braku dalszych danych lub z adnotacją – zgłaszane zdarzenia uległy poprawie.

Wartość człowieka liczona w fiolkach

Producent szczepionek nie jest instytucją charytatywną. Nie kieruje się moralnością, dobrem społeczeństwa i jego zdrowiem czy etyką.
Prawdziwym i jedynym celem producenta
szczepionek jest powiększanie zysków. Każda
istota ludzka jest niczym innym jak wyprodukowaną fiolką pomnożoną przez ilość szczepień. Tyle. Niczym więcej. Przykładowo, jeśli
dziecko ma dostać 4 szczepionki, to dziecko ma
wartość czterech fiolek tych szczepionek zysku
netto. Jeśli będzie to 20 czy 30, to taką samą
będzie miało wartość dane dziecko. Jak myślicie, po co są tzw. szczepionki przypominające?
Szczepionki przypominające generują większe
zyski tak, jak niedziałające szczepionki przeciwko grypie. Jeśli się szczepicie zgodnie z kalendarzem szczepień, producenci świętują. Jeśli się nie szczepicie, to za pomocą dostępnych
środków (czytaj pieniędzy i przekupstwa) wpływają na rząd danego kraju, żeby wprowadził
obowiązkowe szczepienia. To właśnie stało się
w Polsce. Rząd RP uprawia prostytucję z kartelami farmaceutycznymi, prezydent jak gdyby
nigdy nic odznacza pracowników Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej krzyżami zasługi29 ,
podczas gdy polskie dzieci z rodzinami cierpią
z powodu chorób poszczepiennych lub umierają. Mamy więc do czynienia ze zdradą. Polskie społeczeństwo zostało oszukane i zdradzone przez przekupionych urzędników oraz
wystawione na powolny regres i depopulację.

Czy jednak dziecko jest zdrowe?

Ale czy to kilkumiesięczne dziecko, które miało
po szczepieniu wysypkę, które miało objawy
HHE (Hypotonic-hyporesponsive episode) i trafiło w stanie ciężkim na oddział intensywnej
terapii; czy to dziecko, u którego stwierdzono
krew w jelitach, ślady płynu w jamie otrzewnej, sztywniejący brzuch i obniżoną nadmiernie
temperaturę ciała, czy to dziecko po kilku miesiącach pobytu w szpitalu i walce o życie będzie
zdrowe w przyszłości? Czy ten wypadek nie odbije się na jego zdrowiu? A kto zapewni rodziców, że dziecko nie zapadnie na jeszcze większe
i groźniejsze choroby lub wyzionie ducha po kolejnej szczepionkowej szprycy?
Rodzicu, jeśli Twoje dziecko przeszło
choćby najmniejszy zdrowotny problem podczas szczepienia, NIE POZWÓL SZCZEPIĆ GO DALEJ.

Niewidoczne, lecz poważne zmiany wewnętrzne
delikatnych organów dziecka po szczepieniu,
mogą być przyczyną poważnych komplikacji lub
śmierci dziecka przy kolejnych dawkach. Lekarze, producenci szczepionek i cała ta sekta
szczepionkarska stwierdzą w raporcie:
„B12345893 (to przykładowy numer dziecka, bo
tam się nie operuje imionami i nazwiskami).
Trzymiesięczny mężczyzna (bo tam się nie
używa słowa »dziecko«, tylko mężczyzna, kobieta, obiekt, podmiot) pierwszą dawkę szczepionki X tolerował dobrze. Po drugiej dawce
szczepionki X miał podwyższoną temperaturę
i drgawki, które minęły po 2 godzinach. Stan
pacjenta był bardzo dobry. Po trzeciej dawce
szczepionki X i kilku dniach z niewiadomych

Porzucanie zgłoszeń (NOP–ów)

Kolejna ciekawa, a zarazem niepokojąca rzecz,
jaką odkryłam. Zdarza się tak, że co niektórzy lekarze z włączoną logiką myślową i z ludzkimi odruchami współczującymi, zauważają,
że przyczyną nagłych problemów zdrowotnych
u danego dziecka jest lub są szczepionki.
Zgłaszają ten problem do odpowiednich organów w danym kraju. Zdarzenie jest rejestro29

Podczas uroczystości w Belwederze zasłużeni pracownicy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał
Sekretarz Stanu w KPRP minister Andrzej Dera. Więcej na Prezydent.PL.
Szczepienie albo zdrowie. Materiały zebrane – Yoshiko & Radomir Gelhor, 2018

481

przyczyn umarł. Autopsja wykazała zmiany
w organach XYZ, które miał od urodzenia, i to
one były przyczyną zgonu”.

Łącenie szczepionek = katastrofa

Producenci widzą w swoich raportach wynikłe
problemy podczas szczepień i powtarzające się
zależności. Na przykład użycie w tym samym
czasie dwóch lub trzech konkretnych szczepionek i ich negatywny wpływ na organizm
dziecka. A jednak nic z tym nie robią. Takie
postępowanie jest dla mnie nie do zaakceptowania. Przykładem takich katastrofalnych połączeń jest Prenavar + Rotarix + Infanfix hexa.
Dla mnie to diabelska trójca, która wywołuje
ogrom skutków ubocznych, co od razu rzuciło
mi się w oczy. Nie wspomnę już o BCM i MMR
w pewnych kombinacjach. Ale producentom to
najwyraźniej nie przeszkadza. Jakby tego nie
zauważali, a nawet powiem Wam więcej – możemy przeczytać, że:

Nikt Wam nie przyzna racji

Nikt nie przyzna Wam tego, że winę za przyszłe
choroby Waszych dzieci, kalectwo lub śmierć
ponoszą szczepionki. Jeśli dziecko nie padnie
wam w trakcie szczepienia, możecie być pewni
w 100%, że winni wykręcą się od odpowiedzialności. Wątpię też, żebyście mieli możliwość i pieniądze do przeprowadzenia autopsji
dziecka przez niezależną, nieskorumpowaną instytucję medyczną, która udowodni, że uszkodzenia organów wewnętrznych nie były wrodzone, a spowodowane czynnikami zewnętrznymi, tzn. kolejnymi po sobie szczepionkami
i zawartymi w nich substancjami.

„Podawanie w tym samym czasie szczepionki
Prevenar + Infanrix hexa, nie wykazały klinicznie istotnych interferencji”.

Malutkie serduszko, malutkie płuca. . .

Przyznają się tylko do wysokiej gorączki, powyżej 39◦ C. Niewiarygodne! Ale nic dziwnego.
Ręka rękę myje. Biznes się kręci. Wszyscy zadowoleni oprócz zdruzgotanych nieszczęściem
rodziców i cierpiących dzieci.
Mały przykład

Chcecie przykład? Proszę bardzo. Kilkumiesięczne, zdrowe dziecko z czystą kartą medyczną zostało uraczone „diabelską trójcą”. Po
niecałym miesiącu dziecko dostało gorączkę
i wymiotowało, jedzenie sprawiało mu boleść,
miało zwężenie naczyń krwionośnych, biegunkę
z krwią, wgłobienie jelita, powiększone węzły
chłonne. Dziecko było hospitalizowane i poddane różnym zabiegom, które odniosły częściowy tylko skutek. Musiano operować dziecku
jelito. Po operacji wystąpiła gorączka, później
biegunka. W kale znaleziono andenowirusa.
Rozwinęła się pooperacyjna infekcja rany. Pozostała blizna po operacji. Pediatra nie powiązał problemów zdrowotnych dziecka ze szczepionkami (klasyczne zachowanie). A jak skomentowała to firma? Przyznała, że:

Czy ja was straszę? Nie, ale chyba nie trzeba
nikogo przekonywać, jak bezbronną i delikatną
istotą jest niemowlę. Skoro zewnętrznie jest tak
wrażliwy, to wyobraźcie sobie, jak muszą być
podatne na uszkodzenia jego dopiero co rozwijające się organy wewnętrzne? Malutkie serduszko, malutkie płuca, nerki i tak dalej. Od
jakości i sprawności tych wewnętrznych organów zależy jego przyszłe życie. Dziecko może
mieć krzywy nos lub długie uszy, ale to jest
bez znaczenia. Kiedy będzie miało chore serce,
jego życie będzie jak spacer po minie z opóźnionym zapłonem, a kiedy będzie miało uszkodzone nerki, wtedy będzie zależne od urządzeń
podtrzymujących jego życie. Może się również
zdarzyć tak, że dziecko nie będzie umiało samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Że
będziecie musieli się nim opiekować, a kiedy
umrzecie i Was zabraknie, zostawicie je na łasce
lub niełasce obcych ludzi. Czy trudno to pojąć?

„Wgłobienie jelita nastąpiło po wielokrotnym
szczepieniu”. Ale zaraz dodała – „w kontekście
do zapalenia żołądka i jelit”.
Kłamię Was? Odnajdźcie sobie sami ten fragment i odczytajcie.
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Winne jest dziecko, rodzice, dziadkowie

Przykład ślepoty lekarskiej

To było w ekspresowym skrócie. Mogłabym
Wam przytaczać setki, jak nie tysiące takich
przykładów ze szczegółami, kiedy i gdzie się to
wydarzyło. Jedno jest charakterystyczne w opisach firmowych, wszystkich producentów szczepionek – nigdy nie jest to wina szczepionki
(poza drobnym obrzękiem w miejscu wstrzyknięcia lub wysokiej temperatury). Winne jest
zawsze dziecko, matka, ojciec, babka lub inne
okoliczności, które towarzyszą nagłemu zapadnięciu dziecka na ciężkie choroby, co niejednokrotnie kończy się śmiercią. A co oni w tym czasie robią? Otwierają kolejnego szampana, bo
znów przekroczyli plany sprzedaży i szczepią,
szczepią i szczepią wszystko, co tylko się rusza.

Trzymiesięczny chłopiec zostaje zaszczepiony
BCG, zaraz potem otrzymuje pierwszą dawkę
szczepionki Infanrix hexa i pierwszą Prevenar.
W następnym miesiącu dostaje drugą dawkę
Infanrix hexa. Wieczorem ma gorączkę 38◦ C.
Następnego dnia ma miękki, krwawy śluzowaty
stolec, trwający pięć dni. Chłopca zabrano na
pogotowie. Kiedy temperatura ustąpiła, lekarz
uznał, że powodem krwawego stolca było zapalenie żołądka i jelit.
Więc zapytam. A skąd było zapalenie żołądka
i jelit? Czy to normalne, że lekarz nie powiązał
szczepienia z zapaleniem i krwawym stolcem?
Dlaczego nie zapaliła mu się lampka alarmowa
w mózgu? A może nie ma mózgu? Jakim głąbem trzeba być, żeby nie zauważyć tego faktu.
Z drugiej strony nie ma się co dziwić. Lekarze
w służbie Big Pharmy mają porażenie wzroku,
wyprane mózgi i bardzo głębokie kieszenie na
bonusy.

Śmierć łóżeczkowa (SIDS)

Oto co się może przydarzyć zdrowemu, pełnemu
życia maleństwu. Fakt zarejestrowany przez
producenta szczepionki, opowiedziany własnymi słowami: Trzymiesięczna dziewczynka,
zdrowa, prawidłowo rozwinięta, o normalnych
wymiarach i wadze, z czystą historią medyczną. Zero powikłań. Karmiona od urodzenia mlekiem matki. Dziecko zostaje zaszczepione. Z początku nic się nie dzieje. Normalnie się zachowuje, pije jak zwykle mleko, leży
sobie. Dwie godziny później znajdują martwe
dziecko w łóżeczku. Przyczyna zgonu? SIDS.
Wykonano autopsję, ale nie znaleziono przyczyny.

STOP LUDOBÓJSTWU!

Boże! To woła o pomstę do nieba! Dwie godziny po serii szczepionek dziecko nagle umiera,
a ci rzeźnicy mają tylko tyle do powiedzenia
– nie znaleziono przyczyny! I co Wy na to?
Dziecko dostało bezdechu, zatrzymało się serce,
co jest częste po szczepieniach i co bez przerwy
jest odnotowywane w tym raporcie, ale nie –
To był SIDS i sprawa zamknięta. Najważniejsze, że sprzedali szczepionkę! I co zrobili?

Wybaczcie mi mój ton, ale trudno zachować
w tej sprawie spokój. Poza tym nie mam zamiaru zachowywać spokoju. Nie w tak ważnej kwestii. Takie zachowania trzeba ostro
piętnować, a nie bawić się w ugrzecznione
słówka. Czas skończyć wreszcie z okaleczaniem
i uśmiercaniem niewinnych dzieci. Nie będę
udawała, że wszystko jest okej, bo nie jest okej.
Na naszych oczach dokonywana jest zbrodnia.
Największe ludobójstwo w historii ludzkości.
Zbrodnia ukrywająca się za pustym sloganem
zdrowia publicznego. To nie ma nic wspólnego
ze zdrowiem publicznym tylko z depopulacją
i z osłabieniem przyszłych pokoleń. Nie pozwolę, żeby o zdrowiu moim i zdrowiu moich
przyszłych dzieci decydowała banda skorum-

Poszli mordować kolejne dziecko!

Więc szczepią następne dziecko 6-walentną
szczepionką i szczepionką przeciwko pneumokokom. Następnego dnia dziecko trafia na oddział intensywnej opieki pediatrycznej i umiera.
I co? I nic. Śmierć, tragedia, rozpacz w rodzinie, ale kogo to obchodzi? Akcje za to firmy idą
w górę.
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powanych urzędników. Jeśli trzeba będzie użyć
pięści, to pięści użyję. Nie wierzycie? Nie musicie. Ważne jest tylko to, żebyście się przebudzili, zbuntowali i powiedzieli zdecydowane –
STOP LUDOBÓJSTWU! Wybieramy zdrowie
i życie. Niech sami się szczepią. My podziękujemy. . . Tylko że oni tego nie zrobią. Dobrze
wiedzą, czym to grozi. A co gorsza – nie odpuszczą.

czałoby rzeczywisty i szczery plan zapobiegania
w społeczeństwie chorób zakaźnych.
Nowe szczepionki tuż za progiem

Niestety badania nad szczepionkami są finansowane z tzw. portfela globalnego, na który składają się między innymi państwa członkowskie
UE. Innymi podmiotami są „darczyńcy” (np.
Fundacja Billa Gatesa i Melindy Gates), jak
również ośrodki naukowo-badawcze, oraz firmy
farmaceutyczne i producenci szczepionek. Największym natomiast fundatorem światowych
badań jest oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych, który pokrywa niemalże połowę inwestycji na badania i na „rozwój zdrowia na świecie”.
W większości badania te służą „wyprodukowaniu” nowych modeli szczepionek w celu ich komercjalizacji, czyli mówiąc po ludzku zarabianiu na nich. Dlatego ukuto taką wygodną definicję – Ryzyko i zysk. Jeśli ktoś zyskuje, to
tylko inwestorzy oraz ci, którzy zarabiają na
szczepionkach. Kto ryzykuje? Zapytajcie rodziców z okaleczonymi przez szczepionki dzieci.
Zapytajcie rodziców, których dzieci spoczywają
dwa metry pod ziemią. To jedyne osoby, które
Wam szczerze powiedzą. Są ich tysiące jak nie
miliony na całym świecie.

Ryzyko i korzyści

To jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby istniało takie pojęcie, kiedy chodzi o zdrowie i życie człowieka. Samo to stwierdzenie oznacza,
że mamy do czynienia z manipulacją i z samo
usprawiedliwianiem się zbrodniarzy. Bo jak to
inaczej zrozumieć:
„Ok, mamy 30% umieralności po zaszczepieniu,
ale 70% szczepionych przeżyło”.
A że z tych 70 procentów ocalałych istot ludzkich 50 procent ma ciężkie powikłania poszczepienne? Cóż, to się nazywa – ryzyko i korzyści.
Za to w raportach służbowych napiszą, że pokonali prawie w 100% gruźlicę, akcje firmy poszybowały lawinowo w górę, a przy okazji wyprodukowali setki nowych chorób i schorowane
na wieki wieków społeczeństwo. Mogą otwierać
szampana, wypić za sukces i za prężnie rozwijający się przemysł farmaceutyczny oraz wziąć
się za konstruowanie kolejnej toksycznej szczepionki. Co tym razem to będzie? Czas pokaże.

Propaganda i sianie starachu

Wszystkie organizacje promujące niby to zdrowie, trąbią na lewo i prawo, że walczą za pomocą szczepionek z zagrożeniem, jakimi są epidemie na świecie i choroby przewlekłe. Jednak
ciekawym zjawiskiem jest to, że te programy
opierają się wyłącznie na szczepionkach i szczepieniach. Nie ma alternatywnych rozwiązań dla
ludzkości, choć przecież takie istnieją. Chociażby podwyższenie poziomu życia i higieny na
świecie, propagowanie czystej wody i żywności
pozbawionej substancji chemicznych, zdrowego
odżywiania oraz alternatywnych metod leczenia, które tam gdzie medycyna alopatyczna rozkłada ręce i mówi wprost: „Tego się nie da wyleczyć”, dokonuje cudów. Niechęć do tych prostych, tanich i dostępnych rozwiązań, a nawet zwalczanie ich na wszystkie możliwe sposoby jest już wystarczającym dowodem na to,
że mamy do czynienia nie z nauką opartą na
faktach, nie z medycyną, mającą leczyć ludzi,
i nie z czynieniem dobra na świecie, lecz z sektą
szczepionkarską, której celem jest wzbogacenie

Technologia i system monetarny

Posiadamy wszelkie narzędzia i technologię, jak
również mamy wybitnych naukowców, którzy
są w stanie wyprodukować pojedyncze, bezpieczne szczepionki. To jest kwestia wyłącznie
pieniędzy. Niestety, dopóki produkcją będą się
zajmowały firmy, instytucje i ugrupowania oraz
wszelkiej maści „dobroczyńcy” oczekujący wyłącznie profitów ze szczepień, bezpieczne szczepionki nigdy nie powstaną, a proceder ten prowadzić będzie do coraz to większych patologi.
W systemie ukierunkowanym na zysk, w systemie monetarnym, w jakim żyjemy, wyprodukowanie bezpiecznej szczepionki – nie jest możliwe, gdyż nie istnieje organ mający wystarczające środki na to, żeby prowadzić wieloletnie badania nad bezpiecznymi szczepionkami i wprowadzić je bezpłatnie na rynek globalny, co ozna-
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się za wszelką cenę, zasiania w ludziach strachu, jak również wyprodukowanie masę chorób przewlekłych, aby w przyszłości czerpać zyski z ludzkiego nieszczęścia i cierpienia. Liczby
w przeciwieństwie do ludzi nie kłamią, uczciwie
zrobione statystyki jasno wskazują, że szczepionki przyczyniają się do coraz to nowszych
i trudniejszych do opanowania chorób przewlekłych u dzieci w coraz to młodszym wieku.
Mamy więc do czynienia z czystą fikcją i propagandą promowaną poprzez zastraszanie ludzi za
pomocą mediów: „Zaszczep się, bo umrzesz”,
oraz przekupne rządy takie jak rząd RP, stosujący przymus eksperymentalnych szczepień
i bezprawny terror wobec rodziców próbujących
ochronić zdrowie i życie swoich dzieci. Fakt
jednak pozostanie faktem. Zbrodnia pozostanie zbrodnią. Historia z całą pewnością rozliczy sprawiedliwie „zasługi” obecnie rządzących
z imienia i nazwiska, i jesteśmy pewni, że nie
będą one pozytywne. . .

gonem doświadczalnym, na którym bezkarnie
działają wszelkiej maści „organizacje prozdrowotne”. Przynajmniej tak się tytułują. Nie budują jednak tam szpitali, nie polepszają warunków życia i higieny Afrykańczykom, nie wspierają finansowo, ani gospodarczo, ale eksperymentują. Ile te eksperymenty pochłonęły już
istnień ludzkich? Ilu ludzi okaleczono i skazano na powolne umieranie? Być może kiedyś
się dowiemy. A być może kiedyś w Afryce zamieszkają ludzie biali, a czarnych czeka los podobny do Aborygenów w Australii lub Indian
w Stanach Zjednoczonych. W końcu kopalnie
diamentów i rzadkich surowców w Afryce kuszą. . .
Na zakończenie podam jeszcze listę wykrętów,
z jakimi się spotkałam ze strony lekarzy i producentów szczepionek, choć podejrzewam, że
jest ich dużo, dużo więcej.
–» Przypadek jest (był) zbyt słabo udokumentowany, aby umożliwić ocenę medyczną [jak
to? Dziecko jest hospitalizowane i szpital
nie ma wystarczającej dokumentacji o stanie dziecka?].
–» Dziecko było już wcześniej chore, tylko rodzice tego nie zauważyli [jasne; dziecko było
idealnie zdrowe, wesołe, szczęśliwe, aż tu
bach! przyszła szczepionka i nagle jest przewlekle chore albo umiera z dnia na dzień]
–» Zbyt wiele schorzeń jednocześnie, żeby jednoznacznie określić, że winna jest temu
szczepionka [tyle że to po szczepionce najczęściej jest wiele, wiele schorzeń naraz].
–» Autopsja nie wykazała wyraźnej przyczyny
[mantra w przypadku nagłej śmierci].
–» Wyniki autopsji były niejednoznaczne
i uznano SIDS [skoro wyniki są niejednoznaczne, to dlaczego nie uznaje się, że przyczyną śmierci jest podana szczepionka?].
–» Wykonano autopsję, ale wyniki nie były dostępne [to, co się z nimi stało? Wyparowały? Wykradł ktoś? Koza zjadła?].
–» To wina rodziców. Matki i ojca, i genetycznego uwarunkowania dziecka [najlepiej zwalić na rodziców, że są niekompatybilni albo
uszkodzeni genetycznie, to i dziecko mają
takie samo].
–» Choroba w postaci takiej a takiej wystąpiła w czasie późniejszym niż cztery tygodnie po szczepieniu, co oznacza, że nie jest

30 bilionów dolarów

I jeszcze jedna ciekawostka, którą udało mi się
znaleźć w sieci. Sami osądźcie, czy tego typu
prognozy. . .
„Wg McKinsey do 2025 roczna konsumpcja
(szczepionek) na rynkach wschodzących osiągnie 30 bilionów dolarów – największa szansa
na wzrost w historii kapitalizmu” (McKinsey,
2012)
. . . mają coś wspólnego ze zdrowiem publicznym?
Przedstawię Wam proste obliczenie dla zobrazowania tej olbrzymiej i trudno wyobrażalnej
kwoty:
30 000 000 000 000 $
Gdyby rozdzielić tę kwotę wśród Polaków,
każdy z nas dostałby w przybliżeniu po:
≈ 269.000 zł
Afryka – Chętka białych na surowce

Chciałabym również, żebyście wiedzieli o eksperymentach prowadzonych od lat w biednej
Afryce na dorosłych i niemowlętach, gdzie testuje się szczepionki. Afryka, a szczególnie ta
część najbiedniejsza, zawsze była takim poli-
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powiązana ze szczepionką X [rzecz w tym,
że większość poważnych uszkodzeń organów wewnętrznych uwidacznia się dopiero
po dłuższym czasie od szczepienia, choroba
musi się rozwinąć; noworodek, jeśli nawet
czuje, że coś jest nie tak i odczuwa boleść,
nie jest w stanie tych informacji przekazać
rodzicom w inny sposób niż za pomocą płaczu, co różnie jest interpretowane przez rodziców]

to wysokiej jakości, krystaliczny, w pełni
rozpuszczalny w wodzie nawóz dwuskładnikowy fosforowo–potasowy. Stanowi doskonałe źródło fosforu oraz potasu w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na
azot. Szczególnie polecany podczas wczesnego etapu wzrostu roślin. Fosforan monopotasowy jest rekomendowany do fertygacji oraz dolistnego nawożenia upraw ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych zarówno
pod osłonami, jak i polowych. Może być
używany jako nawóz fosforowo-potasowy do
bezpośredniego zastosowania. Ponadto zalecany jest do komponowania stałych wieloskładnikowych mieszanek nawozowych oraz
nawozów płynnych.

Postscriptum

W postscriptum chciałam Wam opisać o tym,
jak przemysł farmaceutyczny oszukuje i produkuje leki. W zasadzie nie produkuje, tylko
zmienia opakowania, nazwy leków, kształty
i kolory pigułek, ale odbiega to nieco tematycznie od tematu szczepień. Za to podzielę się
z Wami pewną uwagą. Według ulotki w składzie szczepionki Infanrix hexa oprócz podstawowych składników wymienione są dodatkowe:

Kto mi wytłumaczy, po co stosowany jest
nawóz dla roślin w szczepionkach dla ludzi?
Ale lećmy dalej:
+ Polysorbate 20 and 80 – Polisorbat 20
i 80;

Proszek Hib: laktoza bezwodna;
Zawiesina DTPa-HBV-IPV: sodu chlorek
(NaCl), podłoże 199 zawierające głównie aminokwasy, sole mineralne, witaminy i wodę do
wstrzykiwań.

+ Glycine – Glicyna;
+ Formaldehyde – Formaldehyd;
+ Neomycin sulphate – Siarczan neomycyny;
+ Polymyxin B sulphate – Siarczan polimyksyny;

OK, niech im będzie. Zastanawiam się jednak,
gdzie podziały się pozostałe składniki, o których się nie pisze? Czytamy bowiem w dokumentacji GlaxoSmithKline, w sekcji „Residues
– Pozostałe”, na stronie 835 i 854:

Siarczan polimyksyny. Jest mieszaniną polimyksyn B1 i B2, uzyskanych ze szczepów Bacillus polymyxa. Są to podstawowe polipeptydy o około ośmiu aminokwasach i mają kationowe działanie detergentowe na błonach komórkowych. Polimyksyna B jest stosowana w przypadku zakażeń
drobnoustrojami gram-ujemnymi, ale może
być neurotoksyczna i nefrotoksyczna.
Wszystkie gram-dodatnie bakterie, grzyby
i Gram-ujemne ziarniaki, N. gonorrhea i N.
menigitidis są oporne. Jest odpowiedni do
leczenia infekcji dróg moczowych, opon mózgowych i krwi, wywołanych przez wrażliwe
szczepy Pseudomonas aeruginosa.

+ Potassium chloride – Chlorek potasu;
Czy można go wstrzykiwać dożylnie niemowlętom? Czy nie powoduje on przypadkiem zmniejszenie siły skurczu serca, a nawet może je zatrzymać?
+ Disodium phosphate – Fosforan disodowy, fosforan sodu;
I teraz popatrzcie na to:
+ Monopotassium phosphate – Fosforan
monopotasowy;
Cytuję: Fosforan monopotasowy stosowany
jest do produkcji mieszanek nawozowych
oraz jako nawóz fosforowo–potasowy. Jest

Co jeszcze ukrywają przed nami producenci
szczepionek i ci, którzy stoją za systemem
szczepień?
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Zdarzenia, choroby i powikłania poszczepienne, spis alfabetyczny

PSU – POSZCZEPIENNE SKUTKI UBOCZNE (NOP) – SPIS

Yoshiko ;)
Uwaga! To nie jest słowniczek terminów medycznych ani spis chorób. To są autentyczne zdarzenia,
czynności, choroby i powikłania poszczepienne uwzględnione w raporcie jednej z firm produkującej
szczepionki (GlaxoSmithKline). Link do raportu: Infanfix hexa
Tłumaczenia nazw medycznych mogą zawierać błędy. Dlatego umieściłam również, a może przede
wszystkim wersję anglojęzyczną. Niektóre choroby opisałam, ale kiedy okazało się, że jest tego tak
dużo, z braku czasu odpuściłam sobie ;)
Jeśli masz ochotę poprawić lub uzupełnić ten wykaz i umieścić poprawioną wersję w tym skrypcie
to proszę o kontakt: yoshiko@rdmg.eu. Pozostałe sprawy: radomir.gelhor@rdmg.eu

1. Abasia – Abazja
«objaw kliniczny polegający na niemożności
chodzenia, poruszania całością lub częścią kończyny dolnej, niedowładzie lub całkowitym porażeniu spowodowanym urazem»

«wzmożone napięcie powłok brzusznych jest
objawem zwykle wskazującym na poważny stan
w chorobie wewnątrzbrzusznej. Stan ten w naturalnych warunkach może być wywołany np.
1) zapaleniem wyrostka robaczkowego; 2) zapaleniem otrzewnej; 3) zapaleniem woreczka
żółciowego; 4) kolką i płaczem, gdy zdrowe
dziecko płacze przez trzy lub więcej godzin
dziennie, trzy lub więcej razy w tygodniu, przez
co najmniej trzy tygodnie; 5) Tężcem i szczękościskiem; 6) tętniakiem aorty brzusznej»

2. Abdominal abscess – Ropień jamy brzusznej
«Ropień wewnątrzbrzuszny to ograniczony
zbiornik ropy w jamie brzusznej, zlokalizowany
w jamie otrzewnej, w przestrzeni pozaotrzewnowej lub narządach miąższowych jamy brzusznej»

8. Abnormal behaviour – Nietypowe zachowanie
9. Abnormal faeces – Nieprawidłowy stolec
10. Abscess – Ropień
«ostro odgraniczone zbiorowisko ropy w przestrzeni tkankowej, dające objawy bólowe»

3. Abdominal discomfort
– Dyskomfort w jamie brzusznej
4. Abdominal distension
– Rozciągnięcie brzucha
[być może chodzi o to: urazowe uszkodzenie
mięśni bocznego, przednia i tylna mięśni brzucha, zajmujące przestrzeń pomiędzy górną krawędzią części miednicy i dolnej części klatki
piersiowej]

11. Abscess drainage – Drenaż ropnia
«nacięcie go i odprowadzenie ropy na zewnątrz
ciała (drenaż)»
12. Abscess limb – Ropień kończyny
13. Abscess sterile – Ropień sterylny
«ropień z treściami, które nie są spowodowane
przez bakterie ropotwórcze»

5. Abdominal pain – Ból brzucha
6. Abdominal pain upper – Ból w nadbrzuszu
7. Abdominal rigidity – Sztywność brzucha
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«wzrost amoniaku powyżej normy może wskazywać na choroby wątroby i jej nieprawidłowe
funkcjonowanie»

14. Acidosis – Kwasica
«stan zwiększonej kwasowości krwi, w którym
pH krwi spada poniżej normy spowodowany
zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad»

29. Anaemia – Niedokrwistość (anemia)
30. Anaemia haemolytic autoimmune
– Niedokrwistość (anemia) hemolityczna autoimmunologiczna
«spowodowana jest skróceniem czasu życia erytrocytów, co powoduje zmniejszenie ich ilości
we krwi»

15. Acne – Trądzik
16. Acute abdomen – Ostry brzuch
«zespół objawów związanych z chorobami narządów jamy brzusznej, które pojawiają się nagle i ulegają szybkiej progresji stanowiąc zagrożenie dla życia chorego; ostry brzuch wymaga
szybkiej interwencji chirurgicznej»

31. Anal fistula – Przetoka odbytu
32. Anaphylactic reaction
– Reakcja anafilaktyczna [Anafilaksja]
«zwana również reakcją nadwrażliwości typu
I to szybko postępujący, ciężki stan nagły,
który charakteryzuje się nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. Z tego względu reakcja
anafilaktyczna wymaga natychmiastowego leczenia. Mechanizm reakcji anafilaktycznej jest
alergiczny (zależny od przeciwciał typu IgE)
i prowadzi do zespołu powtarzalnych objawów
wywoływanych przez powtarzalną ekspozycję
na substancję w dawce, która w warunkach prawidłowych jest dobrze tolerowana przez osoby
zdrowe»

17. Acute haemorrhagic oedema
– Ostry obrzęk krwotoczny
«jest rzadkim typem drobnoustrojowego zapalenia naczyń skóry o charakterystycznej postaci
u niemowląt; składa się z triady klinicznej: a)
duże zmiany typu siniak [plamica]; b) obrzęk;
c) gorączka; ostry obrzęk krwotoczny rozwija
się zazwyczaj u dzieci w wieku od 4 miesięcy
do 2 lat; zgłoszono wiele możliwych czynników
wyzwalających tę chorobę immunologiczną»
18. Acute respiratory failure
– Ostra niewydolność oddechowa
19. Acute tonsillitis
– Ostre zapalenie migdałków
20. Adverse drug reaction
– Niepożądana reakcja na lek
21. Adverse event – Działanie niepożądane
22. Agitation – Podniecenie, niepokój
23. Agranulocytosis – Agranulocytoza
«ostry stan związany z ciężkim, zagrażającym
życiu spadkiem liczby neutrofili we krwi, które
są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu; ich brak stwarza ryzyko rozwoju poważnych infekcji mogących doprowadzić do posocznicy i śmierci»

33. Anaphylactoid reaction
– Reakcja anafilaktoidalna [Anafilaksja]
«jest reakcją niealergiczną (niezależną od przeciwciał IgE) i w odróżnieniu od reakcji anafilaktycznych antygen może ją indukować już po
pierwszej ekspozycji, bez wcześniejszego uczulenia»
34. Anaphylactic shock
– Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny
«to rodzaj nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej
lub niealergicznej, która może być przyczyną
zgonu»

24. Alanine aminotransferase increased
– Zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej
«wzrost tej wartości występuje w wirusowym
zapaleniu wątroby, w miąższowych chorobach
wątroby oraz w ciężkiej niewydolności krążenia; umiarkowane zwiększenie aktywności występuje również w marskości, żółtaczce zastoinowej, chorobach mięśni szkieletowych i mononukleozie zakaźnej»

35. Angioedema – Obrzęk naczynioruchowy
«to obszar dolnej warstwy skóry i tkanki tuż
pod skórą lub błonami śluzowymi; obrzęk może
wystąpić w obrębie twarzy, języka, krtani,
brzucha lub rąk i nóg»
36. Anisometropia – Anisometropia
«to stan, w którym dwoje oczu ma nierówną
moc refrakcyjną»
37. Anxiety – Niepokój, lęk
38. Anxiety disorder due to a general
medical condition – Zaburzenia lękowe z powodu ogólnego stanu chorobowego
39. Apathy – Apatia
40. Aphagia – Aphagia

25. Allergy to metals – Alergia na metale
26. Allergy to vaccine – Alergia na szczepionkę
27. Altered state of consciousness
– Zmiana stanu świadomości
28. Ammonia increased – Wzrost amoniaku
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«osłabienie siły wzroku powstające zazwyczaj
w wyniku nie skorygowanej wady wzroku;
do głównych objawów tej choroby należą ból
głowy, piekące i przemęczone oczy»

«utrata zdolności połykania»
41. Aphasia – Afazja
«jest to zaburzenie mowy, które polega na niemożności rozumienia mowy, albo na niemożności wyrażania słowami myśli, pomimo prawidłowego aparatu wykonawczego»

58. Asthenia – Astenia
«stan słabości fizycznej i psychicznej organizmu; astenię wywołują zaburzenia układu nerwowego: niepokój, lęk lub nadmierna pobudliwość; astenia pojawia się w przebiegu nerwic, psychastenii oraz depresji lub schizofrenii;
może być również następstwem przebytej ciężkiej choroby, ciężkich przeżyć psychicznych lub
długotrwałego niedożywienia»

42. Aplastic anaemia
– Niedokrwistość aplastyczna
«jest spowodowana zaburzeniem prawidłowego
działania komórek macierzystych w szpiku
kostnym»
43. Apnoea – Bezdech
44. Apnoeic attack
– Atak apnoeiczny (bezdechowy)
45. Aphthous stomatitis
– Aftalne zapalenie jamy ustnej
46. Aortic valve incompetence
– Niedomykalność zastawki aortalnej
«dolegliwość, dla której charakterystyczny jest
wsteczny przepływ krwi z aorty do lewej komory»

59. Asthma – Astma
60. Astigmatism – Astygmatyzm
61. Ataxia – Ataksja, niezborność ruchów
«zaburzenie, które objawia się trudnościami
w płynnym i dokładnym wykonywaniu ruchów»
62. Atelectasis – Niedodma
«stan, w którym płuco nie wypełnia się powietrzem w wystarczającym stopniu»

47. Appetite disorder – Zaburzenie apetytu
48. Areflexia – Arefleksja
«brak odruchów»

63. Atonic seizures – Napady atoniczne
«zaliczane do napadów uogólnionych, polegają
na nagłej, bardzo krótkiej utracie napięcia mięśniowego – chory nagle wiotczeje, upuszcza
przedmioty trzymane w rękach i upada „jak
podcięty”»

49. Arrhythmia – Arytmia
50. Arteritis coronary
– zapalenie tętnic wieńcowych
51. Arthralgia – Ból stawów
52. Arthritis – Artretyzm
53. Ascites – Wodobrzusze, puchlina brzuszna
«dolegliwość, do której dochodzi w wyniku nagromadzenia płynu w jamie otrzewnej»

64. Atrial septal defect
– Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
«wrodzona wada serca, która jest wykrywana
najczęściej u dorosłych; u dzieci wada zwykle
przebiega bezobjawowo; dopiero wraz z wiekiem chorego stwarza realne zagrożenie, ponieważ niesie za sobą ryzyko powstania zatoru
w mózgu czy płucach.»

54. Aspartate aminotransferase increased
– Zwiększona aktywność aminotransferazy
asparaginianowej
«zwiększona aktywność może wskazywać na
zawał serca, ostre reumatoidalne zapalenie
mięśni; może być oznaką wirusowego zapalenia wątroby, toksycznego uszkodzenia wątroby
związkami chemicznymi lub zapalenia dróg żółciowych»

65. Atrial tachycardia
– Tachykardia przedsionkowa
«napadowy częstoskurcz przedsionkowy serca»
66. Auricular swelling – Obrzęk obwodowy
«pojawia się jako skutek zaburzeń procesów
związanych z transportem wody w organizmie
człowieka; występuje, kiedy w tkankach zaczyna się gromadzić nadmiar płynów»

55. Asphyxia – Zamartwica
«oznacza niedotlenienie płodu; płód, który ma
niedobór tlenu próbuje uzupełnić jego braki poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów oddechowych; wtedy bardzo często dochodzi do zachłyśnięcia się wodami płodowymi w wyniku
zdarzenia dochodzi do niedotlenienia dziecka
w trakcie porodu i po porodzie»

67. Atrioventricular block
– Blok przedsionkowo-komorowy
«o bloku przedsionkowo-komorowym (serce)
mówimy w sytuacji, gdy impuls, powstający
w układzie bodźco-przewodzącym, napotyka
na przeszkodę w drodze z przedsionków do komór»

56. Aspiration – Zachłyśnięcie, aspiracja
57. Asthenopia – Astenopia
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nie wzrośnie, u pacjenta występuje hipermleczanemia, a następnie stan ten prowadzi do
kwasicy mleczanowej»

68. Autism – Autyzm
69. Autoantibody positive
– Autoprzeciwciała dodatnie
70. Autoimmune neutropenia
– Neutropenia autoimmunologiczna
71. Autoimmune thrombocytopenia
– Małopłytkowość autoimmunologiczna
«rzadka choroba hematologiczna, która charakteryzuje się tym, że przeciwciała płytkowe niszczą płytki krwi»

84. Blood pressure decreased
– Spadek ciśnienia krwi
85. Body temperature decreased
– Spadek temperatury ciała
86. Body temperature fluctuation
– Wahania temperatury ciała
87. Body temperature increased
– Wzrost temperatury ciała
88. Bone abscess – Ropień kości
89. Bone marrow failure
– Niewydolność szpiku kostnego
«to heterogenna grupa chorób, związanych
z niezdolnością szpiku do wyprodukowania wystarczającej liczby komórek krwi; niewydolność może być związana z niedoborami wszystkich lub tylko pojedynczych typów komórek np.
płytek krwi»

72. Autonomic nervous system imbalance
– Nierównomierny autonomiczny system nerwowy
73. Bacteraemia – Bakteriemia
«zakażenie krwi nie zawsze stanowi zagrożenie
dla zdrowia i życia – organizm zwykle w naturalny sposób radzi sobie z bakteriami; jednak w pewnych sytuacjach bakteriemia może
doprowadzić do rozwoju sepsy (posoczniczy),
która może zakończyć się śmiercią»

90. Bordetella test negative
– Test Bordetella ujemny
[nie stwierdzono pałeczki krztuśca (Bordetella
pertussis)]

74. Bacterial infection – Infekcja bakteryjna
75. Balance disorder – Zaburzenie równowagi
76. Bicytopenia – Bicytopenia
«niedobór dwóch z trzech linii komórkowych
we krwi , mianowicie erytrocytów , leukocytów
i płytek krwi»

91. Bordetella test positive
– Test Bordetella dodatni
[stwierdzono pałeczki krztuśca
– (Bordetella pertussis)]

77. Blepharospasm – Kurcz powiek
«jest chorobą, której objawem są powtarzające
się mimowolne skurcze mięśni powiek; zaburzenie to może również objawiać się przyspieszonym mruganiem, jak również całkowitą niezdolnością do otwarcia powieki»

92. Bradycardia – Bradykardia
«to określenie stanu pracy serca, charakteryzującego się niskim tętnem»
93. Bradykinesia – Bradykinesia
«jest definiowana przez powolny ruch i upośledzoną zdolność do szybkiego poruszania ciałem
na komendę; jest najczęściej objawem Choroby
Parkinsona lub efektem ubocznym leków; jest
to jeden z głównych objawów, których szukają lekarze przy diagnozowaniu choroby Parkinsona»

78. Blister – Pęcherz [na skórze]
79. Blood glucose increased
– Zwiększony poziom glukozy we krwi
80. Blood immunoglobulin E increased
– Wzrost immunoglobuliny we krwi E
81. Blood immunoglobulin M decreased
– Wzrost immunoglobuliny we krwi M
82. Blood lactate dehydrogenase increased
– Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej
«duże stężenie dehydrogenazy mleczanowej
i pozostałych enzymów odnotowuje się w mięśniach szkieletowych, wątrobie, a także w mózgu, zaś wzrost ich aktywności w surowicy krwi
może wskazywać na martwicę lub uszkodzenie
tychże narządów»

94. Breath holding
– Wstrzymanie, zatrzymanie oddechu
95. Bronchial hyperreactivity
– Nadreaktywność oskrzeli
«Nadreaktywność,
czyli
nadwrażliwość
oskrzeli, manifestuje się występowaniem kaszlu
w odpowiedzi na wysiłek fizyczny, wdychanie powietrza o zmienionej temperaturze (np.
wyjście zimą z cieplejszego pomieszczenia na
zewnątrz) lub wilgotności (zwłaszcza suchego),
narażenie na dym lub inne substancje drażniące, rozgrzanie ciała (kaszel często występuje
po gorącej kąpieli)»

83. Blood lactic acid increased
– Zwiększony poziom kwasu mlekowego we
krwi
«gdy stężenie kwasu mlekowego we krwi znacz-
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96. Bronchiolitis – Zapalenie oskrzelików
97. Bronchitis – Zapalenie oskrzeli
98. Bronchitis bacterial
– Bakteryjne zapalenie oskrzeli
99. Bronchitis chronic
– Chroniczne zapalenie oskrzeli
100. Bronchopneumonia
– Odoskrzelowe zapalenie płuc
101. Bronchospasm – Skurcz oskrzeli
102. Bruxism – Bruksizm
«termin medyczny określający patologiczne
tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujący najczęściej w nocy (zgrzytanie zębami)»
103. B precursor type acute leukaemia
– Białaczka typu B
104. Capillary disorder – Zaburzenie kapilarne
105. Cardiac arrest – Zatrzymanie akcji serca
106. Cardiac failure – Niewydolność serca
107. Cardiac failure acute – Ostra niewydolność serca
108. Cardiac murmur – Szmer sercowy
109. Cardiogenic shock – Wstrząs kardiogenny
«występuje, gdy serce nie jest w stanie pompować tyle krwi, ile potrzebuje organizm do właściwego funkcjonowania»
110. Cardiomegaly – Kardiomegalia
«powiększenie sylwetki serca; nie jest to choroba sama w sobie, lecz objaw pewnych nieprawidłowości»
111. Cardiomyopathy – Kardiomiopatia
«to określenie obejmujące grupę chorób serca,
które prowadzą do jego dysfunkcji, a które nie
są związane z wadami wrodzonymi serca, nadciśnieniem tętniczym czy chorobą wieńcową.
Kardiomiopatia, czyli nieprawidłowe działanie
serca, może mieć wiele przyczyn»

– Zapalenie ośrodkowego układu nerwowego
118. Cerebellar ataxia
– Ataksja, niezborność ruchów
«oznacza problemy z koordynacją ruchów
i utrzymaniem równowagi, które z biegiem
czasu nasilają się; dodatkowo dołączają do
nich inne zaburzenia, które sprawiają, że ciało
staje się bezwładne; ostatecznie ataksja doprowadza do ciężkiego inwalidztwa»
119. Cerebral atrophy – Zanik mózgu
«Zanik kory mózgowej skutkuje demencją; powodują go urazy mózgu, choroby polegające na
obumieraniu komórek mózgu i infekcje tego narządu»
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

112. Cardiorespiratory arrest
– Zatrzymanie układu oddechowego
113. Cardiovascular disorder
– Zaburzenia sercowo-naczyniowe
114. Cardiovascular insufficiency
– Niewydolność układu krążenia
115. Cataplexy – Katapleksja
«rzadka i jak dotąd nieuleczalna choroba mózgu, objawiająca się utratą napięcia mięśniowego, która stanowi główny objaw narkolepsji;
osoby chore w chwilach dużej aktywności motorycznej doznają zapaści, zapadając w rodzaj
snu na jawie, bądź halucynacji, co nazywane
jest narkolepsją»
116. Cellulitis – Cellulit
117. Central nervous system inflammation

Cerebral disorder – Zaburzenia mózgowe
Cerebral haemorrhage – Krwotok mózgowy
Cerebral ischaemia – Niedokrwienie mózgu
Cerebral palsy – Porażenie mózgowe
Cerebral ventricle dilatation
– Poszerzenie komory mózgowej
Cerebrovascular disorder
– Zaburzenia mózgowo-naczyniowe
Cerumen impaction
Chapped lips – Popękane usta
Cheilitis
Chest discomfort
– Dyskomfort w klatce piersiowej
Child maltreatment syndrome
– Zespół (syndrom) maltretowanego dziecka
Chills – Dreszcze
Choking – Zadławienia
Choking sensation – Uczucie duszenia
Cholecystitis
– Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Cholinergic syndrome
– Zespół cholinergiczny
«zespół objawów spowodowanych pobudzeniem receptorów muskarynowych i nikotynowych; składają się na niego objawy pobudzenia receptorów muskarynowych (zaczerwienienie skóry, zwężenie źrenic, zaburzenia widzenia, ślinienie i groźne nadmierne wydzielanie oskrzelowe mogące pozorować obrzęk płuc,
skurcz oskrzeli, kaszel, duszność, łzawienie, potliwość, kolka jelitowa, biegunka, bradykardia,
bezwiedne oddawanie moczu i stolca) i nikotynowych (drżenie i osłabienie mięśni aż do całkowitego porażenia, co dotyczy również przepony,
tachykardia, nadciśnienie tętnicze); przyczyną
może być zatrucie związkami fosforoorganicznymi np. pestycydami lub zatrucie lekami cholinolitycznymi»

136. Choreoathetosis – Choreoatetoza
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«występowanie mimowolnych ruchów w kombinacji pląsawicy (nieregularne skurcze migrujące) i atetozy (skręcanie i wicie się); jest
to spowodowane wieloma różnymi chorobami
i czynnikami; jest to objaw wielu chorób, w tym
zespołu Lesch-Nyhana , fenyloketonurii i choroby Huntingtona»
137. Circadian rhythm sleep disorder
– Zaburzenia rytmu snu okołodobowego
(CRSD)
138. Circulatory collapse
– Zapaść krążeniowa
«potocznie zapaść serca; to bardzo niebezpieczny stan; zapaść krążeniowa prowadzi bowiem do zmniejszenia dopływu krwi do mózgu»
139. Clonic convulsion
– Drgawki, napady kloniczne
140. Clonus – Klonus (trząs)
«ciąg mimowolnych skurczów włókien mięśniowych wywołanych przez nagłe rozciąganie mięśnia»
141. Coagulopathy – Koagulopatia
«termin medyczny używany w stosunku do zaburzeń krzepnięcia krwi»
142. Coeliac disease – Celiakia
«choroba trzewna; to trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach
(pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie)»
143. Cognitive disorder
– Zaburzenia poznawcze
144. Cold sweat – Zimne poty
145. Colectomy coli – Kolektomia coli
«kiedy dana osoba dostaje zatrucia pokarmowego E. coli, bakterie atakują jelito grube,
znane również jako okrężnica; bakterie E. coli
wytwarzają toksyny Shiga, które mogą wyrządzić wiele uszkodzeń komórkom w okrężnicy,
prowadząc do stanu zwanego zapaleniem okrężnicy; zapalenie okrężnicy jest stanem zapalnym okrężnicy, który czasami może stać się
niewiarygodnie ciężki, czasami tak ciężki, że
wymaga usunięcia całej okrężnicy; ta operacja jest znana jako kolektomia; to niezwykle
poważna operacja; pacjent może potrzebować
torby na kolostomię do końca swojego życia»
146. Colitis
– Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
147. Complex partial seizures
– Napady padaczkowe częściowe złożone
148. Concussion – Wstrząs

149. Condition aggravated
– Stan nasilenia [rozdrażnienie]
150. Congenital neuropathy
– Neuropatia wrodzona
«wrodzona neuropatia hipomielinizacyjna
(CHN) jest zaburzeniem neurologicznym obecnym przy urodzeniu; główne objawy mogą
obejmować trudności z oddychaniem, osłabienie mięśni i ich brak koordynacji, słabe napięcie
mięśni (hipotonia noworodka), brak odruchów
(arefleksja), trudności w chodzeniu (ataksja)
i/lub upośledzone zdolności odczuwania, lub
poruszania częściami ciała»
151. Congestive cardiomyopathy
– Kardiomiopatia zastoinowa
«jest procesem chorobowym, który uszkadza ścianę mięśni dolnej komory serca; zastoinowa kardiomiopatia jest najczęstszą postacią
kardiomiopatii; w kardiomiopatii zastoinowej,
zwanej także kardiomiopatią rozszerzeniową,
ściany komór serca rozciągają się (rozszerzają),
aby pomieścić większą objętość krwi niż zwykle; kardiomiopatia zastoinowa jest ostatnim
stadium wielu chorób serca i najczęstszym stanem, w wyniku którego występuje zastoinowa
niewydolność serca »
152. Conjunctival haemorrhage
– Krwotok spojówek, hemolakria (krwawe łzy)
153. Conjunctival hyperaemia
– Przekrwienie spojówek
154. Conjunctivitis – Zapalenie spojówek
155. Constipation – Zaparcia
156. Contusion – Słuczenia, siniaki
157. Convulsion – Konwulcje, drgawki
158. Convulsions local
159. Coronary artery aneurysm
– Tętniak tętnicy wieńcowej
160. Coronary artery dilatation
161. Coronary artery disease
– Choroba wieńcowa
162. Cough – Kaszel
163. Cow’s milk intolerance
– Nietolerancja krowiego mleka
164. Craniocerebral injury
– Uraz czaszkowo-mózgowy
165. C-reactive protein increased
– Podwyższone białko C-reaktywne (CRP)
«podwyższony CRP świadczy o toczącym się
w organizmie stanie zapalnym»
166. Croup infectious
– Dławiec rzekomy, zakaźny
«dławiec jest zakaźnym zapaleniem krtani
i tchawicy zwykle u dzieci; dławiec zwykle
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przeszkadza w oddychaniu i powoduje szczekający kaszel»
167. Crying – Płacz
168. Cyanosis – Sinica
169. Cyanosis central – Sinica centralna
»Spowodowana jest zmniejszeniem wysycenia
hemoglobiny krwi tętniczej tlenem lub obecnością hemoglobiny patologicznej; zauważa się
niebieskawe zabarwienie skóry oraz błon śluzowych, głównie warg, języka oraz jamy ustnej;
sinica centralna pojawia się wówczas, gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej wynosi
<60 mm Hg, a wysycenie hemoglobiny tlenem
<85%.«
170. Cyst – Torbiel, cysta
171. Deafness – Głuchota
172. Deafness neurosensory
– Głuchota neurosensoryczna
173. Death – Śmierć
174. Decreased activity
– Zmniejszona aktywność
175. Decreased appetite
– Zmniejszony apetyt
176. Decreased eye contact
– Zmniejszony kontakt wzrokowy
177. Decubitus ulcer – Owrzodzenie odleżynowe
178. Dehydration – Odwodnienie
179. Delusion – Przewidzenia, omamy
180. Demyelination – Demielinizacja
«to proces niszczenia osłonek mielinowych nerwów, który uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie; objawy są różne, w zależności
od zajętych nerwów; zmiany demielinizacyjne
i tworzące się w mózgu plaki demielinizacyjne
są nieodwracalne»
181. Depressed level of consciousness
– Zaburzenia świadomości
182. Dermal cyst – Torbiel skórna
183. Dermatitis – Zapalenie skóry
184. Dermatitis allergic
– Alergiczne zapalenie skóry
185. Dermatitis atopic
– Atopowe zapalenie skóry
186. Dermatitis diaper
– Pieluszkowe zapalenie skóry
187. Developmental delay
– Opóźnienie w rozwoju
188. Diabetic ketoacidosis
– Kwasica ketonowa (cukrzycowa)
189. Diarrhoea – Biegunka
190. Diarrhoea haemorrhagic
– Biegunka krwotoczna
191. Diplopia

– Diplopia, podwójne widzenie
192. Disability – Kalectwo, niepełnosprawność
193. Disbacteriosis – Disbacteriosis
«stan, w którym zmienia się skład drobnoustrojów zamieszkujących zmiany jelitowe (jest
mniej korzystnych bakterii i bardziej szkodliwych bakterii), co prowadzi do zaburzeń przewodu żołądkowo-jelitowego.»
194. Dyskinesia oesophageal
– Dyskineza przełyku
195. Discomfort – Dyskomfort
196. Disease recurrence – Nawrót choroby
197. Disseminated intravascular coagulation
– Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
«polega na uogólnionej aktywacji procesu
krzepnięcia krwi; w wyniku działania cytokin,
uwalnianych w odpowiedzi zapalnej lub w wyniku pojawienia się we krwi czynników prozakrzepowych (np. w przebiegu nowotworów lub
powikłań położniczych), dochodzi w organizmie do patologicznego uruchomienia kaskady
krzepnięcia; płytki krwi zaczynają „łączyć się”
(agregować) i zatykać małe naczynia krwionośne w całym ciele (rzadziej zatykane są duże naczynia krwionośne); prowadzi to do ograniczenia dopływu krwi (wraz z nią tlenu i substancji
odżywczych) do narządów i w konsekwencji do
ich uszkodzenia»
198. Disorientation – Dezorientacja
199. Dissociation – Rozkojarzenie
200. Disturbance in attention
– Zaburzenia uwagi
201. Dizziness – Zawroty głowy
202. Drooling – Ślinotok
203. Dry skin – Sucha skóra
204. Dry throat – Suche gardło
205. Duodenitis – Zapalenie dwunastnicy
206. Dyskinesia – Dyskineza
«to nieskoordynowany, nagły ruch obejmujący
głównie kończyny oraz głowę, występujący niezależnie od woli»
207. Dyspepsia – Niestrawność
208. Dysphagia – Dysfagia (zaburzone przełykanie)
«termin medyczny określający utrudnione
przechodzenie pokarmu z jamy ustnej przez
przełyk do żołądka»
209.
210.
211.
212.

Dysphonia – Chrypka
Dysplasia – Dysplazja (zmiana rakowa)
Dyspnoea – Duszność
Dysstasia – Dysstasia
«upośledzenie zdolności do wyprostowania (ze
względu na ból w dolnej części pleców i tylnej
części nóg)»
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213. Dystonia – Dystonia
«mimowolne ruchy powodujące wyginanie
i skręcanie różnych części ciała, co prowadzi do
przyjmowania nienaturalnej postawy; dystonia
może dotyczyć wszystkich mięśni, a po latach
trwania choroby nieprawidłowe ułożenie ciała
się utrwala»
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

Ear infection – Infekcja ucha
Ear pain – Ból ucha
Eating disorder – Zaburzenia w jedzeniu
Ecchymosis – Wybroczyny
Eczema – Wyprysk
Eczema herpeticum – Wyprysk opryszczkowy
Electroencephalogram abnormal
– Nieprawidłowy elektroencefalograf (EEG)
Emotional distress
– Ból emocjonalny, cierpienie emocjonalne
Emphysema – Rozedma, odma
Enanthema – Enanthema [Zaczerwienienie]
Encephalitic infection
– [Zakaźne zapalnie mózgu]
Encephalitis – Zapalenie mózgu [patrz wyżej]
Encephalopathy – Encefalopatia
Embolia cutis medicamentosa
– Zespół Nicolaua
«zespół jatrogenny, rzadkie powikłanie domięśniowego podania niektórych leków; objawy obejmują natychmiastowy miejscowy ból,
obrzęk i martwicę skórną, podskórną i mięśniową występujące w ciągu pierwszych 48 godzin»

231. Enterocolitis, Enteritis – Zapalenie jelit
232. Enteritis infectious
– Zakaźne zapalenie jelit
233. Enuresis – Moczenie się mimowolne
234. Eosinophilia – Eozynofilia
«to stan, w których dochodzi do wzrosty liczby
granulocytów kwasochłonnych, czyli eozynofili;
obecność eozynofili ponad normę oznacza toczący się w organizmie proces chorobowy; wynik taki może oznaczać choroby alergiczne –
astmę, atopowe zapalenie skóry, choroby pasożytnicze, nowotworowe, choroby tkanki łącznej,
naczyń i choroby skóry»
235. Eosinophilic colitis
– Eozynofilowe zapalenie jelita grubego
236. Epiglottitis – Zapalenie nagłośni
237. Epilepsy – Epilepsja, padaczka
238. Epistaxis – Krwawienie z nosa
239. Erysipelas – Róża
240. Erythema – Rumień
241. Erythema multiforme
– Rumień wielopostaciowy
242. Erythema nodosum – Rumień guzowaty
243. Erythrosis – Erythrosis
«czerwony lub purpurowy kolor skóry (od twarzy) spowodowany zastojem naczyniowym (jak
w przypadku czerwienicy)»

229. Endotracheal intubation
– Intubacja dotchawicza
«polega na wprowadzeniu plastikowej rurki do
tchawicy przy pomocy laryngoskopu; prawidłowo umieszczona rurka intubacyjna zapewnia drożność dróg oddechowych, umożliwia dostarczanie powietrza zawierającego tlen do płuc
oraz chroni pacjenta przed aspiracją treści pokarmowej»

244. Escherichia infection
– Zakażenie bakterią Escherichia coli
245. Escherichia urinary tract infection
– Zakażenie bakterią Escherichia coli dróg moczowych
246. Exanthema subitum – Rumień nagły
247. Excessive eye blinking
– Nadmierne mruganie
248. Extensive swelling of vaccinated limb
– Rozległy obrzęk zaszczepionej kończyny
249. Extrapyramidal disorder
– Zaburzenie pozapiramidowe
«zaburzenia ruchowe wywołane lekami, które
obejmują ostre i późne objawy; objawy te obejmują dystonię (ciągłe skurcze mięśni), akatyzję
(niepokój motoryczny), parkinsonizm (charakterystyczne objawy, takie jak sztywność), spowolnienie ruchów, drżenie i późne dyskinezy
(nieregularne, gwałtowne ruchy)»

230. Enteral nutrition – Żywienie dojelitowe
«jedna z form leczenia żywieniowego, które
polega na podawaniu substancji odżywczych,
wody, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych do światła przewodu pokarmowego drogą
inną niż doustna»

250. Extrasystoles – Extrasystoles
«przedwczesne skurczenie serca, które jest niezależne od normalnego rytmu serca i powstaje
w odpowiedzi na impuls w jakiejś części serca,
inny niż normalny impuls z węzła sinoatrialnego (SA)»

228. Endocardial fibrosis
– Zwłóknienie wsierdzia
«ściśle określona przyczyna powodująca uszkodzenie mózgu; zespół neurologiczny o charakterze rozlanym lub rozsianym; zespół psychoorganiczny, zwykle otępienny»

251. Eyelid disorder – Zaburzenia powiek
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252. Eyelid oedema – Obrzęk powiek
253. Eyelid ptosis – Opadanie powiek
«opadanie powiek występuje ze względu na zaburzenia czynności mięśni»
254. Eye disorder – Zaburzenia oka
255. Eye movement disorder – Zaburzenia ruchów
gałek ocznych
256. Eye oedema – Obrzęk oka
257. Eye rolling – Przewracanie oczami
258. Eye swelling – Opuchlizna oczu
259. Face oedema – Obrzęk twarzy
260. Facial asymmetry – Asymetria twarzy
261. Facial paresis – Niedowład twarzy
262. Faecal incontinence – Nietrzymanie stolca
263. Faeces discoloured – Przebarwiony stolec
264. Fall
265. Fatigue – Zmęczenie
266. Fear – Lęk, obawa, strach
267. Febrile convulsion – Drgawki gorączkowe
268. Febrile infection – Infekcja gorączkowa
269. Feeding disorder neonatal
– Zaburzenia żywieniowe noworodków
270. Feeling abnormal – Uczucie nienormalne
271. Feeling cold – Uczucie zimna
272. Feeling hot – Uczucie gorąca
273. Feeling of body temperature change
– Uczucie zmiany temperatury ciała
274. Feeling of relaxation
– Uczucie relaksu, odprężenia
275. Fibrosis – Zwłóknienie
276. Flatulence – Bębnica, wzdęcie brzucha
277. Fluid intake reduced
– Zmniejszenie spożycia płynów
278. Foaming at mouth – Piana w ustach
279. Fontanelle bulging
– Wybrzuszenie Fontanelle
«napięta lub wybrzuszona fontanelle (na
czaszczce niemowlaka) pojawia się, gdy płyn
gromadzi się w mózgu lub mózg pęcznieje, powodując zwiększone ciśnienie wewnątrz czaszki; fontanelle z tyłu głowy (tylny
fontanelle) najczęściej zamyka się w momencie,
gdy niemowlę ma 1 do 2 miesięcy; fontanelle na
czubku głowy (ciemiączko przednie) najczęściej
zamyka się między 7 a 19 miesiącem»
280. Food aversion – Niechęć do jedzenia
281. Foot deformity – Deformacja stopy
282. Foreign body reaction
– Reakcja ciała obcego
283. Frequent bowel movements – Częste ruchy jelit
«silne ruchy robaczkowe jelit oraz zaburzenia
ich prawidłowego kierunku mogą powodować

zarzucanie, czyli zwrot treści jelitowej do dwunastnicy, lub nawet do żołądka, skąd mogą być
wydalone na zewnątrz w postaci wymiotów»
284. Fungal skin infection – Grzybicze zakażenia skóry
285. Gait deviation – Odchylenie, dewiacja chodu
286. Gait disturbance – Zaburzenia chodu
287. Gastritis – Nieżyt żołądka
288. Gastroenteritis
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe
289. Gastroenteritis astroviral
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe astrowirusowe
290. Gastroenteritis bacterial
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe bakteryjne
291. Gastroenteritis Escherichia
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe Escherichia coli
(pałeczką okrężnicy)
292. Gastroenteritis eosinophilic
– Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit
293. Gastrointestinal motility disorder
– Zaburzenia ruchów żołądkowo-jelitowych [Zaburzenia perystaltyki jelit]
294. Gastroenteritis norovirus
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe norowirusowe
295. Gastroenteritis rotavirus
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe rotawirusowe
296. Gastroenteritis staphylococcal
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe gronkowcowe
297. Gastroenteritis viral
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe wirusowe
298. Gastrointestinal disorder
– Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
299. Gastrointestinal haemorrhage
– Krwotok z przewodu pokarmowego
300. Gastrointestinal hypomotility
301. Gastrointestinal inflammation
– Zapalenie żołądkowo-jelitowe
302. Gastrointestinal pain – Ból żołądkowo-jelitowy
303. Gastrointestinal sounds abnormal
– Nieprawidłowe dźwięki przewodu pokarmowego
304. Gastrooesophageal reflux
– Refluks żołądkowo-przełykowy
305. Gaze palsy
– Porażenie wzrokowe [uszkodzenie nerwu
wzrokowego]
306. Generalised erythema – [Ogólny] rumień
307. Generalised oedema – Obrzęk [ogólny]
308. General physical health deterioration
– Ogólne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego
309. Gianotti-Crosti syndrome
– Zespół Gianottiego-Crostiego
«choroba dermatologiczna wywołana przez wirus zapalenia wątroby typu B (HBV), wystę-
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pująca wyłącznie u dzieci w wieku ok. 2-6
lat, głównie u chłopców; osutka ma charakter czerwonych grudek, nie zlewających się ze
sobą, nieswędzących, umiejscowionych na policzkach, pośladkach i kończynach; towarzyszy
jej powiększenie węzłów chłonnych i zwiększenie temperatury ciała»
310. Gingival bleeding – Krwawienie z dziąseł
311. Glossoptosis – Glossoptosis
«termin medyczny oznaczający schorzenie fizyczne, nieprawidłowość polegającą na przesunięciu języka ku dołowi albo jego cofnięciu; glossoptosis najczęściej klasyfikuje się
u dzieci z mikrognacją, a szczególnie z zespołem
Pierre’a Robina»
312. Grand mal convulsion
– Wielkie konwulsje, drgawki, spazmy
313. Granulocytopenia – Granulocytopenia
«jest to zmniejszenie, poniżej przyjętej za
normę, liczby granulocytów przy równoczesnym zazwyczaj zmniejszeniu ogólnej liczby
białych krwinek; niekiedy zdarza się, że ogólna
liczba białych krwinek pozostaje w normie,
a liczba granulocytów jest obniżona; niedobór
tych białych krwinek najczęściej wynika z zakażenia bakteryjnego, ale może pojawić się także
w przebiegu białaczki»
314.
315.
316.
317.

Granuloma – Ziarniak
Granuloma skin – Ziarniak skóry
Groin abscess – Ropień pachwiny
Guillain-Barre syndrome
– Zespół Guillain-Barre
«choroba o podłożu autoimmunologicznym,
która doprowadza do osłabienia mięśni i uczucia mrowienia w różnych częściach ciała; w niektórych przypadkach może wywołać paraliż,
a nawet doprowadzić do śmierci»

318. H1N1 influenza – Grypa H1N1
319. Haematochezia – Hematochezia
«jest to przejście świeżej krwi do odbytu, która
wydalana jest wraz ze stolcem; krew w stolcu
oznacza krwawienie przewodu pokarmowego»
320. Haematoma – Krwiak
321. Haemolysis – Hemoliza
«oznacza rozpad krwinek czerwonych pod
wpływem różnych czynników, w wyniku czego
dochodzi do uwolnienia z nich hemoglobiny do
osocza krwi»
322. Haemolytic anaemia
– Niedokrwistość hemolityczna (anemia hemolityczna)
«to choroba krwi, której istotą jest zbyt szyb-

kie niszczenie krwinek czerwonych; przyczynami anemii hemolitycznej są wady budowy
erytrocytów, ale także choroby wątroby oraz
czynniki prowadzące do rozpadu erytrocytów
w naczyniach»
323. Haemolytic uraemic syndrome
– Zespół hemolityczno-mocznicowy
«jest to ciężkie schorzenie charakteryzujące się
występowaniem triady podstawowych objawów
klinicznych, takich jak niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość i ostra niewydolność
nerek»
324. Haemophilia – Hemofilia
325. Haemophilus infection
– Zakażenia bakterią Haemophilus influenzae
«Gram-ujemna bakteria (pałeczka) przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie zakażenia układu oddechowego i zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych»
326. Haemorrhage – Krwotok
327. Haemorrhagic anaemia
– niedokrwistość krwotoczna
«stan, w którym zmniejsza się dostarczanie
tlenu do tkanek; w rzeczywistości nie jest chorobą, ale raczej objawem wielu różnych zaburzeń i innych chorób»
328. Haemorrhagic diathesis – Skazy krwotoczne
«skłonność do krwawień w obrębie tkanek
(np. skóry i błon śluzowych), narządów (np.
nosa, stawów) oraz układów (np. pokarmowego, moczowo-płciowego, ośrodkowego układ
nerwowego»
329. Haemostasis – Hemostaza
«zapewnia swobodny przepływ krwi w naczyniach krwionośnych; jest procesem fizjologicznym, na który składa się wiele mechanizmów;
jednymi z najczęstszych powodów niewłaściwej
hemostazy są zaburzenia krzepnięcia krwi»
330. Hair growth abnormal
– Nieprawidłowy wzrost włosów
331. Hand-foot-and-mouth disease
– Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej
«choroba zakaźna, infekcja wywoływana przez
grupę wirusów; najczęściej rozpoczyna ją pojawienie się gorączki i ogólnie złe samopoczucie; dzień lub dwa później na śluzówce jamy
ustnej pacjenta (herpangina), na spodzie stóp,
we wnętrzu dłoni a czasem także na pośladkach i w pachwinach pojawia się wysypka
grudkowo-plamista w postaci płaskich, zaczerwienionych plamek lub guzków, które mogą
przerodzić się w pęcherze; objawy choroby za-
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zwyczaj pojawiają się w trzy do sześciu dni od
kontaktu z wirusem»

strzegane w chorobach zakaźnych i zapalnych
różnego rodzaju»

332. Headache – Bół głowy
333. Head circumference abnormal
– Nieprawidłowy obwód głowy
334. Head titubation
– Drżenie lub potrząsanie głową
335. Heart rate decreased
– Zmniejszona częstotliwość akcji serca
336. Heart rate increased
– Zwiększona częstotliwość akcji serca
337. Heart sounds abnormal
– Nieprawdiłowy dźwięk serca
338. Hemiparesis
– Hemipareza, niedowład połowiczy
«porażenie mięśni połowy ciała; porażenie powoduje połowiczy niedowład mięśni; do porażenia połowiczego dochodzi na skutek upośledzenia drogi korowo-rdzeniowej mózgu»

356. Hyperchlorhydria – Hyperchlorhydria
«odnosi się do stanu w żołądku, w którym poziomy kwasu żołądkowego są wyższe niż zakres
referencyjny»

339. Henoch-Schonlein purpura
– Plamica Henocha-Schönleina
340. Hepatic enzyme increased
– Podwyższony enzym wątroby
341. Hepatic function abnormal
– Zaburzenia czynności wątroby
342. Hepatitis B antibody negative
– Wirusowe zapalanie wątroby typu B antyciało ujemne
343. Hepatitis B antibody positive
– Wirusowe zapalanie wątroby typu B antyciało dodatnie
344. Hepatitis B antigen positive
345. Hepatitis B surface antigen positive
346. Hepatomegaly
– Hepatomegalia, powiększenie wątroby
347. Hepatosplenomegaly
– Hepatosplenomegalia, powiększenie wątroby
i śledziony
348. Hepatotoxicity – Hepatotoksyczność
«cecha niektórych substancji chemicznych
(w tym leków) polegająca na wywoływaniu
uszkodzeń wątroby»
349. Herpes ophthalmic – Opryszczka oczna
350. Herpes simplex – Wirus opryszczki
351. Herpes virus infection
– Zakażenie wirusem opryszczki
352. Herpes zoster – Półpasiec
353. Hiccups – Czkawka
354. Hip deformity
355. Hypergammaglobulinaemia
– Hipergammaglobulinemia
«jest to podwyższony poziom we krwi ludzkich
immunoglobulin ten stan krwi może być po-

357. Histiocytosis haematophagic
– Histiocytoza haematofagiczna
«termin hemofagocytoza opisuje patologiczne
wykrycie aktywowanych makrofagów, pochłanianie erytrocytów, leukocytów, płytek krwi
i ich komórek prekursorowych»
358. Hydrocele – wodniak
359. Hydrocephalus – Wodogłowie
360. Hyperaemia – Hiperemia
«wzrost ilości krążącej krwi w danym miejscu, spowodowany rozszerzeniem tętnic, liczbą
funkcjonalnych naczyń krwionośnych lub przekrwieniem»
361. Hyperaesthesia
– Przeczulica [nieprawidłowe zwiększenie wrażliwości na bodźce]
362. Hyperacusis – Hyperacusis
«jest zaburzeniem słuchu charakteryzującym
się zwiększoną wrażliwością na określone częstotliwości i zakresy głośności dźwięku»
363. Hyperglycaemia – Hiperglikemia
«podwyższony poziom cukru we krw»
364. Hyperhidrosis – Nadmierna potliwość
365. Hypermetropia – Nadwzroczność
366. Hyperpyrexia – Bardzo wysoka gorączka
«temperatura powyżej 41◦ C»
367. Hypersensitivity – Nadwrażliwość
368. Hypersomnia
– Hypersomnia, nadmierna senność
369. Hypertension – Nadciśnienie
370. Hyperthermia – Hipertermia
«stan podwyższonej temperatury ciała spowodowany czynnikami zewnętrznymi (jak np
słońce, gorąca kąpiel) lub wewnętrznymi (nadprodukcja i zaburzone oddawanie ciepła), który
wymaga podjęcia kroków ochładzających organizm, w przeciwnym wypadku grozi uszkodzeniem mózgu lub nawet śmiercią»
371. Hypertonia – Hipertonia
«wzmożone napięcie mięśniowe; przyczyną hipertonii mogą być zarówno wrodzone obciążenia, jak i stany chorobowe»
372. Hypertransaminasaemia
– Hypertransaminasemia
«jest przewlekłym stanem podwyższonej ak-
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tywności enzymów transaminaz wątrobowych,
zwanych potocznie ęnzymami wątrobowymi",
co oznacza uszkodzenie wątroby»
373. Hypertrichosis – Nadmierne owłosienie
374. Hypertrophy of tongue – Przerost języka
375. Hypoaesthesia
– Obniżenie wrażliwości na dotyk
376. Hypoalbuminaemia – Hypoalbuminemia
«jest objawem medycznym, w którym poziom
albuminy we krwi jest nienormalnie niski; jest
to rodzaj hipoproteinemii»
377. Hypochromasia
– Hypochromasia, hipochromazia
«zabarwienie ciała mniej intensywnie niż normalnie, związana z niedokrwistością»
378. Hypochromic anaemia
– Niedokrwistość hipochromiczna
379. Hypokalaemia – Hipokaliemia
«zbyt małe stężenie potasu we krwi; potas jest
elektrolitem, który ma bardzo ważne znaczenie
dla organizmu, gdyż od prawidłowej jego ilości i stężenia zależy prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego, mięśni i serca»
380. Hypokinesia – Hipokineza
«to termin odnoszący się do wyniku badania ECHO serca, oznacza kurczliwość mięśnia
zmniejszoną w stosunku do normy; hipokineza
najczęściej świadczy o niedokrwieniu danego
fragmentu mięśnia sercowego na różnym tle
(najczęściej na tle choroby wieńcowej)»
381. Hyponatraemia – Hiponatremia
«niedobór sodu w organizmie; jest to niebezpieczny stan, który może doprowadzić do
śmierci»
382. Hypophagia – Hipofagia
«oznacza zmniejszenie spożycia żywności u pacjenta do poziomu znacznie niższego niż „normalny” w porównaniu z jego wiekiem i wielkością (wagą)»
383. Hypopnoea – Niedotlenienie
384. Hyporeflexia – Hiporefleksja
«odnosi się do stanu, w którym mięśnie są
mniej wrażliwe na bodźce»
385. Hyporesponsive to stimuli
– [Nadreaktywność na bodźce]
386. Hypotension
– Hipotensja, niedociśnienie, niskie ciśnienie
tętnicze
387. Hypothermia – Hipotermia
«stan, w którym temperatura ciała spada poni-

żej 36, 6◦ C; jeżeli osiągnie 28◦ C, zagraża ludzkiemu życiu»
388. Hypothyroidism – Niedoczynność tarczycy
389. Hypotonia – Hipotonia
«zbyt niskie ciśnienie krwi»
390. Hypotonic-hyporesponsive episode
– Zespół hipotoniczno-hiporeaktywny
«polega na zblednięciu powłok, zwiotczeniu
oraz zmniejszonej reaktywności dziecka na
bodźce zewnętrzne; reakcja ta występuje na
ogół w ciągu 24 godzin po szczepieniu, najczęściej po szczepionce z pełnokomórkowym składnikiem krztuścowym, ale może wystąpić także
po acelularnej szczepionce przeciwko krztuścowi»
391. Hypoventilation – Depresja oddechowa
392. Hypoxia – Niedotlenienie
393. Idiopathic thrombocytopenic
– Idiopatyczna plamica małopłytkowa
«samoistna plamica małopłytkowa lub choroba Werlholfa; jest to schorzenie spowodowane przez wytwarzanie bez uchwytnej przyczyny autoprzeciwciała przeciwpłytkowe, które
skracają czas przeżycia płytek krwi»
394. Ileostomy – ileostomia
«stomia wytworzona na jelicie cienkim, czyli
operacyjne wyprowadzenie światła jelita cienkiego na powierzchnię brzucha, umożliwiające
wydalanie płynnej treści jelitowej; po przecięciu jelita jego koniec zostaje wynicowany tak,
że na zewnątrz jest śluzówka, i przyszyty do
skóry»
395. Ileus paralytic – Rzekoma niedrożność jelit
396. Immobile – Unieruchomiony
397. Immune system disorder
– Zaburzenie układu odpornościowego
398. Immunology test abnormal
– Nieprawidłowy test immunologiczny
399. Impetigo – Liszajec
400. Incision site abscess
– Ropień w miejscu nacięcia
401. Increased appetite – Zwiększony apetyt
402. Increased tendency to bruise
– Zwiększona skłonność do siniaków
403. Increased upper airway
– [Zwiększona oporność górnych dróg oddechowych]
404. Induration – Stwardnienie
405. Infantile apnoeic attack
– Infantylny atak bezdechowy
406. Infantile spasms – Infantylne spazmy
407. Infection – Zakażenie
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408. Infectious peritonitis
– Zakaźne zapalenie otrzewnej
409. Inflammation – Zapalenie
410. Inflammatory marker increased
– Zwiększone markery stanu zapalnego
411. Influenza like illness
– Choroba grypopodobna
412. Inguinal hernia – Przepuklina pachwinowa
413. Injected limb mobility decreased
– Zmniejszenie ruchomości kończyny po
wstrzyknięciu (szczepionki)
414. Injection site abscess
– Ropień w miejscu wstrzyknięcia
415. Injection site abscess sterile
– Sterylny ropień w miejscu wstrzyknięcia
416. Injection site cellulitis
– Zapalenie tkanki łącznej w miejscu wstrzyknięcia
417. Injection site cyst
– Cysta w miejscu wstrzyknięcia
418. Injection site dermatitis
– Zapalenie skóry w miejscu wstrzyknięcia
419. Injection site discolouration
– Odbarwienie miejsca iniekcji (w miejscu
wstrzyknięcia szczepionki)
420. Injection site eczema
– Wyprysk (egzema) w miejscu wstrzyknięcia
421. Injection site erythema
– Rumień w miejscu wstrzyknięcia
422. Injection site extravasation
– Wybroczyna, wylew krwi w miejscu wstrzyknięcia
423. Injection site haematoma
– Krwiak w miejscu wstrzyknięcia
424. Injection site haemorrhage
– Krwawienie z miejsca wstrzyknięcia
425. Injection site hypersensitivity
– Nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia
426. Injection site induration
– Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia
427. Injection site infection
– Infekcja w miejscu wstrzyknięcia
428. Injection site inflammation
– Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia
429. Injection site necrosis
– Martwica w miejscu wstrzyknięcia
430. Injection site nodule
– Guzek w miejscu wstrzyknięcia
431. Injection site oedema
– Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
432. Injection site pain
– Ból w miejscu wstrzyknięcia
433. Injection site pallor
– Bladość w miejscu wstrzyknięcia

434. Injection site papule
– Grudki w miejscu wstrzyknięcia
435. Injection site pruritus
– Świąd w miejscu wstrzyknięcia
436. Injection site pustule
– Krosty w miejscu wstrzyknięcia
437. Injection site rash
– Wysypka w miejscu wstrzyknięcia
438. Injection site reaction
– Reakcja w miejscu wstrzyknięcia
439. Injection site scab
– Strup w miejscu wstrzyknięcia
440. Injection site scar
– Blizna w miejscu wstrzyknięcia
441. Injection site swelling
– Puchlina w miejscu wstrzyknięcia
442. Injection site urticaria
– Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia
443. Injection site vesicles
– Pęcherzyki w miejscu wstrzyknięcia
444. Injection site warmth
– Ciepło w miejscu wstrzyknięcia
445. Insomnia – Bezsenność
446. Interstitial lung disease
– Śródmiąższowa choroba płuc
447. Intestinal dilatation – Poszerzenie jelita
448. Intestinal mucosal hypertrophy
– Jelitowy przerost błony śluzowej
449. Intestinal obstruction – Niedrożność jelit
450. Intussusception – Wgłobienie
«W przebiegu wgłobienia odpływ krwi z naczyń krezkowych jest utrudniony, co powoduje obrzęk ściany jelita powodujący przesiąkanie krwi do światła jelita; wymioty i nudności w przebiegu wgłobienia na początku są
wynikiem podrażnienia otrzewnej, a z czasem
niedrożności mechanicznej»
451. Iodine deficiency – Niedobór jodu
452. Iron deficiency – Niedobór żelaza
453. Iron deficiency anaemia
– Niedokrwistość z niedoboru żelaza
454. Irritability – Drażliwość
455. Jaundice – Żółtaczka
456. Jaundice acholuric
– Żółtaczka acholuryczna
457. Joint stiffness – Sztywność stawów
458. Joint swelling – Obrzęk stawów
459. Jugular vein thrombosis
– Zakrzepica żył szyjnych
460. Kawasaki’s disease – Choroba Kawasakiego
«groźna choroba naczyń, która nawet u małego
dziecka może doprowadzić do zawału serca;
w jej przebiegu dochodzi bowiem do zapalenia
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i przewlekłe zatrucia substancjami organicznymi (np. rozpuszczalniki, farby olejne, benzen), choroby powodujące powiększenie śledziony (np. nadciśnienie wrotne, przewlekłe
choroby wątroby), ciężkie przewlekłe niedożywienie lub ciężki przewlekły stres oraz wpływ
przewlekle stosowanych leków»

i martwicy naczyń, które są odpowiedzialne za
dostarczanie tlenu do mięśnia sercowego»
461. Keloid scar – Blizna keloidowa
462. Ketoacidosis
– Kwasica ketonowa (cukrzycowa)
«ostre powikłanie cukrzycy, które stanowi bezpośrednie zagrożenie życia; nieleczona kwasica
ketonowa może doprowadzić do śpiączki cukrzycowej, a nawet do śmierci»
463. Ketosis – Ketoza
«specyficzny stan organizmu, w którym stężenie ciał ketonowych we krwi ulega znacznemu
podwyższeniu; dzieje się tak, gdy spożycie węglowodanów zostaje silnie ograniczone, natomiast w zastępstwie organizm otrzymuje większe ilości tłuszczu»
464. Labyrinthitis – Zapalenie błędnika
465. Laceration – Skaleczenie
466. Lacrimation increased
– Zwiększone łzawienie
467. Lactic acidosis – Kwasica mleczanowa
«jest jednym z ostrych powikłań cukrzycy; występuje dużo rzadziej niż kwasica ketonowa czy
hipoglikemia, stanowi jednak duże zagrożenie
dla zdrowia i życia (śmiertelność wynosi nawet
do 50%)»
468. Lactose intolerance – Nietolerancja laktozy
469. Lennox-Gastaut syndrome
– Zespół Lennoxa i Gastauta
«zespół padaczkowy o ciężkim przebiegu; określenie to stosowane jest w odniesieniu do niejednorodnych encefalopatii padaczkowych charakteryzujących się opóźnieniem rozwoju umysłowego, lekoopornymi napadami padaczkowymi
i zmianami w zapisie elektroencefalograficznym»
470. Lethargy – Letarg
471. Leukocytosis – Leukocytoza
«stan, kiedy liczba krwinek białych jest znacznie przekroczona; granica białych krwinek nie
powinna przekroczyć 10 tys. komórek/µl; leukocytoza nie musi być objawem choroby może
być przyczyną stanu zapalnego, albo jest wynikiem fizjologicznych czynników»
472. Leukopenia – Leukopenia
«zbyt mała liczba białych krwinek, wykrywana jest najczęściej przez przypadek podczas
badania morfologicznego krwi, ponieważ nie
daje ona żadnych objawów; wśród chorób potencjalnie mogących być przyczyną leukopenii należy wymienić: przewlekłe choroby krwi
i szpiku kostnego (w tym białaczki), ostre

473. Lichen striatus – Liszaj pasmowaty
474. Lipoatrophy – Lipoatrofia
«wieloprzyczynowe zaburzenia, które charakteryzują się miejscowym lub uogólnionym zanikiem tkanki tłuszczowej»
475. Lip disorder – Zaburzenia warg
«objawy mogą być spowodowane urazem, reakcją alergiczną lub chorobą»
476.
477.
478.
479.
480.

Lip dry – Warga sucha
Lip haematoma – Krwiak warg
Lip oedema – Obrzęk wargi
Listless – Apatyczny, obojętny
Livedo reticularis – Siność siatkowata
«zaburzenie naczynioruchowe w skórze kończyn, rzadziej tułowia, polegające na utrwalonym, nierównomiernie rozsianym skurczu tętniczek z rozszerzeniem przepełnionych odtlenowaną krwią żylną żyłek, tworzących siną lub
sinoróżową mozaikę na skórze»

481.
482.
483.
484.

Lividity – Siniak
Local reaction – Miejscowa reakcja
Local swelling – Miejscowy obrzęk
Loss of consciousness
– Utrata przytomności
Lung disorder – Zaburzenie płuc
Lung infection – Zapalenie płuc
Lymphadenitis – Zapalenie węzłów chłonnych
Lymphadenopathy – Limfadenopatia
«medyczny termin określający powiększenie
węzłów chłonnych»

485.
486.
487.
488.

489. Lymphatic disorder – Choroba limfatyczna
490. Lymphocytic infiltration
– Naciek limfocytarny Jessnera
«naciek limfocytarny Jessner jest rzadkim
schorzeniem skóry, które prezentuje się jako
niesolidne czerwone plamy i grudki na twarzy,
szyi i górnej części pleców; są one zwykle bezbolesne i nie swędzą; uszkodzenia mogą przechodzić okresy remisji i zaostrzenia w ciągu
miesięcy lub lat»
491. Lymphocytosis – Limfocytoza
«zwiększenie liczby limfocytów we krwi obwodowej; jest objawem trwania w organizmie
procesów zapalnych, naruszających równowagę
układu odpornościowego organizmu i w okresie
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rekonwalescencji po wszelkich chorobach infekcyjnych lub przy przebiegających łagodnie zakażeniach swoistych»
492. Lymphopenia – Limfopenia
«niewydolność układu wytwarzającego limfocyty – zmniejsza się ich liczba bezwzględna,
jak i odsetek procentowy; limfocyty to białe
krwinki, które spełniają ważną funkcję w systemie odporności»
493. Lymph node pain – Ból węzłów chłonnych
494. Lymph node palpable
– Wyczuwalny węzeł chłonny
495. Macrocephaly – Makrocefalia
«zwana również wielkogłowiem to wada rozwojowa, której najbardziej charakterystycznym
objawem jest powiększony obwód głowy (powyżej 97 centyla); wśród przyczyn makrocefalii wymienia się przede wszystkim choroby genetyczne oraz schorzenia metaboliczne»
496. Macrophage activation
– Aktywacja makrofagów
497. Macule – Macule
«przebarwione miejsce lub obszar na skórze;
jest charakterystyczną cechą w pewnych chorobach, takich jak ospa, plamica, lub rumień»
498. Malaise – Złe samopoczucie
499. Malabsorption
– Złe [nieprawidłowe] wchłanianie
«jest stanem wynikającym z nieprawidłowości
wchłaniania składników odżywczych pożywienia przez przewód żołądkowo – jelitowy (GI);
upośledzenie może dotyczyć pojedynczych lub
wielu składników odżywczych w zależności od
nieprawidłowości; może to prowadzić do niedożywienia i różnych anemii»
500. Masked facies – Hipomimia
«uboga mimika twarzy, np. w chorobie Parkinsona»
501. Mastication disorder
– Zaburzenia narządu żucia
502. Mastoiditis
– Zapalenie wyrostka sutkowatego
«jest procesem zapalnym obejmującym komórki powietrzne wyrostka sutkowatego z cechami zapalenia kości lub szpiku kości obejmującej wyrostek; jest to powikłanie ostrego lub
przewlekłego zapalenia ucha środkowego»
503.
504.
505.
506.
507.

Measles – Odra
Medication error – Błąd w leczeniu
Melaena – Melena, stolec smolisty
Melanocytic naevus – Znamię komórkowe
Meningism – Podraźnienie opon móżgowych

508. Meningitis
– Zapalenie opon mózgowych
509. Meningitis aseptic
– Zapalenie opon mózgowych aseptyczne
510. Meningitis haemophilus
– Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
511. Meningitis pneumococcal
– Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych
512. Meningitis viral
– Wirusowe zapalenie opon mózgowych
513. Mental impairment
– Osłabienie, nadwyrężenie umysłowe
514. Mental retardation
– Upośledzenie umysłowe
515. Metabolic acidosis – Kwasica metaboliczna
«rodzaj zaburzenia charakteryzującego się wysokim stężeniem substancji o odczynie kwaśnym we krwi lub zbyt małym poziomem płynów zasadowych»
516. Metabolic disorder
– Zaburzenie metaboliczne
517. Methylmalonic aciduria
– Kwasica metylomalonowa
«wywołana jest niedoborem enzymu mutazy
metylomalonylo – koenzymu A, odpowiedzialnego za rozkład i prawidłowy metabolizm białek oraz niektórych tłuszczów»
518. Microcephaly – Mikrocefalia, małogłowie
«wada rozwojowa charakteryzująca się nienaturalnie małymi wymiarami czaszki (a więc
również puszki mózgowej)»
519. Microcytic anaemia
– Niedokrwistość mikrocytarna
«anemia mikrocytarna to jeden z wielu rodzajów niedokrwistości, do której charakterystycznych cech należy wygląd czerwonych krwinek
– są małe (medycznie określanie jako mikrocyty)»
520. Microcytosis – Mikrocytoza
«stan hematologiczny charakteryzujący się występowaniem we krwi krążącej mikrocytów,
tzn. małych krwinek czerwonych, o średnicy
mniejszej od średnich wartości uznawanych za
normę, a więc mniejszej lub równej 6 mikrometrów»
521. Middle insomnia – Środkowa bezsenność
«wybudzenie się po krótkim śnie i problem
z ponownym uśnięciem trwający nawet kilka
godzin»
522. Milk allergy – Alergia na mleko
523. Mitral valve disease
– Choroba zastawki mitralnej
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524. Mitral valve incompetence
– Niedomykalność zastawki mitralnej
«jest stanem, w którym zastawka mitralna
serca nie zamyka się szczelnie, umożliwiając
przepływ krwi do tyłu w sercu; jeśli niedomykalność zastawki mitralnej jest znacząca, krew
nie może przemieszczać się przez serce lub do
reszty ciała, co powoduje uczucie zmęczenia lub
braku tchu»
525. Moaning – Beczenie
526. Mobility decreased
– Zmniejszona ruchliwość
527. Monocytosis – Monocytoza
«zwiększenie ilości monocytów w rozmazie krwi
powyżej 8%; do monocytozy może dojść podczas przewlekłego zapalenia choroby, które wywoluja monocytoze: zakażenia bakteryjne i wirusowe (gruźlica, brucelloza, listerioza, podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia, kiła, i inne
infekcje wirusowe»
528. Monoparesis – Monopareza
«niedowład jednej kończyny powstały w wyniku organicznego uszkodzenia części pola ruchowego kory mózgowej»
529. Monoplegia – Monoplegia
«jest formą porażenia, która dotyka tylko jednej kończyny; jest prawie zawsze produktem
porażenia mózgowego, chociaż pewne schorzenia mogą powodować monoplegię; monoplegia
jest paraliżem ograniczonym do pojedynczej
kończyny – zwykle ręki; czasami paraliż jest
jeszcze bardziej ograniczony, do pojedynczego
mięśnia»
530. Motor developmental delay
– Opóźnienie rozwoju motorycznego
531. Motor dysfunction – Dysfunkcja motoryczna
532. Mouth haemorrhage
– Krwawienie w jamie ustnej
533. Movement disorder – Zaburzenie ruchu
534. Mucosal inflammation
– Stan zapalny błony śluzowej
535. Mucous membrane disorder
– Zaburzenia błony śluzowej
536. Mucous stools – Śluzowe stolce
537. Multi-organ failure
– Niewydolność wielonarządowa
538. Muscle contractions involuntary
– Mimowolne skurcze mięśni
539. Muscle contracture – Przykurcz mięśni
540. Muscle disorder – [Bezwład mięśni]
541. Muscle rigidity – Sztywność mięśni
542. Muscle spasms – Skurcze mięśni
543. Muscle spasticity – Spastyczność mięśni

544.
545.
546.
547.

Muscle tightness – Napięcie mięśni
Muscle twitching – Skurcze mięśni
Muscular weakness – Osłabienie mięśni
Musculoskeletal stiffness
– Sztywność mięśniowo-szkieletowa
548. Mutism – Afazja, niemota
«jest to zaburzenie mowy, które polega na niemożności rozumienia mowy, albo na niemożności wyrażania słowami myśli, pomimo prawidłowego aparatu wykonawczego»
549. Myalgia – Mialgia
«inaczej mięśnioból lub ból mięśniowy to objaw
chorobowy polegający na ostrym lub przewlekłym bólu, który odczuwany jest miejscowo lub
w sposób uogólniony; mięśnioból może mieć
wiele przyczyn, i niekiedy może wskazywać na
chorobę układu nerwowego, infekcję lub chorobę ogólnoustrojową»
550. Mydriasis – Rozszerzenie źrenic
«objaw określający nadmierne, nieadekwatne
do oświetlenia, rozszerzenie źrenicy, np. w wyniku choroby lub działania leków»
551. Myelitis transverse
– Zapalenie rdzenia kręgowego
552. Myocardial infarction
– Zawał mięśnia sercowego
553. Myocarditis
– Zapalenie mięśnia sercowego
554. Myoclonus – Mioklonie
«inaczej zrywania mięśniowe, to występujące
niespodziewanie gwałtowne, szarpiące i krótkotrwałe skurcze mięśni mioklonie obejmują pojedynczy mięsień albo całą grupę mięśniową»
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.

Myofascitis – Zapalenie śluzówki
Myosclerosis – Miażdżyca
Myositis – Zapalenie mięśni
Nasal congestion – Zatkanie nosa
Nasopharyngitis
– Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
Nausea – Nudności
Neoplasm skin – Nowotwór skóry
Nervousness – Nerwowość
Nervous system disorder
– Zaburzenie układu nerwowego
Neuroblastoma
– Neuroblastoma, nerwiak zarodkowy
«złośliwy nowotwór współczulnego układu nerwowego, który zalicza się do grupy nowotworów
wieku dziecięcego; neuroblastoma jest jednym
z częściej występujących nowotworów współczulnego układu nerwowego u dzieci i jednocześnie najczęstszym nowotworem diagnozowanym u niemowląt»
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565. Neurodermatitis – Atopowe zapalenie skóry
566. Neurological symptom
– Objaw neurologiczny
567. Neuropathy peripheral
– Neuropatia obwodowa
«Neuropatia obwodowa jest ogólnym terminem wskazującym każde zaburzenie obwodowego układu nerwowego; jest to powszechne
zaburzenie neurologiczne, o zmiennej prezentacji i wielu przyczynach; szeroka definicja obwodowej neuropatii obejmuje wszystkie typy chorób związanych z układem neuronów obwodowych»
568. Neutropenia – Neutropenia
«Zmniejszenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych, białych krwinek ważnych w obronie
przed infekcjami»
569. Neutrophilia – Neutrofilia
«jest definiowana jako zwiększona bezwzględna
liczba neutrofilów (ANC)»
570. Nodule – Guzek
571. Nonspecific reaction
– Niespecyficzna reakcja
572. Nuchal rigidity – Sztywność karku
573. Nystagmus – Oczopląs
574. Obstructive airways disorder
– Obstrukcyjne zaburzenia dróg oddechowych
575. Ocular hyperaemia – Przekrwienie oka
576. Oculogyric crisis – kryzys okulogiryczny
«ostra reakcja mięśni gałki ocznej, charakteryzująca się obustronnym dystonicznym
(mimowolnym) podniesieniem wzroku (gałek
ocznych) trwającego od kilku sekund do kilku
godzin»
577.
578.
579.
580.
581.

Oedema – Obrzęk
Oedema genital – Obrzęk narządów płciowych
Oedema peripheral – Obrzęk obwodowy
Oesophagitis – Zapalenie przełyku
Oligodipsia – Oligodipsia
«stan, w którym pragnienie jest zmniejszone
lub nieobecne»

582. Oliguria – Skąpomocz, oliguria
583. Ophthalmoplegia
– Ophthalmoplegia, porażenie gałki ocznej
«niedowład lub paraliż mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałek ocznych; w porażeniu
oko-ruchowym mięśnie kontrolujące oko są sparaliżowane w taki sposób, że oko przesuwa się
na zewnątrz i lekko w dół, i ma trudności z poruszaniem się do wewnątrz i do góry; ponadto,
górna powieka chorego oka zwykle opada; jeśli
źrenica jest nienormalnie duża, powstaje moż-

liwość wystąpienia tętniaka mózgu;
być związane z bólem»

może to

584. Opisthotonus – Opisthotonus
«jeden z objawów oponowych, polegający na
sztywnieniu kręgosłupa i wygięciu go łukowato ku tyłowi z głową odgiętą do tyłu; jedną
z przyczyn jest tężec wywoływany przez laseczkę tężca (Clostridium tetani), podczas której występuje nadmierny skurcz wszystkich
mięśni; najsilniejszymi mięśniami są mięśnie
grzbietu, stąd pacjent wygięty jest łukowato
do tyłu; nadmierny objaw może spowodować
zmiażdżenie kręgów»
585. Opsoclonus myoclonus
586. Oropharyngeal pain
– Ból jamy ustnej i gardła
587. Osteomyelitis – Zapalenie szpiku
588. Otitis media – Zapalenie ucha środkowego
589. Otitis media acute
– Ostre zapalenie ucha środkowego
590. Otosalpingitis – Zapalenie otrzewnej
591. Overdose – Przedawkowanie
592. Oxygen saturation decreased
– Zmniejszenie nasycenia tlenem
593. Pain – Ból
594. Pain in extremity – Ból w kończynie
595. Pallor – Bladość
596. Palmar erythema – Rumień dłoni
597. Pancytopenia – Pancytopenia
«jest to zaburzenie, w którym wszystkie trzy
główne elementy krwi (czerwone krwinki, białe
krwinki i płytki krwi) są zmniejszone; nie jest
to jednostka chorobowa, ale triada wyników,
które mogą wynikać z szeregu procesów chorobowych – głównie lub wtórnie z udziałem
szpiku kostnego; najczęstszą przyczyną pancytopenii jest zmniejszona produkcja komórek
w szpiku na skutek jego zaniku lub wyparcia
prawidłowych linii komórkowych przez komórki
nowotworowe; pancytopenia może również wystąpić jako powikłanie ciężkiego zakażenia bakteryjnego na skutek upośledzenia wytwarzania
komórek krwi oraz ich nadmiernego niszczenia
na obwodzie»
598. Papule – Grudka
599. Paresis – Niedowład
600. Pemphigoid – Pemfigoid
«rzadka, poważna choroba skóry; daje objawy
podobne do pęcherzycy, dlatego łatwo je pomylić; obie choroby mają charakter autoimmunologiczny i powodują pękające pęcherze, tworzące następnie bolesne owrzodzenie»
601. Pericardial effusion – Wysięk osierdziowy
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602. Pericarditis – Zapalenie osierdzia
603. Periorbital oedema
– Obrzęk okołooczodołowy
604. Peripheral coldness – [Uczucie zimna]
605. Peripheral pulse decreased
– [Obniżenie pulsu obwodowego]
606. Peritoneal disorder – Zaburzenie otrzewnej
607. Peritonitis – Zapalenie otrzewnej
608. Periventricular leukomalacia
– Leukomalacja okołokomorowa
«jest najczęściej występującą formą uszkodzenia mózgu występującą u wcześniaków»
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.

Personality change – Zmiany osobowości
Pertussis – Krztusiec
Petechiae – Wybroczyny
Petit mal epilepsy – Mała padaczka
Pharyngeal erythema – [Rumień gardłowy]
Phimosis – Stulejka
Phonological disorder
– Zaburzenie fonologiczne
Photophobia – Światłowstręt
Platelet count decreased
– Zmniejszenie liczby płytek krwi
Pneumococcal infection
– Infekcja pneumokokowa
Pneumococcal sepsis
– Posocznica (sepsa) pneumokokowa
Pneumonia – Zapalenie płuc
Pneumonia aspiration – Aspiracyjne zapalenie płuc
«bardzo często nazywane jest zachłystowym
zapaleniem płuc; jest to szczególny rodzaj infekcji płucnej, który wywoływany jest przez
przedostanie się obcej substancji, zwykle treści
żołądkowej, do płuc»

622. Pneumonia primary atypical
– Nietypowe zapalenie płuc
623. Pneumonia respiratory syncytial viral
– Wirusowe zapalenie płuc RSV
624. Polydipsia – Nadmierne pragnienie
625. Polyuria – Poliuria, Wielomocz
626. Poor quality sleep – Słaba jakość snu
627. Poor sucking reflex – Słaby odruch ssania
628. Poor weight gain neonatal
– Niski przyrost masy ciała u noworodków
629. Postictal paralysis
630. Postictal state
631. Post-tussive vomiting
– Wymioty po grypie
632. Posture abnormal
– Nieprawidłowa postawa
633. Productive cough
– Kaszel produktywny, mokry

634. Protein deficiency anaemia
– Niedokrwistość z niedoboru białka
635. Protein total increased
– Zwiększenie całkowitej zawartości białka
636. Protrusion tongue – Wystawane jęzka
637. Prurigo – Świerzbiączka
638. Pruritus – Świąd
639. Psychomotor hyperactivity
– Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD
640. Psychomotor retardation
– Upośledzenie psychoruchowe
641. Psychomotor skills impaired
– Upośledzone umiejętności psychomotoryczne
642. Psychotic disorder
– Zaburzenie psychotyczne
643. Pulmonary valve stenosis
– Zwężenie zastawki płucnej
644. Pulse absent – Brak pulsu
645. Pulse pressure decreased
– Nastąpiło zmniejszenie ciśnienia tętna
646. Pulse pressure increased
– Nastąpiło zwiększenie ciśnienia tętna
647. Pupillary reflex impaired
– Zaburzenia odruchu źrenic
648. Pupils unequal
– Nierówne źrenice
«źrenica jednego oka różni się od źrenicy drugiego»
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.

Purpura – Plamica
Purulence – Ropienie, ropień
Purulent discharge – Ropna wydzielina
Pyelocaliectasis
– Poszerzenie miedniczek nerkowych
Pyelonephritis
– Odmiedniczkowe zapalenie nerek
Pyrexia – Gorączka
Rales – Szmery oddechowe
Rash – Wysypka
Rash erythematous – Wysypka rumieniowata
Rash generalised – Wysypka uogólniona
Rash macular – Wysypka plamista
Rash maculo-papular
– Wysypka plamisto-grudkowa
Rash morbilliform – Wysypka morbilliform
«przypominająca odrę»
Rash papular – Wysypka grudkowa
Rash pruritic – Wysypka swędząca
Rash pustular – Wysypka krostkowa
Rash vesicular – Wysypka pęcherzykowa
Rectal haemorrhage – Krwotok odbytniczy
Regurgitation – Zwracanie
Renal impairment
– Zaburzenia czynności nerek
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669. Respiration abnormal
– Nieprawidłowe oddychanie
670. Respiratory arrest
– Zarzymanie oddechu
671. Respiratory depression
– Depresja oddechowa
672. Respiratory disorder
– Choroba układu oddechowego
673. Respiratory failure
– Niewydolność oddechowa
674. Respiratory rate decreased
– Zmniejszenie częstotliwości oddechu
675. Respiratory rate increased
– Zwiększenie częstotliwości oddechu
676. Respiratory syncytial virus infection
– Zakażenie wirusem układu oddechowego RSV
677. Respiratory tract congestion
– [Przekrwienie górnych dróg oddechowych]
678. Respiratory tract infection
– Infekcja dróg oddechowych
679. Respiratory tract inflammation
– Zapalenie dróg oddechowych
680. Restlessness – Niepokój
681. Resuscitation – Reanimacja
682. Retinal haemorrhage
– Krwotok siatkówkowy
«krwawienie naczyń krwionośnych w siatkówce
oka»
683.
684.
685.
686.
687.

Rhinitis – Katar
Rhinitis allergic – Katar alergiczny
Rhinorrhoea – Nieżyt nosa
Rotavirus infection – Infekcja rotawirusem
Saccadic eye movement
– [Szarpany] ruch oczu
«szybki, szarpany (niepłynny), równoczesny
ruch obu oczu między dwiema lub więcej fazami fiksacji w tym samym kierunku»

688. Salivary hypersecretion
– Nadmierne wydzielanie śliny
689. Salmonella sepsis
– Posocznica (sepsa) wywołana pałeczkami Salmonella
690. Salmonellosis – Salmonelloza
691. Scab – Strup
692. Scar – Blizna
693. Schamberg’s disease – Choroba Schamberga
«jest przewlekłym przebarwieniem skóry u ludzi w każdym wieku, zwykle wpływa na nogi;
powoli rozprzestrzenia się po całym ciele i najczęściej występuje u mężczyzn»
694. Screaming – Krzyk
695. Seborrhoeic dermatitis
– Łojotokowe zapalenie skóry

696. Seizure like phenomena
– Zjawisko podobne do drgawek (napadu padaczkowego)
«naukowcy zauważyli coś takiego na przykład
przy podaniu „profolu”, leku usypiającego»
697. Selective IgA immunodeficiency
– Selektywny niedobór odporności IgA
698. Sensorimotor disorder
– Zaburzenie sensomotoryczne
699. Sensory loss – Utrata czucia
700. Sepsis – Posocznica
701. Septic shock – Wstrząs septyczny
702. Serum ferritin increased
– Zwiększenie stężenia ferrytyny w surowicy
«ferrytyna należy do białek ostrej fazy, więc
wzrost jej stężenia w badaniu biochemicznym
krwi może oznaczać: stany zapalne, reumatoidalne zapalenie stawów, uszkodzenie wątroby,
martwicę komórek wątroby, uszkodzenie śledziony, uszkodzenie komórek szpiku kostnego»
703. Shock – Szok
704. Sinus arrhythmia – Arytmia zatokowa
«natomiastowe wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju rytmu innego niż zatokowy, zaliczamy do
arytmii»
705. Sinus bradycardia – Bradykardia zatokowa
«to rzadkoskurcz, który stwierdza się, gdy akcja serca wynosi poniżej 60 uderzeń na minutę»
706. Sinus tachycardia – Tachykardia zatokowa
«przyspieszenie fizjologicznego rytmu serca
(tak zwanego rytmu zatokowego, czyli nadawanego przez węzeł zatokowy), powyżej 100 uderzeń na minutę»
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.

Skin chapped – Skóra spiechrznięta, popękana
Skin depigmentation – Depigmentacja skóry
Skin discolouration – Przebarwienia skóry
Skin disorder – Schorzenie skóry
Skin erosion – Nadżerka skóry
Skin exfoliation – Złuszczanie skóry
Skin hypertrophy – Hipertrofia skóry
Skin induration
– Stwarnienie skóry (twardzina)
Skin lesion – Zmiany skórne
Skin oedema – Obrzęk skóry
Skin reaction – Reakcja skórna
Skin ulcer – Wrzód skóry
Skin warm – Ciepła skóra
Sleep apnoea syndrome
– Zespół bezdechu sennego
Sleep disorder – Zaburzenia snu
Slow response to stimuli
– Powolna reakcja na bodźce
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723. Small intestinal resection
– Resekcja jelita cienkiego
724. Sneezing – Kichanie
725. Snoring – Chrapanie
726. Soft tissue infection
– Infekcja tkanek miękkich
727. Soft tissue injury
– Uszkodzenie tkanki miękkiej
728. Soft tissue necrosis
– Martwica tkanek miękkich
729. Somnolence – Senność
730. Spastic diplegia – Skórcze spastyczne
731. Speech disorder – Zaburzenie mowy
732. Spider naevus
– Zamię pająka, naczyniak pająk
«zmiany na skórze przypominające pająka(i)»
733. Spinal cord compression
– Uszkodzenie rdzenia kręgowego
734. Splenitis – Zapalenie śledziony
735. Splenomegaly – Splenomegalia
«schorzenie, które polega na powiększeniu wątroby i najczęściej powstaje w przebiegu chorób
zakaźnych»
736. Sputum purulent – Ropna plwocina
737. Staphylococcal abscess
– Ropień gronkowcowy
738. Staphylococcal infection
– Zakażenie gronkowcem
739. Status epilepticus – Stan padaczkowy
740. Steatorrhoea – Biegunka tłuszczowa
741. Stevens-Johnson syndrome
– Zespół Stevensa-Johnsona
«pęcherze w zespole Stevensa-Johnsona umiejscawiają się na błonach śluzowych jamy ustnej,
nosa, narządów płciowych; niekiedy dochodzi
również do zajęcia spojówek; pęcherze łatwo
pękają i przekształcają się w bolesne nadżerki;
nadżerki z kolei przysychają w nawarstwiające
się, krwotoczne strupy»
742. Stomatitis – Zapalenie jamy ustnej
743. Stomatitis haemorrhagic
– Krwotoczne zapalenie jamy ustnej
744. Strabismus – Zez
745. Streptococcal abscess
– Ropień paciorkowcowy
746. Streptococcal bacteraemia
– Bakteriemia streptokokowa, paciorkowiec
747. Stridor – Świst krtaniowy
748. Stupor – Osłupienie, zaburzenie poznawcze
749. Subcutaneous nodule
– Guzek podskórny
750. Subdural empyema
– Ropniak podtwardówkowy

751. Subdural hygroma
– Wodniak podtwardówkowy
752. Sudden death – Nagła śmierć
753. Sudden infant death syndrome
– Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS),
śmierć łóżeczkowa
754. Supraventricular tachycardia
– Tachykardia nadkomorowa
«szybki rytm serca pochodzący z przedsionków
lub węzła przedsionkowo-komorowego, o częstotliwości >100/min»
755.
756.
757.
758.
759.
760.

Swelling – Obrzęg, opuchlizna
Swelling face – Obrzęk twarzy
Swollen tongue – Obrzęk języka
Syncope – Omdlenie
Tachycardia – Częstoskurcz
Tachypnoea – Tachypnoea
«wyjątkowo szybki oddech»

761. Talipes – Clubfoot
«jest stanem, w którym jedno lub obie stopy
są skręcone do nieprawidłowej pozycji w momencie narodzin; warunek ten jest znany także
jako hakonóg»
762.
763.
764.
765.

766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.

Tearfulness – Płaczliwość
Tenderness – Wrażliwość
Tenotomy – Tenotomia
Thalamus haemorrhage
– Krwotok śródmózgowy, udar krwotoczny mózgu
Thirst decreased – Zmniejszenie pragnienia
Thrombocytopenia – Małopłytkowość
Thrombocytopenic purpura
– Plamica małopłytkowa
Thrombocytosis – Trombocytoza
Thrombosis – Zakrzepica
Tongue paralysis – Paraliż języka
Tonic clonic movements
– Tonalne ruchy kloniczne
Tonic convulsion
– Konwulsje, drgawki kloniczne
Tonsillar disorder – Zapalenie migdałków
Tonsillar hypertrophy
– Przerost migdałków
Tonsillitis – Angina
Tongue discolouration
Toxic skin eruption
– Toksyczne wykwity skórne
Tracheitis – Zapalenie tchawicy
Transaminases increased
– Zwiększona aktywność transaminazy
«zwiększona aktywność aminotransferazy
asparaginianowej głównie może być oznaką
schorzeń wątroby, takich jak: wirusowe zapa-
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lenie wątroby, toksyczne uszkodzenie wątroby
związkami chemicznymi, zapalenie dróg żółciowych, procesów zapalno-martwiczym wątroby»
781. Transmission of an infectious agent
via a medicinal product
– Przekazanie czynnika zakaźnego za pośrednictwem produktu leczniczego
782. Tremor – Drżenie
783. Trismus – Szczękościsk
784. Tympanic membrane disorder
– Zaburzenia błony bębenkowej
785. Tympanic membrane hyperaemia
– Przekrwienie błony bębenkowej
786. Tympanic membrane perforation
– Perforacja błony bębenkowej
787. Type 1 diabetes mellitus
– Cukrzyca typu 1
788. Umbilical hernia – Przepuklina pępkowa
789. Ulcer – Wrzód
790. Unresponsive to stimuli
– Nie reaguje na bodźce
791. Upper respiratory tract infection
– Zakażenia górnych dróg oddechowych
792. Ureteric stenosis – Zwężenie moczowodu
793. Urinary tract infection
– Zakażenie dróg moczowych
794. Urine output decreased
– Zmniejszona produkcja moczu
795. Urticaria – Pokrzywka
796. Urticaria papular – Pokrzywka grudkowa
797. Urticaria thermal – Pokrzywka termiczna
798. Vaccination complication
– Powikłanie po szczepieniu
799. Vaccination failure
800. Vaccination site abscess
– Ropień w miejscu szczepienia
801. Vaccination site abscess sterile
– Sterylny ropień w miejscu szczepienia
802. Vaccination site erythema
– Rumień w miejscu szczepienia
803. Vaccination site granuloma
– Szczepienie w miejscu ziarniaków
804. Vaccination site induration
– Stwardnienie w miejscu szczepienia
805. Vaccination site infection
– Zakażenie w miejscu szczepienia
806. Vaccination site oedema
– Obrzęk w miejscu szczepienia
807. Vaccination site pain

808.
809.
810.
811.
812.

– Ból w miejscu szczepienia
Vaccination site reaction
– Reakcja w miejscu szczepienia
Vaccination site swelling
– Opuchlizna w miejscu szczepienia
Varicella – Ospa wietrzna
Vasculitis – Zapalenie naczyń
Vasodilatation – Wazodylatacja
«rozkurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń
krwionośnych; skutkiem tego procesu jest poszerzenie światła naczyń i spadek ciśnienia
krwi, ponieważ rośnie ogólna objętość układu
krwionośnego przy stałej objętości krwi»

813. Vertigo – Zawrót głowy
814. Vestibular neuronitis
– Zapalenie nerwu przedsionkowego
815. VIIth nerve paralysis
– VII porażenie nerwu
816. Viral infection – Infekcja wirusowa
817. Viral rash – Wysypka wirusowa
818. Vision blurred – Niewyraźne widzenie
819. Visual acuity reduced
– Zmniejszona ostrość widzenia
820. Visual impairment – Zaburzenia widzenia
821. Vitamin B12 deficiency
– Niedobór witaminy B12
822. VIth nerve paralysis
– VI porażenie nerwu
823. Vomiting – Wymioty
824. Warm type haemolytic anaemia
825. Weight decreased – Zmniejszenie masy ciała
826. Weight gain poor
– Słaby przyrost masy ciała
827. White blood cells urine positive
– Obecność białych krwinek w moczu
828. White blood cell count increased
– Zwiększenie liczby białych krwinek
829. White blood cell disorder
– Zaburzenie krwinek białych
830. Wolff-Parkinson-White
– Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a
«wrodzone zaburzenie przewodzenia impulsu
elektrycznego w sercu, należące do tzw. zespołów preekscytacji»
831. Wound infection – Infekcja rany
832. Wrong drug administered
– Podano niewłaściwy lek
833. Yawning – Ziewanie
834. Yellow skin – Żółta skóra
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