КРИЗАТА С ВАКСИНИТЕ
ВАНС ФЕРЕЛ
Преди да сложите ваксина на себе си или своето дете – информирайте се.
Информирайте се тук.
Тази информация ще прочетете лесно. Фактите в нея ще забравите трудно.
Тук ще прочетете всичко което ви интересува на тази тема - къде да
търсите помощ, ако се нуждаете от такава, как може да се постигне компромисен
вариант, ако го желаете.
Тази книга черпи информация от 50 други на тази тема, както и от 200
научно изследователски статии.

Днес в света има 3 най-сериозни заплахи срещу човечеството – бактериално
оръжие, обгазяване, ядрено оръжие. В първата половина от тази книга, ще разгледаме
2 от тези опасности, които се предполага, че е най-вероятно да бъдат използвани върху
нас – вирусът на едрата шарка(вариола) и антракс, както и ваксините, съдадени да ни
защитят от тях.
Преди това прочетете накратко какво съдържат 3-те вида терористични оръжия.
БАКТЕРИАЛНО ОРЪЖИЕ – биологическите агенти
Определени бактерии, вируси и токсини, могат да бъдат използвани като оръжие,
въпреки, че е трудно да се преработят в смъртноносни.
АНТРАКС е инфекзиозна, но не заразна болест, която се пренася аерозолно(пръска се
във въздуха). Най-опасна е именно когато се вдиша и отиде в белите дробове.
Причинява затруднения и спиране на дишането, смърт.
Антибиотици биха помогнали, само ако се дадат в много ранен етап.
Вирусът на ЕДРАТА ШАРКА трудно би се преработила за да се впръсква във въздуха.
Истината за нея е, че е много заразна и смъртоносна, именно това я прави опасна.
В първата половина на книгата ще научим истината за антракс и ваксините срещу едра
шарка.
ЧУМА:бубонната чума се пренася от заразени организми(например бълхи), или по
въздуха. Срещу нея има ваксини, но не се знае дали помагат срещу пренасяне на
болестта по въздуха.
БОТУЛИН:този токсин причинява дихателна недостатъчност и смърт. Трудно би се
отгледал смъртоносен щам като масово оръжие. Няма зараза.
ХОЛЕРА:тази бактерия е устойчива във вода и би могла да се използва за заразяване на
водни басейни. Може да се лекува с антибиотици.

БРУЦЕЛОЗА:тази болест е по говедата, но може да се пръска и по въздух. Човек не
може да се зарази от друг човек. Антибиотиците не помагат. Основна цел на
използването и би могло да бъде с цел да се унищожи добитъка на дадена страна.
ГАЗ – химически агенти
Някои токсични химически агенти лесно могат да се набавят и разпространят,
например с обикновен камион, но други са техническо предизвикателство, за да бъдат
произведени и разпространени.
ГАЗ ИПРИТ – за първи път се използва в Първата Световна Война. Причинява мехури.
Фатално е ако се вдиша. Трудно се набавят химическите съставки на този газ.
ВОДОРОДЕН ЦИАНИД:това е кръвен агент, който се използва по целия свят в
производството на акрилни полимери. Има официални съобщения, че е използвано от
иракчани срещу иранци в края на 80-те.
ЗАРИН:нервно паралитичен газ открит през 2-та Св. Война. Спира дишането. През
1995 религиозен култ в Япония уби 12 души в метрото, 6200 остават тежко засегнати.
СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ: най-широко използваният в света газ, за потушаване на масови
безредици и бунтове. Ако се вдиша в големи дози и концентрации би могъл да е
смъртоносен. Това се случва най-вече ако се впръсква във затворени помещения.
ФОСГЕН:този е най-смъртносния от всички, които причиняват задух. През 1-та Св.
Война, 80% от смъртите дължащи се на газ, са причинени от него.
СОМАН: нервно-паралитичен газ. Съставлява голяма част от химическия арсенал на
Русия. Производството започва 1967. Възможно е днес Ирак да разполага с него.
ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ : радиокативни агенти
Може да се пусне 1 ядрена бомба, или много „мръсни бомби”, съдържащи уран,
избухващи с динамит и разпръскващи радиация.
Плутоний: делящ се материал, използва се за прозводство на ядрени бомби.
ЦЕЗИИ: често се прави контрабанда с този радиоактивен материал. Не експлоадира.
КОБАЛТ: с него се работи в медицинските лаборатории, често е обект на контрабанда.
Би могъл да е много опасен.
УРАНИЙ 235: високо обогатен уран, делящ се материал. Изключително опасен както в
„мръсна бомба” така и в чиста ядрена експлозия.

ЧАСТ 1
МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ
Глава 1

ОПАСНОСТИТЕ НА НАСИЛСТВЕНАТА ВАКСИНАЦИЯ
На добре осведомения медицински персонал в наши дни е много добре известно, че
ваксината срещу едра шарка не е безопасна. А ваксината срещу антракс е дори още по
опасна. Тази книга ще ви разкаже какви точно са тези ваксини.
НАСИЛСТВЕНА ИМУНИЗАЦИЯ:
Федерален закон, широко обсъждан от есента на 2001, казва, че, в случай на
опасност/криза, се изисква всеки американски гражданин да бъде ваксиниран срещу
едра шарка и/или антракс.
Плановете на американската армия са, преди 2005, да бъдат ваксинирани всички
военнослужещи и военен персонал. В глава 5 ще научите зщо това не трябва да се
прави.
Сега, нека обърнем внимание на едрата шарка. Американското правителство преследва
своята цел да бъдат ваксинирани 500 000 медицински работници, а по-късно и цялото
население. За това обръщаме толкова голямо внимание на тази ваксина.
Тези ваксинации могат да нанесат голяма вреда на много хора. Американците живеят
на бързи закуски, некачествени продукти, цигари, алкохол, наркотици. Такива хора
физически не са готови да понесат ваксинация срещу едра шарка.
Но според проучване от лятото на 2002, 81% от хората биха се ваксинирали, ако тази
ваксина е широко достъпна.
Ето как в една статия се описва опасността от масовото ваксиниране:
„След 9/11, сме притиснати от въпроса, как, с най-малък риск, да защитим обществото
си от биотерористична атака, дори това да е едра шарка.
След историята и уплахата от антракс, американското правителство е поръчало около
210 млн. дози от ваксина срещу едра шарка. До края на тази година ще има за всички
американци. Обаче, около 38млн. Американци не могат да бъдат ваксинирани, поради
различни рискове свъразни със здравето им.. . . . . . . . . . . . . . . . . включително увредена
имунна система”. В тази статия също се обсъжда как тази ваксина може да причини
енцефалит(мозъчно възпаление) или направи смърт. Статията е на US News and World
Report, 17 юни, 2002.
Според др. Патриша Дойл, 55млн. дози от тази ваксина са произведени във
фармацевтичната компания Акамбис. В направата се влага тъкан от абортиран човешки
ембрион. Това не само е нехуманно. Ами се инжектира в нашата кръвна система и
може да доведе до ДНК изменения.
ПРЕДСТОИ ВИ МАСОВА ВАКСИНАЦИЯ
ХРОНОЛОГИЯ:
Това е важна тема, така че трябва да се чете с внимание.
Едрата шарка не съществува никъде по света от около 25г.
Единтвеният начин да се върне отново е чрез терористично разпространение.
За съжаление нашите управници вярват, че това е възможно.
Едрата шарка е може би най-ужасната болест позната на човечеството. Убила е около
500 млн. хора от 1880 до 1980, когато е ликвидирана.
Ваксината срещу едра шарка също е смъртоносна. Учените я наричат най-опасната
ваксина позната на човека. Създадена е през 1796 и практически не е променяна до
днес. Всичките ни други ваксини са продукт на модерната медицина, само тази срещу
едра шарка не е, и причинява сериозни странични ефекти.

Ето ви един пример колко е опасна: ако си разчешете мястото на току що направена
такава ваксина, след това си бръкнете в окото – пренасяте едра шарка е окото си. А ако
течност от окото ви достигне до друг човек – той може да прихване болестта. Ако
преди или след тази ваксина вие сте надлежно ваксиниран- то вашата имуннта система
е увредена. А вирусът на едрата шарка ще се развива у вас и може да причини смърт.
Последният документиран случай на заболяване от едра шарка е от 1949г.
В края на 70-те, се разбра че този вирус е изтрит от лицето на земята. Никъде по света
няма документиран случаи на едра шарка след 1977.
От тогава, в Америка са спрени ваксинациите срещу тази болест.
Американски експерти в разузнаването смятаха че режимът на Садам Хюсеин в Ирак
разполага с проби от вируса на едра шарка и могат да го използват като биологическо
оръжие срещу американските войници там. Западните управници се страхуват и от
такова нападение извън Ирак. При такъв сценарии ще загинат 30% от жертвите.
Болестта е силно заразна и според официалната медицина, няма друго възможно
третиране освен ваксинация.
Има различни щамове на вируса, но най-опасният убива около 30% от жертвите. Някои
хора развиват рядка форма на едра шарка, наречена хеморагична, тя почти винаги е
фатална.
ЗАПАСИ ОТВЪН:
според ООН има само 2 законни и официални хранилища за вируса едра шарка.
Единия е в Център по конторл на болестите в Атланта, Америка.
Другият е някъде в западен Сибир. От 1990 до 1999 това хранилище не е било строго
охранявано и се смята, че проби от вируса са били изтъргувани чрез пазачите. След
това охраната бива затегната и подсилена. Огражденията са подновени, увеличени и се
влиза само след сериозна проверка. Но има доказателства, че някои руски учени от там
са били примамени да работят в Иран и Ирак и са съдействали за построяване на ново
хранилище в тези страни.
От високопоставни руски дезертьори знаем, че през 1980г, както и преди това, Русия
разполага с мощна програма за биологически оръжия, която включва буквално тонове
от проби на вируса едра шарка. Нереално е да се смята, че всеки грам от тях се води на
отчет. Това е повод за тревога.
През ноември 2002, във вестник Washington Post се появява статия, която цитира
източници на американското разузнаване. Според тях, 4 държави разполагат с
хранилища в които има вирус на едрата шарка – Ирак, Северна Корея, Русия и изненада
– Франция!Френските власти отричат, но се смята, че те са се сдобили с тези проби
чрез покупка или кражба около 1991.
Също така знаем, че Иракските власти ваксинират своите воиници по време на войната
в Залива. Това предполага, че те са разполагали вирусаи са смятали да го използват в
развитието на войната. По-късни разкрития показват, че официални лица са поръчали
замразяващ контейнер, на който е пишело „едра шарка” на арабски. Официалните лица
обясняват че просто разработват ваксината, а не вируса.
Иракчаните признават, че работят само с вируса на камилската шарка, който по
генетика е много близък до едрата шарка.
РЕШЕНИЕТО ЗА ВАКСИНАЦИЯ:
Няколко месеца в американския парламент се водиха спорове и се търсеше решение на
този проблем. Вицепрезидента изложи тревогата си от тероризма и нуждата да се
ваксинират американците, като превенция. На друго мнение бяха от Центъра по
контрол на болестите в Атланта. Според тях точно ваксинирането представлява поголямата
Заплаха за америакнския човек.

Но, поради силата на думата „терористична заплаха”, Белият Дом победи.
Въпреки това, американското правителство се страхува да предприеме масова
ваксинация. Би го направило само в случаи на реална терористична атака. Защото биха
се случили твърде много смъртни случаи за които трябва да се дава обяснение от
властите.
ОПАСНОСТИТЕ НА ВАКСИНИРАНЕТО:
Проблема е, че тази ваксина, макар и ефективна се свързва със значителни рискове и
усложнения. От документите от близкото минало се знае, че 15 от милион развиват
сериозни усложнения, а 2 на милион умират от самата ваксина.
В днешно време се предполага че цифрата на негативно засегнатите ще бъде по-голяма.
Защото повечето хора днес са с увредена имунна система, която не може да се справи с
ваксината. А тук говорим за жив вирус. Именно това е опасното.
В силен риск са децата под 10г. , хората с ХИВ или други проблеми на имунната
система, пациенти на химиотерапия, стероиди или други имуно-подтискащи препарати,
хора с екзема, бременни.
Медицинските лица съветват няколко седмици след ваксинация, да се слага лепенка на
мястото, за да се преодтврати заразяването на околни хора.
След държавния натиск, Агенцията по храни и лекарства тихомълком одобри
употребата на вече произведените ваксини. След като американските войници отлетяха
за Ирак, остана въпроса кой да ваксинираме сега?
През 2003, осъзнавайки „голямата терористична заплаха”в тази агенция умуваха колко
хора би трябвало да бъдат ваксинирани превантивно.
ЗАЩО СЕ БЪРЗА?
В медицинските общности се питаха защо толкова се бърза с тази ваксинация.
Отговора – администрацията на Буш събираше информацията си от различни места –
ЦРУ, ФБР, и други източници на разузнаване. Според тях, възможността за такава
атака е много реална.
На второ място, от президентството знаеха, че ако нападнат Ирак, Садам Хюсеин найвероятно има агенти в Америка, чрез които ще разпръсне вируса.
На 27ноември излезе разпореждане, че може да започне ваксиниране на медицинските
работници. Планът е бил да се ваксинират около половин милион души.
Рискът да се ваксинират именно медицинските сестри, лекари и останалия мед.
персонал, също бе обект на интензивни дебати.
Издадоха се 2 крайни срока.
Първият е план, който всеки отделен щат трябва да си състави, как точно, в случай на
атака, ще бъдат ваксинирани възможно най-скоро възможно повече хора.
НЕИЗВЕСТНИ:
Вторият е, до 9 декември същата година(тоест за 30дни), да бъдат ваксинирани около
половин милион здравни работници. Защото това биха били първите хора които ще се
сблъскат с пострадали и самия вирус.
Това беше шок за самите здравни работници. Те се надяваха ваксинациите да стават
бавно и постепенно, за да се наблюдава за странични ефекти. Как ще се ваксинират
половин милион хора за 30дни?Защо се бърза?Властите знаят ли нещо което ние не
знаем?Има ли факти за предстояща бактериална терористична атака?Това сързано ли е
с атаката ни над Ирак?
ЗАДЪЛБОЧАВАЩА СЕ КРИЗА:
Правителството не искаше да разкрие източниците си на разузнаване и колко точно са
запознати със съдържанието на химическите и биологични хранилища в Ирак. Те
знаеха, че Садам би използвал такова оръжие без колебания, и би загинал при това.
Той е знаел че ще умре така, или съден в процес.

Не е известно каква част от възрастното американско население има остатъчен
имунитет от тази ваксина, която им е била слагана преди много години.
Ако вие сте възрастен човек, как да разберете бита ли ви е такава ваксина като дете?
Отговор: на лявото(рядко на дясното) рамо има издайнически белег.
Нека сега се върнем на декември 2002.
Планът е да бъдат ваксинирани по около 100 човека-мед. персонал във всяка
американска болница. Това ще са хората, които ще посрещат и лекуват пострадалите.
След голям натиск от страна на болници, лекари и различни медицински работници,
правителството отстъпи и каза че ваксинацията ще е доброволна.
ПРОЦЕСЪТ НА ВАКСИНАЦИЯ:
Самият жив вирус във ваксината не е на едрата шарка, а е негов братовчед, сходна по
антигени бактериа която се нарича ваксиния. Има формата на тухличка, състои се от
сърцевина(нуклеотид) и 2 странични телца, двуверижна ДНК с 186 базови двойки и
примки в двата края, белтъци, ензими, липиди и въглеводороди. Повърхностните
белтъци са и гликопротеиди и с тях е свързано изграждането на имунитет.
За тази ваксинация се изисква специална игла – т. нар разцепена игла. Изглежда като
миниатюрна вилица за скариди. Първо се вкарва в шишенцето със живия вирус, т. е.
ваксината, изтегля се, след което кожата се пробива с въртеливо движение, предизвиква
се раздразнение. От тази раничка може да излезе жив вирус за около 3 седмици.
Ваксината предизвиква т. нар. контролирана инфекция.
3 седмици всекидневно се слага и сменя лепенка. Белегът трябва да се следи често за да
не излезе инфекцията извън контрол. Ако белегът остане малък – значи всичко е наред.
Но ако стане като гнойна рана – то може да се развие сериозна болест. Всеки с отслабен
имунитет може да развие болестта.
Човешката имунна система се бори с ваксинията, после се развива имунитет към нея и
едрата шарка. Но имунната система на някои хора не може да се справи с вируса и
самата бактерия ваксиния става потенциално смъртоносна и заразна.
ЗАРАЗЯВАНЕ НА ОКОЛНИТЕ:
Сякаш самият проблем не е достатъчен, ами има и още – тези които първи оказват
помощ.
Както и самите ваксинирани през първите 3 седмици след ваксинация – те могат
неволно да заразяват околните.
Следователно, всеки ваксиниран трябва да ограничи всякакви контакти за около 3
седмици, мед. работници – да ползват 3 седм. отпуск.
Хората с отслабена имунна система също са много податливи на заразяване.
С помощта на американската педиатрична академия, ваксинирането на деца се спря.
Но те могат да се заразят от ваксиниран възрастен.
КАКВО СЕ СЛУЧИ В ИЗРАЕЛ:
В израел наскоро ваксинираха с тази ваксина своите здравни работници. Около 20% от
тях развиха здравни проблеми. Около 30% са взели отпуск по болест за един или
повече дни.
От тези ваксинирани хора научихме, че около 6-я ден са започнали да се чувстват
много зле. Имали са зачервяване, подуване, отоци, повишена температура, треска,
грипоподобни симптоми. Имали са болки и отоци в ръцете, не са можели да ги движат.
Хора с екзема, астма, ХИВ, отслабена имунна система не трябва да се ваксинират или
да бъдат близо до хора които наскоро са се ваксинирали.
Имайки всичко това впредвид правителството на Израел реши да не ваксинира
всичките свои 3, 5млн. Жители. Това решение бе взето в края на 2002, въпреки
наближаващата война Америка- Ирак.
АКО ТЕРОРИСТИТЕ НАПАДНАТ:

Ако заради тероризъм или масово ваксиниране избухне епидемия от едра шарка,
милиони биха искали да се ваксинират. Ако развият усложнения, могат да се третират с
антидот на ваксината –В И Г – ваксиния имуноглобулин. Това се прави в такива случаи
в Израел. Но въпреки това е възможно да се развият усложнения.
В наши дни, факт е, че твърде много хора имат отслабена имунна система. Много
повече от податливите на усложнения от ваксината здрави хора. Това съотношение
може да се обърне.
НЕСПОСОБНИ ДА СЕ СПРАВЯТ С КРИЗАТА:
На 24 септември 2002, в статия на New York Times се дискутира какво би се случило
ако има терористина атака с вирус на едра шарка, и как ще протекат усилията да се
ваксинират хората:”пропускат се важни теми, безадресни и незададени въпроси като –
време, цена, осъществимост, как медиците ще поднесат и обсъдят това с хората.. . . .
невъзможно е да се изпълни този план в кратко време. Как да се съобщи това на хората
без да се всява паника. Това което се случи миналата есен, с антракс случаите беше по –
скоро масова истерия, отколкото реалност. Но колко по –проблематично би било в
истинска терористина атака.
На теория, при епидемия, ваксинацията може много да погне. Дори човек да е бил
изложен 4 дена на вируса и заразен, ваксината е едно от нещата които може да помогне
и защити. Правителсвеният план в момента е насочен към първите хора които ще се
сблъскат с вируса, при епидемия –здравните работници. Не ваксинираме всички преди,
а след това.. . . . Не е ясно как би се предотвратила паниката. Знае се, че „Акамбис”фармацевтична компания от Кейбридж, Англия е произвела 209 милиона дози от тази
ваксина, за Американския пазар.. . . ”
НЕЗАЩИТЕНИ:
В глави 3 и 4 ще научите защо не можем да създадем ваксина срещу антракс.
Всъщност, не можем да се защитим и от едрата шарка, ако е терористична атака.
Документирано е че има над над 1000 щама на антракс, плюс генетично
модифицираните. Много лесно дадена терористична нация може да преработи щамове
на едра шарка, срещу които обичайната ваксинация не може да направи нищо.
ЛЕКАРСТВО-ЗАЩИТА, ПРИЕМАНО ПРЕЗ УСТАТА:
В момента се тества ново лекарство, което да се дава при зараза от едра шарка. Казват,
че ще е много по –ефективно и само след 24часа ще дава пълна защита на този който
го приеме. В момента се тества безопасността на лекарството.
Имайте впредвид, че за оралната ваксина срещу полиомиелит, която се въведе в края на
50-те се смяташе, че е много по съвършенна от инжекционната форма открита
десетилетие преди това. Но се оказа, че е много опасна. Така че, ако фармацевтична
компания обяви ваксина за ефективна, това не значи, че е безопасна.
МНЕНИЕТО НА АМЕРИКАНЦИТЕ:
Тъй като повечето от американците не са се информирали както вие го правите сега,
според скорошно проучване половината от тях биха се ваксинирали, ако има такава
възможност.
МИЛИОНИ ХОРА ДА СЕ ВАКСИНИРАТ:
Според последните новини от декември 2002 правителството започва ваксиниране на
войските си през януари.
Следва доброволно ваксиниране на ~500 000 мед. работници.
През 2004 се очаква ваксината да бъде достъпна за всички. Доброволно.
ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НАСИЛСТВЕНА
ВАКСИНАЦИЯ

Този закон се предлага за гласуване. Все още не е гласуван. Изчаква се. Ще се разгледа
от парламента веднага, когато се случи бактериално терористично нападение. Тогава
ще се размаха пред уплашеното лице на законодателите, те ще го гласуват, приемат и
ще се превърне в закон. А може би вече е приет тихомълком в някои щати.
Някои от разпоредбите са оправдани, други нарушават личното пространство,
движение и права.
Една от целите на този закон е да се събират лични данни и информация, контрол над
собствености, управление над хора, достъп до комуникационни системи, за да се
проследи евентуално терорист. За пациентите задължително трябва да се полагат
добри грижи.
Медицинският персонал трябва да докладва за всеки необичаен симптом или болест,
които са сходни с биотерористична атака.
Фармацевтите трябва да докладват ако има повичено ниво на изписани рецепти от
даден вид, или клиенти с повтарящи се симптоми.
Доклада трябва да е в писмена форма и да се изпрати до 24 часа на здравните власти.
ЕДРА ШАРКА И БЯС ОТ НЕБЕТО ?
Не ви се вярва?
Това се случва всеки ден в Америка. Не го правят терористи. Ние сами си го
причиняваме. Американското правителство заразява горите ни с едра шарка от 1990
насам.
През есента на 2000, жена в североизточен Охайо, едва не почина от едра шарка, зараза
от небето, освен всичко, премесена и с бяс.
Жената била на 28г. , бременна. Недалеч от дома си, тя разхождала своето куче. То
започнало да ръфа нещо. Тя понечила да му го махне, посегнала но неволно била леко
ухапана от кучето. Получила се драскотина. Два дена по-късно се появили мехури. Те
станали на лезии. След 6 дена отишла при доктора си, който и предписал антибиотик.
След още 2 дена тя била в силни болки с подута и некротирала тъкан. Отишла в
спешното отделение. Там и дали лекарства венозно. След 3 дена мястото с некроза се
разрастнало. Раните и били дренирани чрез операция, но инфекциозен материал
останал вътре.
След 2 дена на започващо подобрение, тя била изписана в къщи.
След 3 дена отново се върнала в спешното с голям обрив, пареща, опъната и белеща се
кожа. След 5 дена кожата на ръцете и краката и започнала да се бели.
В крайна сметка жената и детето оцелели.
Каква била причината за всичко това?
Оказало се, че тя се е опитвала да вземе от кучето си „ваксина-примамка”. Те се
спускат по въздух от американското правителство. Съдържа рекомбинанта –
ваксиния/бяс гликопротеин – това е оралната ваксина, чрез която се контролира бяс при
миещите мечки.
Тази жена е имала нещастието да попадне и един вид да бъде ваксинирана, което почти
не я убило.
Разпространението на орална ваксинация срещу бяс в дивата природа се прави от 1990
насам. Милиони рекомбинантни ваксини са били дадени ръчно или пуснати по въздух.
Само в североизточен Охайо, от пролетта на 1997 до есента на 2000, със самолети са
спуснати над 3, 6 милиона такива примамки. Намирани са в дворове на къщи, паркове,
алеи за разходки, пътища, хранилки за животни. Намират ги и кучета и ги носят в
домовете.

Не е установена безопасността на такъв тип природно-животинско ваксиниране. То е
изцяло експериментално. За първи път в Америка се прави такова нещо. И за първи
път в света се освобождават в природата генно модифицирани организми. Но въпреки
това го пускат около нашите домове.
Ако вие намерите такава странна бисквитка – не я вземайте, не я докосвайте. Ако все
пак сте го направили – възможно най-скоро си измийте добре ръцете.
В своя уебсайт СЗО казва, че да се използва вируса на ваксинията, като основна
съставка във ваксината срещу едра шарка не е безопасно и препоръчително. Възможни
са сериозни усложнения. Никое правителство не би трябвало да я прилага или
препоръчва на своите граждани.
ГЛАВА 2
ВАКСИНАТА СРЕЩУ ЕДРА ШАРКА
Едрата шарка е една от най-заразните смъртоносни болести позната на човечеството.
Засяга само хора, от всякакви възрасти. В страшните епидемии, 30 от 100 умират. В
по-леките форми – по-малко от 1 на 100. В минали векове безброй хора са станали
жертва на тази болест. Трябва да се отбележи, че ако на дадена територия с години не е
върлувала едра шарка, вероятността от повишено ниво на смъртността е по-голяма.
ЕДРА ШАРКА И ВАКСИНАТА
ИМЕ: едра шарка-вирусът голяма вариола.
ЗАРАЗЯВАНЕ:пренася се чрез малки капки, пръски. Този вирус е твърде устойчив във
външната среда. Намира се в мехурчетата, коричките, носогърлените секрети, фекалии,
облекло и др. Заразяването става най-често чрез пръски, инфектирани крусти, при
кихане, кашляне, дори говорене. Или косвено-чрез заразени предмети, мухи, домашни
животни, прибори.
Входната врата най-често е носоглътката. Оттам вирусът напада цялото тяло.
СИМПТОМИ:
Първите симптоми обикновено се появяват около 12-14 дни след инфектиране.
Инкубационният период може да варира от от 7 до 17 дни. През това време човек може
да изглежда и да се чувства нормално.
След това започват да се появяват грипоподобни симптоми – температура, втрисане,
физически неразположения, отпадналост, главоболие, силни болки в гърба, гадене,
повръщане.
3-4 дена след това се появяват характерните обриви за едрата шарка-лезии. За няколко
дена те се подуват и стават гнойни мехури, пистули. На 14-я ден вече са достигнали
най-голямата си форма.
Лекарите лесно могат да различат варицела от вариола-дребна от едра шарка по това
че обривите се появяват първо по лицето, ръцете, след това по тялото и краката.
При дребната шарка симптомите се появяват равномерно почти навсякъде с петна,
мехури и лезии.
ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ:
Безспорно вирусът може да се открие чрез лабораторни тестове.
От 2002 г. е разработен и нов тест който показва резултат за 3 часа.
ПРОСТА МАТЕМАТИКА:

Изчислено е, че всеки заразен, може да зарази от 3, 5 до 6 здрави хора. При това
положение би било много трудно да се овладее епидемията в нашите огромни градове.
СТРАШНАТА ВЕРОЯТНОСТ:
William Bicknell от Бостънския университет пише: „Ако аз бях терорист, ми трябват
само 10 заразени човека. Ще ги изпратя на гарата, стадиона, парка, градския площад.
Впоследствие никой не би могъл да идентифицира кои са били първите
носители/терористите. ” Boston Globe, 24 септ. 2002.
ПОСЛЕДСТВИЯ:
Ако пациента оцелее, постепенно мехурите и лезиите изсъхват, белят се и опадат.
Остава червеникаво или кафеникаво петънце. В тежките случаи, по тялото завинаги
остават дупките и белезите от едрата шарка.
ПРЕВЕНЦИЯ:
Трябва да се живее с внимание, без да се прекалява с нищо, да се яде добра храна, която
да поддържа силна имунна система. Именно тя е тази която ни предпазва от
многобройно болести. Но при всички положения, срещата с вируса на едрата шарка
води до заболяване, тъй като той е много силен и опасен.
ВАКСИНАЦИЯ:
Общоприетото мнение е, че успешна борба с едрата шарка може да се води само чрез
ваксинация. Тази ваксина е разработена през 1796 от Едуард Дженър-английски лекар.
Той използвал микробите от самия вирус, като метод за предотвратяване на заразяване.
Всички дрехи и прибори използвани от болния трябва да се стерилизират.
Ако човек е бил ваксиниран до 5г. назад във времето също може да развие болестта, но
тя ще протече леко и няма да има смъртоносен изход.
Преди 1971г. в Америка редовно се правеха ваксинации на 1-2 годишни деца, след това
отново през 5 години. Едрата шарка е премахната от Америка през 1949г. Последният
случай по света е документиран в 1977.
Тогава хората решили, че завинагиса решили проблема.
Всъщност, за съжаление той само се задълбочава.
ПРОБИТЕ:
2 са официалните строго охранявани лаборатории, които притежават проби с вариола
вируса. Едната е в Русия. Другата в Америка.
Счита се за вероятно проби да за попаднали в ръцете на страни, които биха ги
използвали като биооръжие.
Днес властите съобщават, че иракските власти със сигурност разполагат с вируса. Това
е и една от причините президента Буш да реши да нападне Ирак – да се изземат тези
проби от тях.
АКО НИЕ АТАКУВМЕ ИРАК:
Ако това стане Саддам Хюсеин може много лесно и бързо да скрие техните проби.
Може много лесно да разпространи вируса, и да атакува както амеикански войници,
така и ще пострадат негови съграждани.
Би могъл и да изпрати колети с вируса, които да бъдат отворени и разпространенеи, в
случаи на негова приближаваща смърт.
Ако Саддам разбере, че ще бъде арестуван, затворен, съден или убит, най-вероятно ще
вземе крайни мерки- да жертва свои хора, както и милиони по света. Ние мислим че той
е такъв човек.
НИКОЙ НЕ Е ПОДГОТВЕН:
Проблемът се състои в това, че никой на планетата Земя не се е заразявал с този вирус
от 25г. насам. Ети защо евентуална епидемия би покосила голям брой хора. Не
зависимо къде би избухнала – в А мерика или Близкия Изток, тя много трудно ще се

овладее. Дори обратното – заради интензивния трафик по въздух, земя и море, бързо
ще се пренесе и в други държави, дори континенти.
ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ:
Правителството има готов план, в случай на епидемия:
Първо трябва да се ваксинират тези, които ще са напърва линия да обслужват болнитемедицинският персонал.
Инфектираните трябва да бъдат изолирани.
Ако 4-7 дена след заразяване се сложи ваксина, тя спомага за по-лекото протичане на
болестта.
ОСТАТЪЧЕН ИМУНИТЕТ:
Знае се, че тези, които са били ваксинирани с тази ваксина преди 1972(когато се спира),
може би, все още имат остатъчен имунитет. Но и е известно, че ваксината губи
ефективността си след 5-10 г. от слагането и. Ако бъдат инфектирани, такива хора найвероятно ще имат по-леки симптоми, ниска вероятност да умрат и ще са по-малко
заразни.
Препоръчва се, в случаи на епидемия всички да бъдат ваксинирани.
Сигурно би било хубаво да спрем с информацията дотук.
ПРОБЛЕМЪТ С ИМУННАТА СИСТЕМА:
Знае се, че на хора със слаб или увреден имунитет, тази ваксина най-вероятно би
причинила заразаване в пълната му сила.
А 20 000 здравни работници подлежат на ваксиниране. Не всички са наясно със
състоянието на имунната си система. Тази комбинация може да им докара сериозни
странични ефекти, заразяване, разпространение на заразата. Трябва да им се даде
отпуск от 3 седмици за да не се допусне това.
ЧОВЕШКИЯТ ХЕРПЕС ВИРУС 6 (ЧХВ- 6):
Правителството така и не разкри пред обществото масовата епидемия водеща до
имунна дисфункция, причинена от човешкия херпес вирус 6.
Има няколко вида херпесни инфекции.
1. Херпес Симплекс - лека форма която причинява херпес на устните.
2. Херпес Зостер причинява варицела.
3. Генитален Херпес тип 2 – сериоазно заболяване предавано по полов път. Голям
проблем в Америка.
ВРЕДАТА ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА ОТ ЧХВ- 6:
За тази болест дори рядко се говори. А е сериозна, защото уврежда имунната
система. Проблемът че, че няма никакви симптоми и хората не разбират, че карат
това заболяване. Почти е невъзможно да се излекуват.
За първи път ЧХВ- 6 беше открита и изолирана в кръвта на серопозитивни през
1986. Постепенно започна да се открива все по често в населението като цяло. Човек
може да го има, без да има ХИВ, но ако има ХИВ, задължително има и ЧХВ – 6.
ЧХВ -6, най-често е погрешно диагностициран като СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА
УМОРА.
ХИВ уврежда имунната система най-много от всички останали болести и инфекции.
ЧХВ – 6 – уврежда имунната система също толкова колкото и самият ХИВ.
Липсват симптоми, поставят се грешни диагнози.
Направени са кръвни тестове на голям брой случайни хора. Оказва се, че много
голям брой от тях го имат. Тоест имунната им система е слаба и увредена. Те не
трябва да се ваксинират.

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ „БЕЙЛЪР”
Джон Рапапорт работи като разследващ журналист на свободна практика от 20
години. Писал е много статии в списания и вестници в Америка и Европа.
Ето една от неговите статии:
„Наскоро беше завършено клинично проучване в което участваха над 200 човека. Те
бяха здрави индивиди. Когато им се сложи ваксината срещу едра шарка, ръцете им
почнаха да оттичат и да се подуват, повиши се температурата им. Това се случи на
доброволците в Айова, Тенеси и Калифорния. Статистиката показа, че около 30% от
тях са си взели поне 1 ден отпуск. 75 от 200 са вдигнали висока температура. На
няколко били дадени антибиотици, защото лекарите им се притеснявали, че в
мехурите им се развива гнойна инфекция.
Забележете – едрата шарка е вирус. Казано ни е, че антибиотиците не помагат
срещу нея и срещу вирусите по принцип.
Учените от изследователския екип направили извода, че ваксината подтиска
имунната система на хората, така изведнъж се развива бактериална инфекция. Или
може би е по-правилно да кажем че самата ваксина е заразена с бактерия.
Единият от изследователите споделя че може много да се чете за страничните
ефекти, но да се види това на живо е наистина впечатляващо.
Щом учен направи такъв коментар, то значи, че се случва нещо наистина лошо.
А това бяха здрави хора, доброволци.
Естествено на тази история не се обърна достатъчно внимание в масовата преса. Но
фактите съществуват и са описани. Това е наистина ключов експеримент. Защото,
разбира се, правителството ще се опита да покрие и оправдае всички възникнали
странични ефекти в реална ситуация. Ще лъжат, изопачават, прикриват. Но ето ви
сега, резултата от това ключово проучване.
Знаете ли, правителството искаше да разгласи широко тези резултати, и всеки да си
прави сам изводите, да разсъждава, защото властите се страхуват от последващи
обвинения и съдебни искове.
Кое ли е по-голямата опасност – живият вирус вътре, или самата зараза. . . .
Но, както вие навярно вече знаете, това е въпросителната и в много други ваксини.
Например (MMR)морбили-паротит, рубеола – за нея се смята, че е основният
виновник за отключвнето на аутизъм.
Много дискусии и спорове има на тази тема. Ще направим такава дискусия и в тази
книга, малко по-късно.

ГЛАВА 3
СПЕШНИ ЛЕКОВЕ У ДОМА
СЪЩЕСТВУВА ЛИ ПРИРОДЕН ЛЕК СРЕЩУ ЕДРА ШАРКА?
Попаднахме на статия написана от др. Вивиан Вирджиния Ветрано. Личи се, че е
добре образована и информирана, а това което казва звучи смислено. Но дали е
вярно?Преценете сами:
„Възкресихме една отдавна погребана болест. Сега медиите ще имат вълнуваща
тема с която да впечатляват тънещото ни в невежество общество.

Наскоро FOX NEWS ни показаха репортаж на човек покрит с пистули и мехури от
едра шарка. Изглеждаше страшно и отвратително, сякаш ни показват чудовище от
друг свят. Дори аз се ужасих, макар че знаех, че не болестта е докарала човека до
тук, а медицинска манипулация. Третираха човека с карболова киселина, за да
унищожат микроба.
Аз задавам въпрос:
Кои са истинските терористи? Фармацевтичните компании или терористите.
Заради „предполагаеми” действия на терористи, фармацевтичните компании ни
подлагат на задължителни ваксинации. А властите ни уверяват че има достатъчно
проби в хранилищата в Русия и Америка, за да се направят милиони ваксини за
всички ни. Това всъщност, е бизнес за милиони!
Исторически и медицински знаем, че едрата шарка е заличена от лицето на земята.
Но истината е, че са спрели ваксинация срещу едра шарка, защото смъртните
случаи свързани с нея са били повече от фактически разболелите се хора. Но
измислицата се получи много удобно и навреме. А който в онези последни години
развиеше едра шарка, му се казваше че има дребна шарка, варицела!
В наши дни, в интервюта много лекари казват, че такова ваксиниране ще доведе до
големи проблеми при някои хора. Но все пак ни съветват, че е по-добре да се
ваксинираме.
Едуард Дженър е нарочен за откривател на ваксината.
Не! Подобно нещо са практикували много преди него.
Още диви и варварски племена са практикували ИНОКУЛАЦИЯ, известна още като
ВАРИОЛАЦИЯ. Практикувала се е в Индия още от 1000г. пр. н. е. Представлява
натъркване на прах от изсъхнали струпеи и лезии на болен, върху нарочно направена
раничка на здрав. По-късно се практикува и в Китай. Постепенно и в Англия,
Османската империя, Африка, Европа. Смъртността била в рамките на 0, 5 – 2%. Това е
значително много по-малък процент от смъртността при естествен ход на заболяването.
По време на престоя си в Османската империя Лейди Мери Монтегю, наблюдава как
населението прилага инокулация. Този процес тя подробно описва в писмата си и след
завръщането си през 1718 ентусиазирано насърчава процедурата да се прилага и в
Англия.

- Запазен материал съдържащ вируси за инокулация, от Индия.

През 1796 селският лекар от Бъркли, Глостършир а именно Едуард Дженър открива че
имунитет срещу едра шарка може да бъде изграден чрез ваксинация на човек с
материали от лезии отделени от крави, боледуващи от шарка по говедата. Такава шарка
се причинява от вирус от същото семейство на причинителя на вариолата и е доста
сходен с него. Този материал бил наречен от него „ВАКСИНА” – ОТ ЛАТИНСКИЯ
КОРЕН - VACCA – крава! Процедурата се оказва безопасна, няма риск от заразяване
човек –човек.
Малко по-късно обаче, вирусът на говеждата шарка бива заменен от ваксиния( vaccinia
virus). Той е генетично различен, но сходен по антигенен състав.
Има запазени документи, че Дженър запонал да ваксинира Джейм Фипс-8г. момче.
Реваксинирал го 20 пъти! Момчето починало на 20г.
Собственият син на Дженър бил неколкократно ваксиниран и реваксиниран срещу
едра шарка. Починал на 21г.
И двамата починали от туберкулоза. Болест, която много учени определят като
последствие от ваксинирането срещу едра шарка(книга на Елинор Макбийн „Отровната
инжекция”, стр. 28, 29, 66).
Според медицината едрата шарка/вариола е силно заразна вирусна болест с характерен
обрив.
Според някои минали и днешни лекари едрата шарка започва от силни гнилостни
процеси в стомашно-чревния тракт, водещи до токсичност. Предполагат, че хората
които прекаляват с яденето на месо са със затруднено храносмилане. Опитвайки се да
се справи с чести такива ситуации, тялото е принудено да намери нови начини да се
освободи от силно дразнещите отделящи се токсини. За да излезе, отровата се пренася
чрез кръвта до кожата.
Едрата шарка е толкова заразна, колкото и прескачането на препятствия!
Др. Хърбърт М. Шелтън спал в едно легло с брат си, докато той бил инфектиран, вече с
мехурчета. Др. Шелтън не развил едра шарка!
Едрата шарка започва със симптоми сходни с тези на много други болести- втрисане,
температура, болки, повръщане. Това намеква за сходен произход. Както и сходен
начин за справяне. Нашето тело е една удивително екосистема. За да се избави от
токсини, чужди протеини, вируси, бактерии – вдига температура, за да ги изгори.
Трябва да оставяме тялото само да се справя с всяко нещо което разстройва нормалната
му работа. Не трябва да „лекуваме” симптомите. Ако биват подтиснати –ще се развие
друг неприятен процес.
Някои продукти, съдържащи гнилостни протеини са толкова токсични, че е въпрос на
спешност тялото да ги елиминира за да оцелее.
А понякога на самото тяло му липсват ензими за да разгражда каквото се налага.
Понякога, вместо да натоварва бъбреци и черен дроб, тялото се освобождава през
кожата. Това са естествени начини на тялото да се справя с проблем.
Едрата шарка започва с температура, главоболие, болки в гърба, повръщане.
Температура от 40 C е обичайната. Тялото се бори с токсини и бактерии, изкарва ги от
клетките и чрез кръвта ги води до кожата. Тялото забавя клтъчния си метаболизъм.
След 2 дена високата температура и другите симптоми ще изчезнат. Тогава се появява
обрив, пъпки. Когато станат мехури, значи тялото е успяло да изкара токсичната
субстанция. Този етап се смята за силно заразен за околните. Никой не трябва да се
докосва до болния. Мехурите са пълни с бели кръвни телца които унищожават
токсините. Постепенно мехурите изсъхват, белят се, опадват. Ако не е била полагана
грижа за кожата – ще останат белези.

Забелязахте ли, че момента на появяването на мехурите е момента на спадането на
температурата?
Това вече значи, че пациента върви към оправяне. Но не поради лекарства дадени от
лекар. А освен това те(лекарите) дезинфекцират кожата, мехурите. Така са учили че се
прави. Пациента е бил едва ли не киснат в дезинфекциращи разтвори, като
фенол(карболова киселина), или живак разтворен в бихлорид. Това са силно корозивни
вещества за кожата. И отровни.
След голямото мазане и киснене с корозивни вещества, пациента бива старателно
омотан с бинт и марли. Това затруднява свободното освобождаване от токсините, както
и нормалният процес на изсъхване и падане на мъртвата кожа от лезиите.
Кожата бива разядена от корозивните елементи, а бактерии нападат лезиите отново.
На тялото е нужна висока температура отново, защото трябва да се бори с върнати
токсини, нови бактерии, отровни вещества.
Всяко едно от корозивните вещества които се нанасят върху кожата, лесно могат да си
проправят път навътре в тялото, към кръвта и важни органи, да разстроят работата им,
да унищожат много здрави клетки вътре в тялото. Тогава по кожата виждаме да се
появяват черни възпалени пистули. Възпалението се разраства, лезиите сякаш се
събират в една. Това са патологични ефекти, предизвикани от лекарствата и мед.
субстанции.
Очевидно е, че заради лечението, състоянието се влошава !
Първоначалните симптоми – температура, главоболие се подтискат с лекарства. Тялото
се затруднява да изхвърли болестта от себе си.
Резултатът е, че мехурите с бистрата течност в тях се превръщат в пистули пълни е
мъртви клетки. Това е резултат само от медицинската терапия – вътрешна и/или
външна. Невероятно е, че лекарите не разбират това!Те още вярват в отмрели теории.
Тези две неща с които са мажели хората преди, може би наистина убиват
микроорганизми, но унищоважат и човешка тъкан, предизвикват ужасните лезии и
влошаване на симптомите.
Наблягам на това, че симптомите които се смятат за такива на едра шарка, са симптоми
от непрвилно „лечение”.
Но заблудата ще продължи, докато ние не се информираме с истината.
Докато се опитваме да премахнем болестите, особено със създадени от нас химически
вещества. Затова ще страдаме все повече, вместо просто да се предадем пред
симптомите и природата.
Лечението с което се цели убиване на микробите, които причиняват болестта, убива
пациената!
Те не позволяват на тялото да изхвърли токсините, да възстанови кръвния поток и
тъканната обмяна до тяхното нормално състояние. Пречат на цялостното
възстановяване. Затормозяват тялото. Вместо да се бори с болестта, тялото е принудено
да се справя с химически вещества. Това води до още осакатяване-нови болести, дори
смърт.
Хеморагичната едра шарка, още известна като черна едра шарка е тежка форма на
болестта, от която пациента най-често умира. Но се оказва че това видоизменение е
предизвикано също от медицинските лекарства които унищожават човешките клетки.
Освен на другите места, пустули се образуват и в гърлото и устата. Когато пациента
поема разяждащи течности или лекарства, това унищожава клетките и тъканите.
Лекарствата причниняват по голяма вътрешна интоксикираност. Карболовата киселина
и живачният разтвор причиняват хеморагията на кожата и пустулите. Те учнищожават

и клетките на здравия бъбрек, той се уврежда и в урината на злощастния пациент се
появява кръв.
Мога да продължа и с други странични ефекти от „лечението’, които се мислят за
симптоми на болестта, но сега няма да навлизам в тях.
От незапомннени времена хората се страхуват от тази болест. Считала се е за
проклятие, лош дух, зъл демон и какво ли още не. Викали са екзорцисти да помагат в
лечението.
Сякаш в наши дни, с невежеството си, не сме напреднали кой-знае колко. Каквито и
симптоми да се появят – те се считат за лоши, чужди и трябва да бъдар премахнати на
мига. Все още ни е страх че можем да умрем от една проста болест.
ХИГИЕНА:
Ако още от началото на болестта се обърне сериозно внимание на хигиената – то няма
да се появят усложнения и рядко ще има пустули каквито са ни познати. Пустули се
появяват само ако се въпрепятства дренажа на мехурите и се продължи с ядене на
тежка храна.
Нужно е само често да се налага топла, влажна кърпа. Тя отмива разлагащите се
бактерии. Възпалението на кожата преминава и това ще е края на болестта!
Само пациента не трябва да се чеше, а да изчаква мехурите сами да изсъхнат и
паднат. Да не ги покрива с нищо. Циреи и гангренясване няма да се появят ако не се
използват разяждащи вещества за лечение.
Сигурно си мислите, че в наши дни не използваме разяждащи лекарства като карболова
киселина или живачен хлорид? Грешите! Днешните лекарства са дори по-опасни,
защото са създадени да се абсорбират по-добре и по-бързо от кожата, да се абсорбират
почти веднага от тъкани и клетки.
Не разчитайте на медицината. Трябва ви здраво тяло, което само да се справи.
Не трябва да имате страх от едра шарка, дори да има голяма вероятност да се заразите.
Нужно е веднага да си легнете, да почивате, да пиете повечко вода, чиста.
Всяка клетка в тялото ви е създадена така, че да може да се справи с унищожаване на
най-различни микроорганизми и отпадните им продукти, както и човеко-създадени
вещества. Повечето човеко-създадени продукти обаче, са много по-токсични от
природните, бактериите.
Едрата шарка е болест на бонвиваните които всекидневно преяждат с месна храна.
Тялото им се дави в токсини. „
Това е статията на др. Вивиан Верджиния Ветрано. Дипломирана е 1965г в Тексаския
Колеж по хиропрактика. След като работи няколко години заедно с др. Шелтън,
започва да изучава натуропатия, хомеопатия и медицина. Завършва успешно
специалностите Медицина и Хомеопатия.
ВТОРИ СПЕШЕН ЛЕК СРЕЩУ ЕДРАТА ШАРКА
По време на терористична криза, най-вероятно няма да успеете да стигнете до лекар.
Болниците ще са препълнени. Ще се наложи да се справяте у дома.
При всички положения се препоръчва да потърсите лекар.
Приложението на написаното по-долу е на ваш риск!

Едра Шарка/Вариола – 12-14 дни след заразяване, се появяват симптомите на
болестта – температура, втрисане, главоболие, болки в гърба и крайниците, повръщане,
загуба на апетит, понякога конвулсии.
На следващ етап температурата спада, болките изчезват и се появяват обривите. Това е
на силно заразен етап. Обривът е от чевеникави папули най-вече по чело, врат и ръце.
Постепенно те се изпълват с бистра течност, стават мехурчета, започват да се пълнят с
гной.
Причинител: нехигиенни условия на живот и недобро хранене.
Лечение:
- Извикайте лекар
- Нека пациента лежи, почива в затъмнена стая, добра вентилация, умерена
температура.
- Давайте много течности, лимонов сок, зеленчуков бульон, овесена каша, плодови
сокове.
- -Направете билкова клизма, прочистете червата.
- Ако кожата е суха и гореща – наблягайте на много течности, докато се започне
потене.
- Ако температурата се повиши над 40 градуса –започнете охлаждане с хладки кърпи
и хладки клизми.
- Горещи компреси биха облекчили болките в гърба и краката.
- 4 дни след като се появят, можете да пукате мехурите със стерилна игла, след което
намазвайте мястото с водороден прекис(хидроген пероксид).
- Чай-хидрастис също би могъл да ограничи появата на нови пустули.
ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ
Описана в книга от началото на 20век.
Лечение на едра шарка, от др. Джон, Харви Келог
-Почивка, суха, асептична, стерилна диета
-Топъл компрес на гърба, срещу силните болки там
-Срещу повръщане – да се поставя торба с лед върху корема, да се редува със студени
и горещи компреси
- Запек – всекидневна хладка клизма
- Диария – студен компрес на корема всеки час
-Увиване с горещо одеало, да се предизвика потене.
- Охлаждане на температурата с хладки, студени компреси
- При появата на гнойни мехури – честа баня
-Оттичане и подуване на лицето – през 20-30мин. Да се редуват студени и топли
компреси
- Главоболие, бълнуване – ледена шапка, леден шал, ледена риза. Да се редуват с
топъл компрес на главата.
- Гнойните пъпки и мехури покривайте с хладни компреси и не ги чешете.
- Пийте много вода

ГЛАВА 4
ВАКСИНАТА СРЕЩУ АНТРАКС

В Америка, през 2002, сме под терористична заплаха от разпространение на антракс.
Може би в бъдеще на нас ни предстоят задължителна годишна ваксина срещу това,
както и 6 реваксинации. Бихте ли искали да знаете какво ще вкарат в тялото ви?
ФАКТИТЕ КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Aнтракс е остро заразно заболяване, което се характеризира с
тежка интоксикация. На български е известно като синя пъпка, сибирска язва, въглен,
злокачествен оток.. Заразата се разпространява от спори на бактерия известна като
бацилиус антракс. Разпространява се главно от трупове на заразени и или умрели диви
и домашни животни. По хората се разпросстранява чрез контакт със заразени животни,
заразена почва, месо и предмети имали досег с трупа. Спорите му са много устойчиви
и могат да се съхранят векове в почвата, трупове. Попадат в животни при паша добитък, овце и др.
Най-старите сигурни сведения за наличие на заболяване от антракс са отпреди 32
милиона години. Това е заболяване известно на хората от дълбока древност. Още
тогава то е било широко разпространено в Древен Египет, Сирия, Гърция.
Описан е дори в Библията като 5 или 6-то наказание над Египет при изхода на евреите
от там – масов мор на добитъка.
Страни от 3-я свят, чиито икономики се основават на земеделие и животновъдство,
продължават да страдат от това заболяване.
Рядко се появява и в икономически напреднали страни – годишно, в САЩ има около
130 случая.
Антракс не може да се предаде от човек на човек.
Има 3 начина на заразяване”
1. Кожен контакт с живи и заразени животни. Това причинява кожен антракс-най-често
срещания- ~ 95%. При нелечение, смъртността е 20%.
2. При ядене на недобре сготвено или сурово заразено месо. Причинява стомашночревен антракс. Убива 20 % - 60 % от хората които не са били лекувани.
3. Вдишване на спори от въздуха – дихателен антракс. Смъртност 80% - 90%.
Заразените умират за няколко дни. Инфектирането има 3 стадия.
До 5 дена от вдишването/заразяването се появяват грипоподобни симптоми – кашлица,
отпадналост, лека треска. Втори стадии – симптомите сякаш изчезват, тялото сякаш се
справя, но в 3-я стадии се появяват остри респираторни проблеми. Появят се
температура и гръдни болки, защото в дробовете се събира течност. След няколко дена
настъпва септичен шок и смърт.
АНТИБИОТИЦИТЕ помагат, но само ако се дадат в началото, веднага след заразяване.
Ето и по-подробно описание на симптомите, от които не всички ще бъдат изпитани в
еднаква степен от различните хора: главоболие, физическо неразположение, трудности
е дишането, втрисане, диария(понякога кръвениста), висока температура, стомашни
крампи.
НЕТЕСТВАНАТА ВАКСИНА

Антракс ваксината, използвана в първоначалния си вид в САЩ, по-късно е
модифицирана, а производствения процес е променен. По-късно, при ваксиниране в
армията, се влага т. нар. антиген антракс, който се произвежда по още по-раличен
начин. Военни медици са получили патент за тази ваксина през 1967. Никога никъде не
е документирано предварително проучване, изучаване и тестване. Смята се, че това за
засекретени от армията документи. Но точно за тази ваксина има получен патент.
Американската Агенция по безопасност на храни и лекарства просто е приела
безопасността на ваксината, без да има документи за това. Има такива документи само
за първоначалната ваксина. Министерството на отбраната не признава своята ваксина, а
само първоначалната. Но на войниците от Войната в Залива е била бита точно тя –
видоизменената.
Пораждат се много въпроси, нали?
ОФИЦИАЛНО НЕОПРЕДЕЛЕНА :
Ваксината има съставките – защитаващ антиген, причинител на оток, смъртност.
Ако ваксината е безопасна тези 3 неща ще бъдат балансирани.
Но тази наша днешна ваксина военните и цивилни медици описват
като”неопределена’, а съставките и като небезопасни.
НАЙ-ДОБРЕ СЪХРАНЕНИЯТ ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАКСИНАТА:
В тази кратка глава ще разгледаме как военното министерство използва ваксината,
какви ефекти има тя, какво те са скрили от обществото.
Досега ваксината е била използвана главно върху американските войски, не е била
давана на вироката общественост.
ПЕНТАГОНА ОТРИЧА:
Министерството на отбраната отрича да има връзка между ваксиниране и
разболяването от антракс на някои войници. Точно както поне 5 години след войната,
продължаваха да отричат че има т. нар синдром на войната от залива. Никой не
разследва дали има връзка между двете.
АНГЛИЙСКОТО ПРОУЧВАНЕ :
Има едно проучване направено от Британското правителство, което показва пряка
връзка между двете, при войници на които е била сложена британска антракс ваксина.
ОТКАЗ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗСЛЕДВАНЕ:
По-нататък са правени откъслечни брифинги на високо ниво по тази тема. Те казваха,
че всъщност няма връзка. Препоръчваше се да не се разследва повече.
ВТОРАТА ВАКСИНА Е РАЗЛИЧНА :
След като години наред тази ваксина се слагаше на хората, на военна среща на високо
ниво през 1999 Куай Чан свидетелства под клетва че има разлика между оригиналната
ваксина от 70-те и сегашната. Използва се различен производствен процес, съставки,
информацията на продукта е различна. В новите листовки се описват възможните
странични реакции, но не и това дали продукта въобще е безопасен.
Въпреки че има доказани случаи на заразяване с болестта, след ваксиниране, нашите
власти не са предприели разследване.
НЕАДЕКВАТНАТА ИНФОРМАЦИЯ :
“Нямаме данни дали съществува или не асоциация на хората пострадали от ваксината.
” – 30. 03. 2000. медицински институт изучаващ последиците от войната в персийския
залив.
Това са големи лъжи.. . . т. е. думи – да кажат, че не знаят за такова нещо, или дори,
че не са направили проучване.
ШОКИРАЩИТЕ ПРОУЧВАНИЯ:

Министерството на отбраната никога не е правило проучвания върху тази ваксина. Но
по въпроса има информация от друг източник.
Кай Чан(изслушване под клетва):
„Проучване от 1997 на 508 дадени дози, показва:
21% сериозни локални странични ефекти, като 5% са много сериозни
29% сериозни реакции продължаващи във времето.
От официално проучване на 4000 дадени дози -30%локални стр. реакции, 10% умерени
или много сериозни.
КОРЕЙСКОТО ПРОУЧВАНЕ:
Те правят проучване на същата ваксина, 337 войски.
Резултати:40% леки до тежки стр. ефекти при мъжете, 70% при жените.
Хората са проследени в дълъг период от време. Оказва се, че 3% от мъжете и 8% от
жените вече са с намалена работоспособност.
Изследване на Форт Баг показва общ процент на странични реакции от 44%.
75% СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ !
Под клетва е свидетелствано, че при 75% от ескадрон на военновъдушните сили е
имало странични реакции от ваксината. Много от хората са били с такава намалена
работоспособност, че дори не са можели да работят нормално. А преди това всички са
били в цветущо здраве. При някои е отнело 8 седмици за да се изясни диагнозата им.
50% С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ:
Др. Рената Енглер е главен алерго-имунолог в отделение на болница Уолтър Рийд. Тя
казва, че от всичкиваксинирани 25% развивар синдром на войната в залива, 50% са с
намалена работоспособност.
Всички тези големи проценти са наистина смайващи и стряскащи. А перспективата е
Пентагона да ваксинира 2, 4 млн. Хора- военния си персонал до 2005г.
ФОРМУЛЯРИТЕ:
Съществуват формулари, които се попълват в случаи на странични реакции от ваксини.
Но на военния персонал или не се дават такива формуляри или ако се попълнят от
някого – след това се изхвърлят от друг. Не искат доказателства.
Вместо да защитава хората си, Военното Министерство защитава статуквото и себе си
като институция.
ОСВОБОДЕНИ ОТ ПРЕСЛЕДВАНЕ:
През септември 1998, главният военен секретар –Луис Калдера, от името на военното
министерство, връчи на БИОПОРТ – компанията в Мичиган, която произвежда
ваксината, официален документ с който ги освобождават от носене на съдебна
отговорност.
През 1992 също е бил подписан подобен документ от двете страни.
ИСТИНАТА ЗА БИОПОРТ:
Тъй като голяма част от проблема е небрежният начин по който се произвежда
ваксината, ето ви малко история:
През 1998 Биопорт изкупуват производствените мощности за тази ваксина от щата
Мичиган, за 24 млн. $.
След 2 седмици на Биопорт е дадена безвъзмездна субсидия от 45млн$, за да започне да
произвежда ваксината за военните.
В своята книга „Алчността и опитните зайчета”, пенсионираният генерал Глен
Макдоналд, разкрива цялата тази низост.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:

Още двама бивши директори на завода Биопорт, са искали да закупят
производствените мощности, защото са знаели за парите и облагите които ще дойдат от
това – Робърт Майерс и Робърт ван Равенсуей. По тяхно време фирмата се е казвала
МБПИ.
През 1998 фирмата се препродава на Фуат ел Хибри, ливанец, получил американско
гражданство месец след покупката си. Той нарича фирмата БИОПОРТ. 3 седмици след
това Биопорт получава договор за покупко-продажба на ваксината на стойност 29млн$.
До август 2001 Пентагона е платил на Биопорт 126млн$, за произодството на около
60млн. ваксини.
ЗА КАКВО СА ПОХАРЧЕНИ ПАРИТЕ?
Документацията показва, че БИОПОРТ харчи за всякакви странични разходи (като
23 000$ - нова менелировка, 1, 28мнл$ бонуси за мениджмънта), но не и за подобряване
качеството на ваксината. До ден днешен БИОПОРТ не е успяла да изпълни
изискванията на държавните инспектори.
Толкова за мястото къде ваксината се произвежда.
А сега - какво се случва на хората, които я приемат?
ЛИЧЕН ОПИТ:
Томас Хемстра описва в своята книга :”Антракс – смъртоносната ваксинация на сляпо”,
няколко лично видяни от него инцидента, свързани с ваксината.
Той обобщава че американците са наплашени от биотероризма с едра шарка и антракс.
Всъщност трябва да се страхуват от ваксините срещу тях.
Ето няколко описаните от него случая:
ДЕВЕТ ОТ ДВАНАЙСЕТ :
В Батъл Крийк, Мичиган беше сложена ваксината срещу антракс на12 човека
подготвящи се да заминат на мисия в Близкия Изток. 9 от тях се почувстваха зле. 3 се
разболяха много сериозно. Бяха тормозени, обиждани и осмивани от висшестоящите
им, въпреки че допреди това са били изрядни във всичко. По-лошото е, че те не можеха
да получат медицинските грижи от които имаха нужда. Имаха почти еднакви
симптоми. Симптоми много опасни за боен пилот – загуба на паметта, втрисане, умора,
мускулни болки, замаяност.
НА ДВАЙСЕТ ГОДИНИ:
6 седмици след 5-та си ваксинация, главен сержант Кларънс Макнамър от Ваквил,
Калифорния, започна да страда от сериозни здравни проблеми – безсъние, главоболие,
крампи в ръцете, неволни тремори, пълно оплешивяване, и загуба на мигли и лицево
окосмяване, влошено зрение, топли и студени вълни, постоянна умора, гръдни болки,
недостиг на въздух, загуба на паметта. Чувства се и изглежда, сякаш изведнъж остаря с
20 години. Загрижен съм за това 20г. момче в дългосрочен план.
ЕДВАМ ХОДЯ:
Лори, дъщеря на въздушен генерал от запаса Ърл Стоувър:Страхувам се за него.
Симптомите много го ограничават. А беше мъж-камара.
СЛЕД 2 ИНЖЕКЦИИ;
Джейсън Нептюнски, войник от запаса, е диагностициран с автоимунно заболяване
след първата си ваксинация. Много се влошава след последвалите 2. Има оттоци,
тромби в краката, които не му позволяват да стои прав дълго време. Страда от синдром
на хроничната умора, открита му е алергичната реакция наречена Стивън Джонсън
Синдром. Медицинското му досие става все по обемисто.
НАПЪЛНО СЪСИПАН:

Томас Дж. Колисимо от Пенсилвания, бивш състезател по вдигане на тежести, сега
трябва да се справя с придвижване с помощта на инвалидна количка. След първите 2
ваксинации е имал типичните странични реакции. След 3-та са му се появили мозъчни
кисти, които са били хирургично отстранени. Той все пак не е подозирал, че тези
проблеми се дължат на ваксинирането. Усетил се чак 4-та, през септ. 1999. След нея
започнал рязко да губи тегло и да припада неочаквано, ниско кръвно, загуба на
паметта, депресия, неконтролируема дефекация. Военните лекари му казали, че
кистите му, най-вероятно са се появили в следствие силна алергична реакция към
млякото, а всичко останало е на психосоматична основа, и прилагана от него самия
диета!
Не му позволявали да разлгеда резултатите от собствените си изследвания, като
казвали, че са конфиденциална информация. Казали му, че страданията му нямат нищо
общо с антракс ваксината и сега трябва да му се бие 5-та. Той отказал.
За летци на бойни самолети се избират само най-пригодните и здрави мъже и жени. А
след няколко инжекцийки от малко течност-те биват осакатени за цял живот.
НАИСТИНА ЛИ ВАКСИНАТА ЗАЩИТАВА?
Ето какво казват 2-ма медицински експерта, за антигена, който се предполага, че
предпазва.
„Никога не е бил изчислена или описана структурата и строежа на антигена. Дори не се
знае дали той е биологически активен!
Защо тогава тази опасна и неизучена течност се инжектира в американски граждани?
Ако чрез това което сме описали в тази книга предотвратим поне един човек да откаже
ваксината, значи си е струвал целия труд!
След войната във Виетнам, 9, 6% от ветераните са подали искове за медициснко
обезщетение пред държавата.
След войната в Корея – 5%.
След 2-та Световна Война – 6, 6%.
След Войната от Персийския Залив (до 2001) – 36% ! А това е война която официално
трая 4 дена!
НЕВРОЯТНИ ФАКТИ!
От общо 700 000 пратени в тази последна война, 263 000 са потърсили медицинска
помощ несъврзана с травми от самата война, 185 780 са подали искове. От тях 149, 094
са били удовлетворени. Повече от 9, 600 са починали след като са се прибрали. Млади
мъже и жени!
По време на тази война, там са звучали над 14000 знака за опасност от химическо
нападение. Всяка една от тези атаки е била фалшива.
Интересен е факта, че има военен персонал, който не е отишъл в Залива, но са
получили ваксината. 12% от тях са развили синдрома на Персийския Залив.
Най-голям брой хора са получили сериозни здравни проблеми, от такива които са били
в Кувейт и Ирак, защото там са били подложени на още допълнително отравяне, найвече от въздуха-пушека от горящи нефтени находища.
ПРЕДСТОЯТ ОЩЕ ВАКСИНИ!
Знайте, че антракс ваксината може би е само началото!
ОЩЕ 40 ВАКСИНИ!
В програмата за придобиване и одобрение на нови ваксини, която е 10г. програма с
бюджет от 322мнл. $ се казва, че се разработват нови 40 ваксини, които ще препазват
нашите военни от биологични оръжия. Ако бъдат одобрени, най-вероятно дори няма
да се иска съгласие – ще бъдат задължителни. Пентагона е в силната позиция да скрие

всяка негативна информация, точно както правят с антракс ваксината. Военните на
високи позиции са обучени да водят войни, да ръководят мъже, и въобще да „свършат
работата”. Не са учени как да опазят живота на военния персонал извън война.
ГЛАВА 5
ИСТОРИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКОТО ВЪОРЪЖАВАНЕ
Началото:
В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ , програмата за биологическо въоражаване е започнала през
1920. Постепенно се разраства. Целта е била да се разработят такива „оръжия”, които
да заразят хората с антракс, тиф и др. болести. Сталин е похарчил много пари за да сед
работи за това.
НАМЕСВА СЕ И АМЕРИКА:
По това време в САЩ не разполагаме с никакви биологически оръжия. В края на 30-те
г. , чрез разузнаване, правителството разбира в Токио и Берлин вече разполагат с такава
възможност. Започваме да се мобилизираме срещу евентуална подобна атака.
Президентът Франклин Рузвелт обявява какви са евентуалните чуждестранни планове.
В същото време се готви да отвърне на удара. Джорж Мерк, президент на
едноименнтата фармацевтична компания е поставен начело на този проект.
ФОРТ ДЕТРИК:
Военна база във Форт Детрик е избрана за място, където да започне тази научноизследователска програма. По-късно това би станало огромен център за биологическо
въоръжаване.
КОГАТО СВЪРШИ 2-ТА СВЕТОВНА ВОЙНА:
Междувременно през 1946, в Свредловск, Съветски Съюз, руснаците построяват
фабрика, която специализира антракс. Следващата година, извън гр. Загорск,
построяват комплекс, който специализира в биооръжия с вируси, едно от които е едра
шарка.
Избухването на Студената Война и войната в Корея, през 1951, налага във Вашингтон
да се насочат към бързо разширяване на базата във Форт Детрик.
По това време започват тестове с ядрени оръжия.
ПРЪСКАНЕ ВЪРХУ САН ФРАНЦИСКО:
На американски учени е позволено да проведат експеримент като пръскат с безобидна
бактерия над гр. Сан Франциско. Целта е да се оцени какво се случва при пръскане на
градска среда. Бактерията уж е безвредна. Но се оказва, че не е съвсем така. 11 души са
приети в болница, с диагноза причнинена от същата тази бактерия- сератия марцесенс.
1 умира. Лекарите са много учудени че се появява такава рядка и забравена болест, че
описват всичко това в своите журнали. Години по-късно – 1981г – правителството
отрича да има някаква връзка със случая и съдията отхвърля правния иск.
СБОРЕН АНТРАКС:
Друг американски проект подготвя бомба, която се състои от една голяма, включваща
в себе си 536 по-малки бомбички. При удара със земята, всяка малка бомбичка ще
разпръсне наоколо унция антраксов облак.
Ако човек остане нелекуван, той почти сигурно умира. Смъртността е по-голяма дори
от тази на бубонната чума.
УПРАЖНЕНИЯ:
Субстанция, подобна на антракс е била пръскана над Ст. Луис, Минеаполис и над
Уинипег. Тези градове са избрани, защото е преценено, че са много подобни на Киев,
Ленинград и Москва. Проекта включва 173 пръскания със неинфективни аерозоли.

През 1956 по време на конгрес на комунистическата партия, Георги Жуков, казва, че
всяка модерна война, би включвала биологическиоръжия.
Когато американските разузнавачи казват това на управниците ни, нашата програма се
разработва с нови сили.
През същата година, американски U-2 шпионски самолети започват да летят над
Съветския Съюз. А руснаците са тайни бази на няколко места из страната си.
ОСТРОВЪТ В АРАЛСКО МОРЕ:
Малко след това америкасни шпионски самолет лети на самотен остров в Аралско
море. Там им прави впечатление ступване на сгради със странна геометрична форма.
Фотографират го.
ФАБРИКА ЗА МИКРОБИ:
До края на 50-те САЩ строят фабрики, които могат да призвеждат толкова патогени и
биологически токсини с помощта на които могат да се водят истински войни.
Официално обаче, се казва, че те само произвеждат нужното да защитят страната.
ТРЕСКА:
През 1956, база с военен арсенал се преориентира в производството на бактерии с
военна цел. Една от тях е туларемия. Скоро се преминава към официално производство
на този вирус.
Произвежда се и бактерия, която не убива врага, само го осакатява с температура от 40
C, кашлица, главоболие, халюцинации. Смята се, че болни войници причниняват поголеми проблеми на своите началници отколкото мъртви войници.
Друг производствен вирус е венецуелския конски енцефалитен вирус-ужасна болест.
1960
НИКСЪН ГО НЯМА:
На 18 Февруари 1960г. се провежда официална среща по националната сигурност.
Ричард Никсън – вицеопрезидент, отсъства. Той е зает с подготовка на своята
кандидат-президентска кампания.
А учените вече са открили начини да съхраняват вирусите по-добре и да увеличават
жизнеността им не с 1, а вече с 3 години.
КЕНЕДИ:
Под ръководството на президента Кенеди, разходите по биологическо въоражаване се
увеличават. Той встъпва в длъжност през януари 1961г. Новият секретар на военното
министерство, заедно със своите подчинени инспектират наличните ресурси. Остават
много доволни от видяното.
Правят се практически тестове в Аляска и над Тихия Океан. Обслужваш пресонал е
нает предимно от Форт Дъглас, близо до Солт Лейк Сити.
„ПОДОБРЕНАТА” ЕДРА ШАРКА:
По време на войната във Виетнам усилено се работи върху подобряването на вируса на
едрата шарка. Болестта е силно заразна, убива около 30% от жертвите си чрез
кръвозагуба, сърдечносъдов колапс, и вторични инфекции – пустули. Някъде по това
време учените разбират как да увеличат жизнеността на вируса едра шарка- като я
размразят по специален начин. Тоест, вече са започнали да използват малките хладилни
камери. Тогава правят още едно зловещо откритие – замразяването убива някои
бактерии, но не и едрата шарка. Това означава, че вирусът може да бъде съхраняван
неопределено дълго време. Разработени са методи чрез които вирусът е обработен във
вид на пудра или спрей.
ОЩЕ ЕДИН ЛЪЖЛИВ ТЕСТ:
Правят го само на лист хартия:

През май 1965, учени от Форт Детрик опаковат вируса във вид на пудра, слагат го в
малки куфарчета и го разпрострняват из международното летище Рейгън, близо до река
Потомак.
Докладите от този тест казват, че един от 12 пътници ще се зарази, и ще разпространи
болестта из нацията, и че именно във вид на пудра е най-добрият вариант за
разпространение. Предимство е това, че има инкубационен период от 12 дни, преди да
се появят симптомите и да се постави диагнозата.
Военните ни лидери възнамерявали да приложат този модел върху Хо Ши Мин,
Виетнам, но започнали да се съмняват –не било добра идея да избухне такава епидемия
в Близкия Изток. Можело да достигне и до нас. А и винаги имало опасност от ответен
удар от хранилищата на Русия и Япония.
Този тест-проект е изоставен.
ЗАПОЧВАТ ПРОТЕСТИ:
Почти цялата информация, която вие сега прочетохте не е била широко известна
тогава. Всъщност и днес. Но обществеността през 60-те, започнала да разбира, че
върви опасен процес по биологиечско въоръжаване във Форт Детрик. Появявали се
тълпи от протестиращи пред входа на фабриката.
НИКСЪН СЛАГА КРАЙ:
На 25 ноември 1969, Ричард Никсън обявява край на биологическото въоръжаване,
както и на програмите за химическо въоръжаване.
На учените се възложила задачата за защита, а не нападение с бактерии.
Но не се сложил лимит на използваните в опити количества микроби или химикали.
Така че, хранилищата не намаляли.
ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ - БИЗНЕСА СИ Е БИЗНЕС :
Вече е нанесена вреда на програмата ни за биологическо/химическо въоръжаване.
Нашите учени знаели, че са нужни 18 месеца, за да се разработи ефективен агент за
нападение и 10години за да се създаде ваксина срещу него.
Знаели и че Съветския Съюз няма да спрат със своите разработки и опити в тази
насока, само защото САЩ са спрели.
По това време Китай също работи върху такава програма.
Скоро ще започнат да го правят и някои страни от Близкия Изток.
СЕНАТОРИТЕ СЕ ЯДОСВАТ:
През есента н 1975, в Сената разкриват невероятни военно-научни планове. Става
ясно, че в хранилища, най-вече в това във Форт Детрик се съхраняват 16 различни,
ужасни вируса. Най-многобройни са пробите от антракс.
СПОГОДБАТА:
Същата година(1975) се прави международно споразумение относно тези вируси –
всичкият биологичен арсенал да бъде унищожен в рамките на 3 години!
Колко хубаво щеше да бъде, ако се беше случило. Но не се случи!
РУСНАЦИТЕ НАПРЕДВАТ:
Скоро след това, чрез таен шпионаж на документи, изнесени от Съветския Съюз, става
ясно, че техните лидери продължават да развиват своите програми.
ИНЦИДЕНТ В СВРЕДЛОВСК:
През октомври 1979, руски вестник, предназначен за руски емигранти в Германия
прави важно разкритие – новопристигащи от Русия в Германия емигранти, разказват,
че хиляди жители в градове около планината Урал, за 2 седмици са починали от
антракс. Разказали, че войски навлезли в селата и разпръснали нещо мръсно по земята.
Историята се разчула из целия свят. Американското разузнаване, след като разучило

нещата в подробности, разбрало, че руснаците продължават да произвеждат,
обработват и съхраняват биологическо оръжие.
СМЪРТОНОСНИЯТ АНТРАКС:
Антракс бацилът може да влезе в човешкото тяло по 3 начина – чрез вдишване в
дробовете, ядене на заразено месо – в стомаха, чрез рани по кожата.
Бактерията в спорите произвежда няколко токсина, които акакуват клетките. Първите
симптоми са кашлица и умора, следва сякаш подобрение, но кратко. Често, следва
смърт. Голям проблем е това, че спорите издържат десетилетия в почвата.
1980
РЕЙГЪН ОДОБРЯВА:
През януари 1981 Роналд Рейгън встъпва в длъност.
През 1984, той дава много пари за да разбере какво се случва в дадени нации по този
въпрос.
Разузнавачите му правят 2 открития – руснаците работят в 2 направления –
продължават работата върху старите биологични оръжия, но и развиват ноеи,
биоинженерни патогени. Те се използват за направата на високо концентрирано
оръжие. Генетична манипулация може така да измени вируса, че никакво медицинско
лечение или ваксина да не помага в случаи на антракс.
Уолстриит Джърнъл публикува общо 7 статии разкриващи каква опасност са супермодифицираните биологични оръжия(23април 1984).
Следват изслушвания в конгреса. Америка се събужда за опасността.
По времето на Рейгън, за защита от биологични оръжия са давани по 91 млн. Долара
годишно!Започнали сме да произвеждаме наши собствени „супер бактерии”.
В ИМЕТО НА ЗАЩИТАТА:
Властите обясяват, че не е нарушено споразумението за разоръжаване, защото това е
само работа в името на защитата.
От 1980 до 1986, тази защита бълва 51 проекта които са произвели странни нови
бактерии и вируси.
За 23 от тях ваксини не помагат.
32 са силно токсични.
14 не могат да бъдат диагностицирани.
3 никое лекарство не може да лекува.
СПЕШНА НУЖДА ОТ ВАКСИНИ:
През декември 1984, от Форт Детрик, издават официално искане за разработка на нова
ваксина, с която да ваксинират 2 милиона войници.
През 1985 военното министерство прави запитване до фармацевтичните компании да
разработят нова антракс ваксина, защото тази която е налична в момента причинява
много лоши странични ефекти, някои от тях – дългосрочни. Нека добавим и че тази
ваксина не защитава срещу всички щамове на антракс.
УВРЕДЕНИ ДЕЦА:
Никоя фармацевтична компания не е искала да сключи такъв договор, защото се
появяват все повече съдебни искове от родители на увредени от ваксини или починали
от тях деца. Все по-често състрадателните съдебни заседатели отсъждат в тяхна полза и
парите трябва да се изплатят от компанията – производител на ваксината.
ФАБРИКАТА В МИЧИГАН:
В тази ситуация, военното министерство търси решение. Обръщат се към единствената
лицензирана от десетилетия фабрика-производител на антракс ваксината. Това е една
стара, порутена сграда на Здравното Министерство в Мичиган. На 29септ. 1988, се

сключва договор за покупка на голямо количество ваксини – първоначално 300 000.
Армията купува необходимото оборудване.
ИРАК СЪЩО:
Няколко месеца по-рано разбираме, че Ирак, под лидерството на Саддам Хюсеин строи
свое хранилище за биологическо оръжие. Разузнаването разкрива, че там вече
използват ботулинова плесен, за да създадат смъртоносен токсин – 10 000 пъти по
смъртоносен от нервнопаралитичния газ. Има докалди, че в Ирак работят с вируса
антракс и го разработват като оръжие, а зетът на Саддам Хюсеин - Хюсеин Камел е
начело на тези проекти.
MADE IN USA:
Разкритията не свършват дотук – разбира се, че стартовите бактерии на иракчаните са
закупени от американска компания – АТCC.
Самите ние сме им помогнали да влязат в бизнеса.
Компанията ATCC се намира недалеч от Вашингтон. Там се съхраняват найразнообразни видове бактерии, сред които антракс и ботулин.
Продавали са на чуждестранни учени, за да може да се „подобри здравеопазването” в
тези страни!Поне така е било по написания план. Лесно можел да се получи лиценз за
покупка на смъртоносни щамове. От министерството на икономиката.
Първата покупка е от май 1986 – на Университета в Багдад. Купени са 3 вида антракс,
5 вида ботулин, 3 бруцелоза.
Властите не виждат нищо обезпокоително в това.
Смятат Ирак за приятел и съюзник в борбата срещу Иран, които наскоро са взели за
заложници американски граждани.
За нашите власти нямало нищо обепокоително и в това, че Ирак ползват
нервнопаралитичен газ срещу кюрди в северен Ирак.
Няма изпратени молби към ATCC или някой друг да спрат с продажбите.
Три месеца по-късно, друг кораб със същите пратки отплава към Ирак(29 септ. 1988).
Този път се съдържа и антракс щама 11966 –смъртоносен антракс, разработен от Форт
Детрик през 1951г.
Поръчката е направена от иракското министерство на търговията, отдел технически и
научни материали. Този отдел по-рано е бил разкрит от нашето разузнаване като част и
прикритие на програмата на Ирак за биологическо оръжие. Въпреки това,
Американският Държавен Департамент дава разрешение кораба да отплава!
ВРАТИЧКАТА СЕ ЗАТВАРЯ:
Чак на 23 февруари 1989 американското министерство на икономиката слага забрана за
продажба на каквито и да е опасни и смъртоносни вируси на Ирак, Иран, Либия, Сирия.
Но вече е твърде късно!
БАКТЕРИИ КОИТО НЕ СЕ ПОВЛИЯВАТ ОТ ЛЕКАРСТВА:
Постепенно става ясно, че все повече бактерии стават резистентни на антибиотици или
други лекарства. Тук можем да споменем туберкулоза, нов щам на е-коли и спин.
Други болести пък се лекуват все по-трудно.
ОТКАЗАНО Е ФИНАНСИРАНЕ:
През 1989 се правят опити на държавно ниво да се получи голямо финансиране за да се
работи по справяне с тези проблеми. Но правителството отказва, защото „това не са
реални заплахи”.
ГОЛЯМА НОВИНА:
Въпреки, че смятаме че руснаците са прекратили своите опити, , през 1989 за нас, те все
още са заплаха.

През октомври 1989, съветският биолог Владимир Пасачник емигрира в Англия.
Работел е като директор на Институт за Ултра Чисти Биологически Разработки в
Ленинград(един от многото такива заводи в Русия). Тогава, властите, за първи път имат
възможността да научат от първа ръка какво се е случвало в руската програма по
биологическо въоръжаване.
Той разкрива, че на 10 000 руски учени е възложено да работят върху проекти за
откриване и разраборка на най-лошите бактерии, както и най-добрите начини да бъдат
„поднесени”на врага. Разработвали са вариант с ракети за дълги разстояния, които да
пренасят вирусите много надалеч.
Както и ракети, изстелвани от кораб, летящи много ниско, разпръсващи бактерията по
въздух.
Разработвали са дори щам на бубонната чума, който да не може да бъде лекуван от
никакво лекарство. Проба от нея, под формата на пудра, прах са сложили и приготвили
в бомби и ракетни глави.
Да не забравяме, че говорим само за един от няколкото руски завода!
Разпитващите го открили, че той знае много детайлна информация, приемали , ако не
знае отговор на някои от въпросите.
Въпреки всичко това, нашите управници все още имат съмнения – дали Пасачник казва
истината?
Не предприели нищо.
1990
СЪБУДЕНИ ОТ ВОЙНАТА В ЗАЛИВА:
Юни 1990 – нашето разузнаване се фокусира върху Ал Тууайта, близо до Багдад,
където подозират, че има хранилища за биологическо въоръжаване.
На 2 август армията на Саддам напада Кувейт.
Очевидно сме чакали твърде дълго.
Хюсеин разполага с действащи хранилища, а ние сме неадекватни по въпроса. Нямаме
устройства които да засичат дали във въздуха има спори на антракс. Те се правят след
15 януари 1991 – това е и крайният срок който ООН дава на Ирак, за да се оттдегли от
Кувейт. Едва ли тогава е имало и достатъчно ваксини. Мощностите на
фармацевтичната компания в Мичиган не са били в състояние да произведат нужните
количества.
СИГНАЛ ЗА ОПАСНОСТ:
На 6 август военноморския флот изпраща сигнал до всички капитани на кораби, че
срещу тях може да бъде използвано биологическо оръжие, от Ирак, ако са на 25 мили
или по-близо до брега им. Цитат:”Иракчаните ще разположат своите химически
агенти, ако се наложи”
ПЪЛНИ ХРАНИЛИЩА:
Два дена по-късно пристига нов доклад от разузнаването. Поред него Саддам разполага
с пълни с биологически оръжия хранилища, вкл. Ботулинов токсин, холера, антракс,
стафилококов ентеротоксин. Според оценка, Иракчаните ще използват това оръжие
като най-краен вариант.
ЗАПОЧВА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ АНТРАКС:
На 17 декември Колин Пауъл препоръчва на военния секретар да нареди незабавно
ваксиниране на военните. Президентът Буш одобрява. От армията, започват да
притискат Агенцията по Безопасност на Храни и Лекарства да даде разрешително

ваксината да бъде давана без изричното съгласие на пациента, както се прави с всяка
друга неизпитана и нетествана ваксина. Агенцията, макар и с неохота, дава съгласие.
Това съгласие ще изиграе много лоша шега в живота на хиляди американци за в
бъдеще.
Пентагона ваксинира 150 000 войници от войната в Залива. По-късно много от тях
развиват т нар. Синдром на войната в залива.
Според меморандум от Форт Детрик, ако американски войник е бил заразен от
биологическо оръжие и почине, тялото му трябва да се накисне в висок концентрат на
хлор, и тогава ще е безопасно останките да бъдат изпратени за погребение у дома!
В КРАЯ НА ВОЙНАТА:
След много бомби и 100 часа военни действия, се слага неочакван край на войната.
Няма да се наложи Саддам да пуска микробите в атака.
По –късно разбрахме, че нашите бомби въобще не са уцелили и унищожили
хранилищата на Ирак.
И РУСНАЦИТЕ СА В ДЕЙСТВИЕ:
Разкритията на Владимир Пасачник се оказват истина. През 1991 ние получаваме
сериозни доказателства, че Русия разполага с мощна програма за биологическо
въоръжаване. Руските лидери отричат.
ЗАПОЧВАТ ИНСПЕКЦИИ:
На 2 август 1991 в Багдад пристигат първите инпектори. Те се опитват да открият това,
което е открило разузнаването. Напразно.
АЛИБЕК ЕМИГРИРА:
Есента на 1992 –Канатжан Алибеков(по-късно се кръщава Кен Алибек) емигрира от
Русия в Америка. С него са провеждани събеседвания повече от година. 17 години той
работи във различни фабрики за гиологическо въоръжаване. Издига се до втори по
важност в „Биопрепарат” – агенция, която американското разузнаване се опитва да
прихване от години. Тя отговаря за биологическото въоръжаване на цяла Русия.
Алибек разказва, че Русия е произвела хиляди тонове антракс, едра шарка, чума, за да
ги използва срещу САЩ или друг свой враг. За целта са назначени хиляди хора, в над
40 града из Русия и Казахстан.
Разкрива че са направени големи пробиви, в годините когаро Америка официално е
спряла своето биологическо въоръжаване през 1969.
ПЪРВАТА БОМБА СРЕЩУ СВЕТОВНИЯ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР:
35 дни след като Бил Клинтън встъпва в длъжност, избухва бомба в мазето на
Световния Търговски Център.
След като се бие тази камбана, се подновява с нови сили работата по производство на
ваксини срещу биологиески оръжия.
В ИРАК СЕ РАБОТИ:
Междувременно Ирак подобряват своите произовдствени мощности. Иракски
чиновник разказва, че Отдела по внос на научни и технични материали, е всъщност
част от иракското разузнаване, и че те са закупили от Британски и Германски фирми
близо 40 тона микробиологична храна(за масово проиводство на бактериите). Което
значи, че Ирак са купили много повече от нужното за медицински и научни разработки.
ЮЖНО АФРИКАНСКО ХРАНИЛИЩЕ:
Към средата на 90-те Ирак и Либия се опитват да закупят опасни бактерии от Южна
Африка.
За да се защити от чернокожите, режима на Апартайда от години развива и поддържа
хранилища с щамове на антракс, ботулинов токсин, ебола, марбърг, хив
вирус(причинителя на спин).

Когато режима на Апартайда внезапно пада през 1994, Либийският лидер Кадафи,
изпраща свои агенти да закупят щамове от опасни бактерии, както и да наемат
безработни учени. Особено силно са желали Утер Басон – директора на цялата
африканска програма по биологиеско въоръжаване.
АТАКАТА В ТОКИО:
НА 19 март 1995 в метрото в Токио се разпръсква нервнопаралитичния газ – ЗАРИН.
Осакатява хиляди хора. Виновниците - лидерите на сектата АУМ са вкарани в затвора.
Те разказват, че са се сдобили с нужните им количества от газа от хранилището в
Мериленд, както и от Русия.
БОМБАТА В ОКЛАХОМА:
След 1 месец – на 19 април се хвърля бомба по държавна сграда в Оклахома. 200 човека
умират. Макар, че не е използван химически агент, това се смята за терористично
нападение – до този момент – най-голямото в САЩ.
ЗА ПЪВИ ПЪТ ВЪТРЕ В РУСКА ФАБРИКА:
Може би никога не сте чували за Степногорск. Това е нов град в Казахстан, построен
1982г. , като част от Научно-експериметална и Производствена База. Тя е била найнапредналата база от всички други в Русия. Когато Казахстан се отделя от Русия през
1991, казахстанските лидери искат близки отношения с америкаците и ги канят да
инспектират базата, за да се уверят, че вече е празна.
Младият дипломат от американското посолство в Казахстан Анди Уебър е начело на
инспектиращата делегация. Влизайки в първата сграда – сграда номер 221, те намират
десер 20 тонни казани за ферментация, всеки висок колкото 4 етажна сграда. Всеки от
тях побира по 20 000 литра течност. Самата сграда е голяма колкото 2 футболни
игрища. А има още 50 такива сгради!
За 220 дена сграда 221 би могла да произведе 300 тона антракс.
Този комплекс в Степногорск е един от 6-те в Русия.
ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО:
Тогава американците започнаха да осъзнават мащаба на постигнатото от Русия –
започнали през 1973, назначили над 60 000 работници, годишен бюджет от военните в
размер на 1 билион $.
ДВАТА ВЪПРОСА:
1. Какво се е случило с толкова голямо количество бактерии, в Казахстан?
2. Къде са всичките работници, работили в този огромен комплекс?
В най-добрите си години, в Степногорск е имало над 700 висококвалифицирани учени
и техници. Сега могат да се открият 180. Къде са останалите? Да не би да карат такси,
или орат ниви, или са наети от чужди компании?
Анди Уебър бил много добър в говоренето на руски и се заел да разбере.
Имал изобилие от възможности. Дори можел да доставя уран за САЩ. Всъщност
именно Уебър бил този който първи научил за съществуването на Степногорск по
време на ловен излет със свой приятел – високопоставен казак.
МЯСТОТО ВЕКТОР:
Съществува това място. Емигранта Алибек по-рано го беше посочил –отдалечена
локация в западен Сибир – най-големият и сложно оборудван комплекс за разработка
на опасни бактерии. От Москва, руските запаси са преместени там, в нарушение на
наредбата от 1992. Наредбата окончателно отпада през 1995, когато руските власти
отказват на американци да посетят Вектор и/или други комплекси.
Най-вероятно, защото това са все още работещи комплекси.
Едва след няколко години на анериканци ще бъде позволено да влязат вътре.
УЧЕНИ ЗА НАЕМАНЕ:

Една вечер, по време на вечеря, Генади Лепьошкин (бивш съветски генерал,
управлявал фабриката в Степногорск, след като Алибек се преместил в Москва през
1987), споделил с Уебър, че от Иран многократно се опиват да наемат на работа
останалите в Степногорск учени и техници. Досега не били успели. Но едва ли така ще
продължи. Хората в Степногорск били бедни, дори гладуващи. Лепьошкин помолил
американците да осигурят някаква работа на тези хора. Уебър препредал съобщението.
Но нищо не било направено за хората.
ОСТРОВЪТ В АРАЛСКО МОРЕ:
Лепьошкин предложил на Уебър да покаже на него и американците друг
производствен комплекс – на остров Възрождение, 250 мили източно от Москва, на
територията на отворена за въздушни тестове зона. Там се тествала бруцелоза, Ктреска, чума, сап, туларемия, едра шарка.
А името на острова значи възраждане, ренесанс, нов живот!
ЗАРОВЕНО СЪКРОВИЩЕ:
Когато пристигнали там, Лепьошкин казал една голяма тайна на Уебър:Когато Русия
загубила Казахстан, сложили наличния от там антракс в туби от неръждаема стомана,
заровили тубите на 3-5 фута дълбочина в пясъка на този самотен остров.
По-късно американците изровили част от тубите(антракса), тествали го, открили, че
част от материала е жив и е способен да убие многократно цялото население на земята.
ЧАКАЩИ ДА БЪДАТ ИЗКОПАНИ:
Когато и други научат тази тайна и те могат да дойдат да си изкопаят малко, това дори
вече не е тайна, иначе аз нямаше да го споменавам. Дори не ви е нужна лодка или
самолет - в определени дни на годината се образува пясъчен нанос до самия остров.
ХИЛЯДИ ГАЛОНИ:
Междувременно и американските инспектори в Ирак продължават да се опитват да
разберат истината. През юли 1995 един иракски учен-жена – Рихаб Таха разкрила
фактите. Тя получила своето образование в Англия и знаела перфектен
английски:Ирак започва своята програма за биологическо въоръжаване през 1988.
Тогава войната Иран – Ирак приключвала. В Ал Хакам били произведени хиляди
галони антракс и ботулинов токсин. Съхранявали ги в склад, в неръждаеми резервоари.
КАМЕЛ БЯГА:
На 8 август ген. Камел, зет на Саддам Хюссеин избягва в Йордания. Това е емигрант от
най-високо ниво, който е бил начело на програмата им за биологично въоръжаване.
Скоро след това, Саддам му обещава топло посрещане. Камел се връща обнадежден,
само за да бъде разстрелян лично от Саддам.
СИНДРОМА НА ВОЙНАТА В ЗАЛИВА:
До 1995г. хиляди ветерани от войната в Залива се оплакват от някаква болест, която им
проваля живота. Те са убедени, че тя е предизвикана от лекарствата които са
получавали в армията, ваксините, и замърсения въздух, който са дишали в Залива.
Иначе много трудно можете да откриете официален документ кой войник е бил
ваксиниран и кой не.
През 1990 на военните са били изпратени 268 000 дози ваксини, , но докладите
показват, че ваксина са получили 170 000. Къде са останалите ваксини?
От 1991 до 1999 на военните са били продадени 1, 2 милиона ваксини.
КАЗВАТ , ЧЕ ПРИЧИНЯВАТ „МНОГО МАЛКО ВРЕДА”
Според медицинските картони 1, 3% са имали странични ефекти от антракс ваксината.
Ами ако се даде на всичките ни 2, 4млн военни ?Това ще значи 31 200 съборени в
различна степен от болести.
НЕРВНОПАРАЛИТИЧЕН ГАЗ:

На 21 юни 1996 Пентагона прави стряскащо съобщение:5 години са отричали, че всеки
един от изпратените войници в Кувейтския Залив е бил изложен на химическо или
биологическо оръжие.
Признават го, защото американски войници са взривили иракско депо с амуниции от
химическо оръжие. Хиляди войници от съюзнически държави също са били изложени
на това. Смята се, че точно тогава ветровете са духнали отровата към тях.
След проверка, се разбира че се е случил и 2-ри такъв инцидент.
АНТРАКС ВАКСИНА ЗА ВСИЧКИ:
До есента на 1996 е одобрена препоръка да се ваксинира целият военен персонал. Цена
– 2 билиона $. За всеки - по 6 инжекции(реваксинации по схема).
НЕ БЪРЗАЙТЕ:
Ветерани от войната в залива надигнаха глас и казаха, че именно тази ваксина е
отговорна за голяма част от здравословните им проблеми.
Медицински лица също се изказаха, че ваксината не е официално тествана за
безопасност, както и дали въобще предпазва от този щам на антракс, който се пръска по
въздух и който е по-опасният от останалите.
Агенцията по безопасност на храни и лекарства също се включи и обяви, че завода в
Мичиган не следва правилно производствените предписания и процедури, по
оборудването има ръжда, мръсно е, дори облеклото не се хигиенизира.
Отправено е искане и предписание всички налични дози ваксини да бъдат тествани за
стерилност, безопасност и ефикасност.
От Пентагона се сепнаха.
Знаеха, че тестване и проверки ще разкрият сериозни проблеми. Те си настояваха да
продължат в ваксинациите. Изпращат свой проверяващ екип във фабрикатапроизводител в Мичиган. Страхуват се, че ако се разкрият проблеми, фабриката ще
трябва да спре производство и да затвори врати. Тогава към кого ще се обърнат за
ваксина? Всички други фармацевтични компании отказват да я произвеждат, защото
знаят, че има сериозни странични ефекти.
УЕБЪР НАУЧАВА ОЩЕ:
През юни 1997, Уебър посещава международен конгрес в гр. Киров, изт. Русия. Там се
събират научни изследователи спонсорирани от САЩ, Европа, Япония.
В една от вечерите, Уебър отива на руска баня. Там, в конфиденциалне разговор,
научава от двама учени, че в Институт по микробиология в Оболенск, на 2 часа път от
Москва, руснаците разполагат с дузини от най-опасните бактерии в света.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ИРАН:
Разказват, че наскоро в Оболенск и Вектор, е дошла делегация от Иран. На руски
учени, които тук изкарват 1000долара годишно, се предлага 5000долара месечна
заплата, ако дойдат в Иран и помогнат на страната в нейната програма за биологическо
въоръжаване. Също така иранците много се заинтересували от възможностите на
генното инженерство в Русия.
ЗЛОВЕЩО РАЗВИТИЕ:
Няколко руски учени са заминали на работа там, други са се съгласили да дават
информация чрез интернет.
Оболенск загубва 54% от персонала си от 1990 до 1996. Включително 28% от найдобрите си учени. Не се знае колко от тях са отишли в Иран, колко в други страни, с
какво се занимават.
Подобни предложения, руските учени имат и от Ирак и Северна Корея.
По това време САЩ подпомагат руските учени с около 1млн $ на година – за 15 000
високо квалифицирани работници. Получава се немного голяма цифра за всеки.

След конференцията в Киров, Уебър пътува и на други места из Русия. Навсякъде
научава, че преди него вече са минавали ирански пратеници с примамливи
предложения.
Руски учен казва, че до 2015, 60% от Русия ще е мюсюлмани. Руските власти се
застраховали и преместили голяма част от опасните бактерии надалеч – в централен
Сибир.
НАЙ-НАКРАЯ - ВЪТРЕ ВЪВ ВЕКТОР:
Септ. 1997 – Уебър най-накрая е допуснат да влезе във Вектор - огромният по площ
комплекс, с над 1000 постройки, в западен Сибир.
ОБЩИ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:
Есента на 1997 – САЩ се съглсяват да работят заедно с учените от Вектор. Така, че
могат да разберат какво се е случвало в миналото, както и да предотвратят руски учени
да бъдат привлечени от Иран, Ирак, Китай.
Скоро са постигнати подобни споразумения с центъра в Оболенск, както и с някои
други.
ТАЙНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ:
За свое съжаление, през 1998, американците откриват, че 4 водещи руски военни
лаборатории са останали затворени за тях. Имало е преположения, че парите които
американците дават, за да подпомагат руските учени, всъщност се изливат във скритите
военни лаборатории.
Не знаем какво се случва там.
ДОГОВОР ЗА ВАКСИНА :
Ноември 1997 – Пентагона сключва 10год. договор на стойност 322млн $ с фарм. комп.
ДИНПОРТ(англо-американска), за развитие и придобиване на лиценз на ваксина срещу
едра шарка, 17 други ваксини за военните, както и нова рекомбинантна антракс
ваксина.
НОВАТА АНТРАКС КАМПАНИЯ:
15 ДЕК. –Пентагона обявява, че скоро ще започне ваксиниране на всички военни. Ще
отнеме 6 години. Ще струва 130млн$.
Вече ви разказахме за БИОПОРТ които закупуват фабриката в Мичиган. Почти веднага
тя става собсвеност на богатия иранец Фуат ел Хибри. Но те не могат да се справят с
добро производство на ваксината. Към Пентагона се отправят официлни въпроси, те ги
избягват, защото знаят, че Биопорт им е единствения източник на ваксини, и ще
работят с тях, без значение качеството на ваксината.
НАПРЕЖЕНИЕ:
След като изчетохте всичко това, не се ли питате, защо след като и нашите врагове
знаят, че ще се (или вече сме) ваксинираме срещу антракс и едра шарка, защо не ни
атакуват с друг опасен вирус – ебола, чума или нещо друго?
Отговорът е очевиден – съществуват над 1000 щама антракс.
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАН АНТРАКС:
Повечето от признанията на емигранта Кен Алибек биват игнорирани(от 1992). Едно от
нещата които той казва е, че Русия продължава да работи върху вируса н едрата шарка
и ебола. Но се разбира, че в Русия произвеждат и генетично модифициран антракс.
Оказва се, че те са много по-напреднали в някои отношения, отколкото ние сме
мислели. Русия работи върху производството на „супер бактерии”.
АЛИБЕК ИЗЛИЗА НА ПОКАЗ:
Февруари 1998 – Алибек дава няколко интервюта в медии, в които разказва какво се
случва в лабораториите на Русия. Казва, че Русия предвижда В 3-та Световна Война да
участват тонове бацили и техни хибриди, които не се влияят от антибиотици и ваксини.
Много от американските законодатели научиха за Алибек в този момент.

ПСИХО МИКРОБИ:
Направи се ново откритие – по времето на Съветския съюз са правили опити да
разработят микроб, който причинява психологиески и физиологиески промени у
хората, да се влияе на настроението, спане/безсъние, ритъма на сърцето. И всичко това,
без да бъде засечено.
Могат да се използват и за да предизвикват смърт.
Направено е откритие, че са правени опити с тези микроби върху живи хора, пациенти
на близко намираща се болница.
25 НАЦИИ:
1998 СЕкретаря на военното министерство заявява пред обществото, че 25 нации са
или в момента развиват програма за биологиеско въоръжаване. Експертизите се
разпространяват бързо. чрез интернет. Казва, че най-вероятно терористи ще се докопат
до тези оръжия. Скоро след това, Правителството излива пари в новата държавна
програма по защита.
ВАКСИНАЦИЯ:резюме:
Март 1998:започва масово ваксиниране срещу антракс на войските ни в Близкия Изток.
Военните от 2 кораба отказват. Без малко да ги изправят пред военен съд. Те обаче
успяват да пишат и-мейл на Марк Заид – много компетентен адвокат от Вашингтон,
който и в момента води дело, за вреда причинена от синдрома на войната в Залива.
ЗАИД ПРАВИ ОТКРИТИЯ:
Заид завежда дело за нарушени права, във връзка с ваксинирането срещу антракс.
Открива, че през 1998 фабрика в Мичинган е била купена от Биопорт. Сред новите
собственици е Уилям Дж. Гроув, бивш държавен служител от много високо ниво.
Договорите, които Биопорт сключва с правителството са изключително изгодни и
печеливши.
Друго важно откритие е, че от години А генцията по безопосаност на храни и лекарства
пише доклади за недостатъци във фабриката и самия производствен процес. При
последната им инспекция от февруари 1998 се случва същото-написаният доклад
описва много недостатъци. Има нередности в почти всяка фаза на производствения
процес! Въпреки това, вече произведените ваксини са сложени на войници.
Научава още, че ваксината, по своята същност бива значително променена. Новата е
много по-различна от оригиналната-производствения процес е променен, щамът който
се влага е различен, съставките които се влагат са променени с цел „ да се увеличи
силата на добития антиген”.
Друг учен, изследовател и разследващ случая успява да се сдобие с тайни военни
документи. Ето какво пише в част от тях:
„В момента не съществува ваксина, която ефективно и безопасно да защити военния ни
персонал, в случай на излагане на опасни бактерии.
Сегашната дава много странични реакции, нужни са много реимунизации за да се
постигне минимален ефект на защита и въпреки това, войника не е защитен срещу
всички видове антракс. ”
ЗАКЪСНЯЛОТО ОДОБРЕНИЕ:
Цели 2 месеца след като започват да ваксинират войниците, държ. секр. Коен, дава
официалното одобрение това да започне да се прави, с новата ваксина, през 1998.
АМЕРИКАНСКИ ВОЕННИ В АМЕРИКА :
Юни 1998 – Джон Хамър, секретар на министерството на отбраната, споделя с
официални лица от НАТО, че обмисля да назначи регионален командир, който да
отговаря за защитаващите войски, намиращи се вътре в САЩ. Всъщност планът му е,
в случай на биологивеска атака, тези войски да правят полеви болници, да помагат в
лечението на болните, да погребват мъртвите.

Но експертите по граждански права били алармирани за това. Те уведомили властите,
че не е редно войските да се намесват в подобни дейности вътре в страната. Те може да
отговарят само за набирането на нови войници. Веднага Пентагона се оттдръпва.
През 2002 се създава Агенция по сигурността в страната.
НУЖНИ СА 2 БИЛИОНА $.
На 22 януари 1999 Бил Клинтън обявява решението си да поиска от Конгреса 2, 8
билиона $, за защита и подготовка на удар с биологични оръжия. Тогава Дона Шалала,
секретар по дейността на здравните въпроси, коментира, че за първи път в
американската история, здравната система бива интегрирана в плановете на
националната сигурност.
АМЕРИКАНСКИТЕ ХРАНИЛИЩА НЕ СА УНИЩОЖЕНИ:
2 Месеца след това, от Белия дом трябваше да решат дали да унищожим хранилищата
си с вируса на едра шарка. Експерти бързаха да се изкажат, че много нации, не само
Русия разполагат с такива хранилища, и няма да е разумно ние да ги унищожим. Такова
беше и официално взетото решение.
ШОКИРАЩИ ФАКТИ:
Месец по-късно, на военна конференция във Военната База Максуел, Уилям Патрик,
експерт по биологически оръжия рзкри нови факти :
СУХО ПРОИЗВОДСТВО (В МЕТРИЧНИ ТОНОВЕ ЗА 1 ГОДИНА от сащ и русия):
ТУЛАРЕМИЯ – сащ -1, 6 / русия – 15 000
К-ТРЕСКА – сащ -1, 1 / русия – 0
АНТРАКС – сащ -0, 9 / русия – 45 000
ЕНЦЕФАЛИТ –сащ -0, 8 / русия – 150
БОТУЛИН – сащ 0, 2 / русия – 0
БУБОННА ЧУМА – сащ -0 / русия -15 000
ЕДРА ШАРКА – сащ -0 / русия 100
ШАП – сащ -0 / русия – 2000
МАРБУРГ ВИРУС – сащ 0/ русия – 250
Спорите на антракса, например са толкова микроскопични, че могат да проникнат през
хартия или плик за писмо.
ЗАИД ГОВОРИ ОТКРИТО:
Междувременно кризата с антракс ваксините се задълбочава. Заид разказва, че
войниците които са си „позволили да откажат ваксината”, са го направили, защото са
успели да прочетат шокиращи данни за нея. Тази информация, той разпространява чрез
медиите, сред обществото.
ВОЙНИЦИ ОТКАЗВАТ ВАКСИНАТА:
От страх, че ще ги последват и други войници, властите решават да ги изправят пред
военен съд.
Проблема се разраства- властите решават, в името на доброто, да ваксинират военни
които са от запаса и не са на предна линия.
НАПУСКАТ ПИЛОТИ :
Всички тези решения на властите ядосват особено много пилоти от военно въдушните
сили. От страх за собственото си здраве, те напускат. След доброволните си уволнения
от армията, много от тях започнаха да работят във цивилни вътрешни полети.
Общо около 260 пилоти направиха това. Като предположенията са за нови 43%. В
обучението на всеки един от тях( за 6-10 години), са вложени 6 млн. $. Това прави
загуба от 1, 5 билиона долара.
СВИДЕТЕЛСТВА ПОД КЛЕТВА:

Пред властите е дадена информация, че няма доклад, или тестване, или информация за
изучаване безопасността на антракс ваксината. Ето защо никой не може да знае какви
ще са дългосрочните ефекти. Има много въпросителни и по ефективността и.
ИЗЛИЗА, ЧЕ ВАКСИНАТА Е НЕ САМО ОПАСНА, НО И БЕЗПОЛЕЗНА!
Както и, че брошурата на ваксината е лъжлива в частта си, че е била изпробвана върху
селскостопански производители. Истината ч е, че е слагана, но само на няколко човека.
ЛИПСВАТ ДОКЛАДИ:
Оказва се, че липсва информация на кого е била сложена такава ваксина по време на
войната в Залива. В същото време от Пентагона заявяват, че синдрома на болестта от
залива, както и т. нар. пустинна болест, нямат нищо общо с ваксината.
ЗАЩИТАВАТ БИОПОРТ:
Заид разкрива документи, в които се казва, че други компании производители на
натракс ваксината са били обезщетени, за да спрат да я произвеждат. Тези документи
обаче, набързо за иззеети и скрити от военното министерство. А БИОПОРТ, толкова се
страхуват от вакснината, че искат държавна защита срещу евентуални съдебни искове.
Те са наясно.
ПРОБЛЕМИ ЗА БИОПОРТ:
През есента на 1999 БИОПОРТ все още не може да изпълни здравните и безопасни
предписания. Тзи път Агенцията по безопасност на храни и напитки, заплашва да
затвори фабриката.
От компанията се страхуват да не изпаднат във финансова несъстоятелност. Специално
за тях, но не за подобряване качеството на ваксината, Пентагона ги стимулира с
изкупна цена от 4, 36 на 10, 64 за една ваксина.
18, 7 милиона в адванс.
Нали си спомняте, че БИОПОРТ са тези които похарчиха милиони за офис
обзавеждане и бонуси на висшия си персонал.
ВАКСИНАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ МИНАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ТЕСТОВЕ:
Скоро след това се разбира, че 1, 5 милиона дози от ваксината, роизведена в БИОПОРТ
не са минали никаква проверка за ефикасност. Други милиони дози са били изтеглени
от Агенцията по безопоасност на храни и напитки, защото проби от тях се оказват не
стерилни.
Друга проверка показва, че значките на униформите на персонала, не отговарят на
истинските им длъжности.
ЩАМОВЕ КОИТО НЕ СА ВЪВ ВАКСИНАТА:
В друг официалне доклад се поставя въпроса, ами ако биоатаката е с щам на антракс,
който го няма във ваксината?
Излиза, че цялото боцкане на милиони американци е било най-малкото загуба на време!
Това не се ли отнася и за другите ваксини срешу опасни бактерии?
Един пример :
През пролетта на 1988, в гр. Вектор, в изследователския комплекс за едра шарка, умира
ученът Николай Устинов. По невнимание той се самоинфектира с вируса МАРБУРГ –
хеморагичен убиец, който той и колегите му се опитват да превърнат в оръжие.
Колегите му откриват, че в тялото на Николай, вирусът се е променил. Според Кен
Алибек, този нов, променен, много по-опасен вирус се използва в работата на
лабораторията. В чест на Николай Устинов, новият вариант на вируса е наречен
ВАРИАНТ „ У „.
Извода за нас е, че ваксина срещу вируса Марбург, няма да действа срещу Марбург –У
– вируса.

Истината е, че не е трудно да се видоизмени оригинален щам, за да се произведе такъв,
срещу който няма създадена действаща ваксина. Трябват ни проби от тези
видоизменени вируси. Но дори и да направим ваксина срещу тях(което би отнело
години), излиза че и те не могат да са 100% ефективни. В това се убедихме с антракс и
едра шарка ваксините.
НОВАТА КРИЗА И 2000г.
НЕПОЗНАТИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ:
През март 2000 излиза специален доклад, в който се казва, че няма проучвания какви са
дълготрайните ефекти от антракс ваксината, върху здравето на човека. Има
изследвания само за краткотрайните ефекти.
Но има документирани стотици хиляди случаи на хора със сериозно краткотрайни и
дълготрайни странични ефекти.
ОЩЕ ПИЛОТИ НАПУСКАТ:
До лятото на 2000, 400 пилоти са били уволнени само защото не са позволили да им
бият ваксина. Други напускат по комбинирани причини, 51 са изправени на военен съд.
Няколко са излежали временни присъди.
САМО В АМЕРИКАНСКАТА АРМИЯ
Само амриканската армия задължава войниците си да се ваксинират срещу биологични
оръжия. Това го няма никъде другаде по света. В британската армия това е
пожелателен процес, а във Френската дори не се говори за това.
ПРОБНИ БОЛОГИЧНИ АТАКИ:
През пролетта на 2000, в Ню Хемпшир и Денвър, Колорадо се случи нещо като пробни
билогични атаки. Само на хартия. Упражнението е Дневър приключи на 23 май. Не
можа да се каже колко точно хора биха се заразили. Например – някои казват за чумата
– 3700 болни и 950 смърти, други – 4000 болни и 2000 смърти.
Федералните обявиха упражнението за успешно. Цялото нещо струва на
данъкоплатците 10 милиона долара!
ИНТЕРЕСЕН ВЪПРОС:
Излиза на преден план въпроса дали оскъдните ресурси, хора, при евентуална атака да
се вложат в помощ за болните или в опити за спиране разрастването на епидемията.
Поне, със сигурност, самото правителство открива, че има много въпроси останали без
отговор.
КАК СЕ ХАРЧАТ ПАРИТЕ ?
През есента на 2000, Ейми Стимсън, от изследователския институт Стимсън, провежда
18 месечно разследване за това как се харчат парите в програмата за биологическо
оръжие. От 8, 4 билиона, 315 милиона са похарчени през 2000 за евентуален отговор на
биотероризъм и обучение на хората по градове и села как да реагират в случай на
такава атака. Като само 4% от тези пари са отишли извън Вашингтон. А 6%, за
подобряване на болничната инфраструктура. Останалите пари са похарчени за
засичащи бактериите устройства, превозни средства, и други странични разходи.
Милиони са похарчени не по същество.
ЕКИПИ / ОТБОРИ
През януар 2001 са похарчени 143 милиона $ за създаването на екипи, за бърза реакция
в случай на биологическа опасност. Наричат ги Екипи за Гражданска Защита. Има
такива във всяка една военна база. А също и далеко от военни бази, където биха
охранявали населението.

След трагедията от 11 Септ. Нещата започват да се ускоряват, но има голямо
объркване по въпроса какво точно да се прави, как.. . .
ЗАЩИТА НА ДРУГА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ВАКСИНИ:
В последния момент, нощта преди приемането на бюджет 2003 се прави едно
допълнение – „ЕЛИ ЛИЛИ И Ко „, да бъде освободена от носене на съдебна
отговорност относно ваксините които е или ще продаде на военните и обществото.
КАКВО Е РЕШЕНИЕТО?
В тази глава разгледахме един огромен проблем произлизащ от проиводството на
опасни биологически оръжия. Какво е решението?Има ли други възможности?
ЛЕЧЕНИЕ, НЕ ВАКСИНИРАНЕ:
Ако бързо се установи, диагностицира и лекува, със съвременните възможности на
медицината, хората заразени от антракс, могат успешно да излязат от такъв евентуален
проблем.
ВАКСИНАЦИЯТА НЕ ЗАЩИТАВА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ЩАМОВЕ:
През 1979, в научния комплекс в Свредловск, Русия, случайно изпускат бактерии в
близо намиращият се завод за керамика. От общо 450 работника, само 10 се
почувствали зле, по-късно починали. Това е 2% ниво на смъртност.
Прави се аутопсия на тези хора, в лаборатория в Ню Мексико. Оказва се, че са били
заразени е най-малко 4 различни щама на антракс. Ако тези хора имаха ваксина срещу
антракс, пак нямаше да бъдат защитени.
Американския учен Пол Джаксън казва, че целта на такава смесица от бактерии е
именно да се сломи защитата от ваксина(Ню Йорк Таимс, 26 март, 1998).
ВАКСИНАТА НЕ ДАВА ЗАЩИТА СРЕЩУ ГЕНЕТИЧНО ИЗМЕНЕНИ ЩАМОВЕ:
Такава бактерия антракс има в Русия. Имат бактерия която сломява дори техните
ваксини, не само нашите.
ЕКСПЕРТИТЕ СА ЕДИНОДУШНИ:
Свидетелство под клетва пред Конгреса през пролетта на 1998 от Кен Алибек, бивш
главен директор на БИОПАРАТ, завод за биологическо оръжие в Русия казва :
„ ТРЯБВА ДА СПРЕМ ДА ЗАБЛУЖДАВАМЕ ХОРАТА, ЧЕ ВАКСИНИТЕ СА
ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО КОЕТО БИ ГИ ЗАЩИТИЛО ОТ БИОЛОГИЧЕСКА
АТАКА. ”
Нншите управници знаят това отдавна.
В проведен екперимент във Форт Детрик, морски свинчета са били инжектирани с
антракс ваксината. После заразени с вируса. Над половината умират.
Ако искаме да сме защитени, трябва да създадем ваксина, защитаваща ни от повече от
1000 вида антракс.
Би трябвало да се наблегне на обучение по ранна диагностика, обеззаразяване на площи
и добро лечение.

ЧАСТ 2
ДЕТСКОТО ВАКСИНИРАНЕ
ВЪВЕДЕНИЕ

Рутинни ваксинации се правят на много деца. Лекарите ги наричат „бебешки
ваксинации”. Ни има и високорискови професии при които се налага допълнително
ваксиниране – напр. Пътуващи в рискови страни.
Как трябва да се отнасяме към ваксинирането за самите нас или нашите деца?
Сега ще ви дадем информация.
Да се ваксинираме или не би трябвало да е въпрос на личен избор.
В нашата страна е задължително всяко дете да получи пълния набор от детски
ваксинации. По този въпрос сме ви подготвили следното.
Авторът на следващата информация е обикновен човек, който тръси информация, не
лекар. Вие сами можете да продължите да търдите още информация на тази тема. Само
така, ще можете да вземете интелигентно решение.
Задължителното детско ваксиниране, според последни проучвания води след себе си
много автоимунни болести. А е създадено да пази децата от не толкова опасни детски
болести. В наши дни много по-често се срещат пак, левкемия, ревматоиден артрит, МС,
Синдром на Гилиан-Баре при деца.
Автоимууно заболяване се получава когато имунната система на човек е увредена и тя
не може да различи чужди нашественици, от собствените си здрави клетки и тъкани.
Тялото започва да се самоунищожава.
Да не би да заменихме заушка и морбили с рак и левкемия ?
Нека първо разгледаме т. нар. задължителни ваксини.
Това са тези, които ако вашето дете не е приело, няма да бъде допуснато до държавно
училище.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАКСИНИ
МОРБИЛИ
„Казвам се Уенди Шол. Със съпруга ми живеем във Флорида, САЩ. Имаме 3 дъщери –
Стейси, Холи, Джаки. И трите са родени здрави, нормални деца.
Искам да ви разкажа за реакцията на Стейси от морбили ваксината. Според нашите
лекари всичко – от леки реакции до пристъпи и леки мозъчни увреждания –в рамките
на 70 -10 дни от ваксинирането е нормално.
Стейси беше ваксинирана срещу морбили на 18 месечна възраст.
Дотогава тя беше нормално, щастливо, любознателно дете.
10дена след ваксината я намерих в креватчето и неподвижна, лежаща по корем с
оцъклени очи. Задушаваше се. Главата и беше почти потънала в локва кръв, излизаща
от устата. Това беше ужасяваща за мен гледка, но не знаех, че моето момиче никога
вече нямаше да бъде както преди.
Веднага отидохме в спешното. Вдигна температура – 41, 6.
Първите 4 дни от престоя ни в болницата, Стейси се бореше за живота си – беше
изпаднала в кома, единият и бъбрек се срина и отказваше да работи, дробовете и бяха
пълни с течност, не спираха пристъпите и.
Официалната и диагноза беше „следваксинационен енцефалит”.
Прогнозите бяха отчайващи.
Заради пристъпите, цялата и лява страна се парализира, започна да има проблем с
очите.

Въпреки всичко това, лекарите ни казваха, че сме извадили късмет.. . . . Аз не се
почуваствах като късметлийка.
С баща и бяхме ужасени, че от ваксина която би трябвало да и гарантира безопасно
детство, тя почти не умря. Дори не знаех, че има подобен риск!Но ето, че сега ние
живеем в този ад(22септ. 1984 – изслушване пред здравна комисия).
Разболяването от морбили(болест, понякога наричана рубеола или английско
морбили)не е сериозно с днешните възможности на медицината. Симптомите изчезват
за 2 седмици. Само при 1 на 100 000 се появява тежък склеротичен паненцефалит,
който понякога е фатален.
До 1955 има 3 смърти на 100 000 заболели от морбили.
През 1965 е създадена ваксина срещу морбили от Дж. Ф. Ендерс. Започва масово
ваксиниране.
Според доклад на Световната Здравна Организация, ваксинираният има 14 пъти поголям шанс да прихване болестта. , отколкото тези които не са ваксинирани срещу нея.
През 1985, в доклад на правителството се казва, че 80% от заболелите от морбили са
били ваксинирани срещу тази болест.
Това е документирано. В други документи се посочва дори 95%.
СЗО изследва неваксинираните за морбили деца и открива, че тяхната заболеваемост
от морбили е 2, 4%, а при ваксинираните – 33, 5%.
Проучване сред лекарите в гр. Ню Йорк показва, че само 3 % от тях докладват на
здравните власти случаите с морбили.
Изследванията показват, че морбили ваксината причинява проблеми с ученето,
умствена изостаналост, атаксия, менингит, припадъци, парализи, смърт.
А вторичните реакции може да са енцефалит, тежък склеротичен паненцефалит,
токсична епидермална некролиза, анафилактичен шок, Синдром на Рай, Синдром на
Гилиан Бар, проблеми със съсирването на кръвта, детски диабет, болест на Ходжкинс,
Рак !
Макар, че ваксината се слага, за да предпази детето от усложненията на болестта
морбили – енцефалит и пневмония, самата ваксина може да предизвика енцефалит.
В наши дни се знае, че половината от случаите на морбили са при ваксинирани
деца/хора.
В миналото морбили е била една доста често-срещана болест. Макар, че може да има
усложнения, в мнозинството от случаите са я преболедували леко.
В днешните масови кампании и брошури подтикващи към ваксинирани не се
споменава, че тази ваксина най-често води до сериозни усложнения като енцефалит,
мозъчни увреди и умствено изоставане.
Откакто се започна с морбили ваксинирането, има много повече случаи на разболели
се, отпреди младежи или възрастни. А точно те са предразположени към усложнения
дробовете и пневмонии.
До 1993, децата са били 25% от всички рзболели се от морбили. А за малко дете е
много необичайно да прихване такава болест. Поне допреди 1963. Властите отговарят,
че това е причинено от майките на децата. Те били ваксинирани. Ето важния факт
който властите знаят, но не е широко известен – ако дете се ваксинира, но през живота
си не се разболее от морбили, то той няма изграден естествен имунитет срещу
болестта. Имунитет не може да бъде предаден на детето.
Спред една статия, ако се дава повечко Витамин А на детето, ще се предотвратят
усложнения от самата болест морбили.

С появата на морбили ваксината са се появили странни нови форми на болестта.
Както се случва и с други болестти от които уж се защитаваме. Това са нови болести с
изненадващи нови усложнения.
Например „а-типично морбили” – включващо пневмония, петехии, едема, остри болки.
Това е не само трудно за диагностициране като морбили, но често се пренебрегва
самата болест като реална такава.
А за симптомите на „а-типична заушка” – анорексия, повръщане, червеникави обриви
са нужни много допълнителни ъестове, за да се разбере, че всъщност става въпрос за
заушка.
През 1973 в официалното Американското Медицинско Списания се разглеждат
случаите на 84 деца получили неврологични увреждания до месец след като са били
ваксинирани. 71 от тези случаи са директно свързани с ваксинирането. 11 са резултат от
висока температура развита след ваксиниране. 59 са имали клиничната картина на
енцефалит.
ТЕТАНУС
Ето ви интересна статистика:
През Втората Световна Война са документирани само 12 случая на тетанус. 4 от тях са
се случили на военни, ваксинирани срещу тетанус. До 1976 -100 случая. Повечето от
заболелите са били над 50 годишни. При под 30 годишните не е имало нито един
смъртен случай.
Тетанус ваксините се дават на деца, и предпазват до 12 или по-малко години.
Самата ваксина дава много странични ефекти – висока температура, повтарящи се
абсцеси, вътрешно увреждане на ушите, отити, , анафилактичен шок, загуба на
съзнание. демиелинезираща невропатия (загуба на нервни клетки).
Тогава защо ваксинират децата срещу тетанус?
Инфекциите от тетанус стабилно започват да намаляват през 20в. , защото се обръща
все по-голямо внимание на хигиената. А това е преди да се открие ваксина срещу
тетанус.
В момента 40% от населението не е ваксинирано срещу болестта, но заболеваемостта
продължава да спада.
Раничката трябва да се почисти добре и да не се покрива докато не се появи коричка.
Внимателно се измива със сапун и хидроген пероксид. Именно те елиминирт
опасността от появата на тетанус инфекция.
Ваксиниране срещу тетанус намалява драстично Т-лимфоцитите, най-силен е процеса
на 2-та седмица след ваксинацията. Ако сте запознати с болестта СПИН, ще разберете
каква опасност е това. Нивата на Т-лимфоцити са толкова намалени, колкото и при
пациенти със СПИН.
ДИФТЕРИЯ
Денис Хилиър е бил нормално английско момче, много добър във футбола, бягането, и
други спортни игри. След първата му ваксинация срещу дифтерия, той започва да
забавя говора си. Никой от близките му не свтрзва това с ваксинирането. 2 месеца след

2-та си ваксинация срещу дифтерия, той умира(през 1942) от рядка форма на
енцефалит.
През 1943г. , др. Ръсел Брейн обсъжда случая на медицинска конференция :
„Пациента- момче на 11г. , развива лоши симптоми след ваксинация срещу дифтерия”
Споменава още случаи на неврологични разстройства и полиомиелит появяващи се
след ваксиниране срещу дифтерия. Крайното му заключение обаче е:Не може да се
определи дали има връзка между симптомите и ваксинациите.
Разболяване от дифтерия се случва много рядко.
За 1980г. са докладвани само 5 случая в САЩ.
От 1900 до 1930 има 90% спад в заболевемостта.
Заради подобрена хигиена и хранене.
След това се измисля ваксината срещу дифтерия.
Биолози, които работят в здравното министерство казват, че са открили, че дифтерия
токсоид-имунизиращият агент във ваксините, не е така ефективен, както те са
предполагали че би трябвало. След като ваксинирани от дифтерия се разболяват от
болестта – за властите остава отворен въпроса за ефективността на ваксината.
От всички разболели се от дифтерия – 50 % са били ваксинирани.
През 30-те г. , по време на 2 Св. Война, заболеваемостта намалява.
Но след като в Германия започва задължителното ваксиниране срещу дифтерия през
1939 – следват 150 000 случаи на разболели се от дифтерия за 3 години.
Франция е била против, но ги задължават да направят същото, след германската
окупация. Там, до 1943 има нови 47 000 случая.
А в близката Норвегия, която твърдо се противопоставя, има само 50 случая.
В Швеция дифтерията изчезва от самосебе си, т. е. без имунизации.
През 1943 -1944 в Англия 58 високо уважавани лекари се подписват под меморандум
за незадължително ваксиниране срещу дифтерия, като дават примера със Швеция.
В Германия от 40 000, се учеличават на 250 000 до 1945. Тогава там е бил”центъра” на
дифтерията.
Френски фамилен вестник от 1944 обръща сериозно внимание на увеличаването с 30%
на заболели от дифтерия, след въвеждането на имунизиране срещу тази болест.
В Унгария, след въвеждане на задължителното ваксиниране, има нарастване от 35% за
2 години.
Същото се случва и в Женева.
През 1969, в Чикаго има няколко нови случая – 4 от 16-те жертви са били абсолютно
имунизирани.

ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ
ПОЛИО ВАКСИНАТА

Човек с атрофирал десен крак поради полиомиелит.

Древна египетска стела от 18-та династия, изобразяваща
жертва на полиомиелита.
Болестта детски паралич би могла да остави след себе си парализиран човек.
НО 90% ОТ ТЕЗИ КОИТО ЗА ИЗЛОЖЕНИ НА БОЛЕСТТА , ДОРИ ПО ВРЕМЕ
НА ЕПИДЕМИЯ , НЕ РАЗВИВАТ НИКАКВИ СИМПТОМИ!( „И стория на
инфекциозните болести „, 1972).
При 1% от случаите, вирусът навлиза в централната нервна система, инфектирайки и
разрушавайки главно двигателните неврони което води до мускулна слабост и остра
парализа.
От 1923 до 1953, в САЩ има 47% спад на болестта.
Подобен спад се наблюдава и в Европа.
През 1955 се въвежда ваксинопрофилактиката срещу тази болест.
През 1959 на пазара се появява и орална форма на ваксината.
Днес детски паралич почти не е познат като епидемиологична болест.
В много еврпейски страни, властите отказват да подлагат населението на полио
ваксинация, а нивата им на спад са същите като в Америка.
Направени са научни изследвания в области, където има задължително полио
ваксиниране. Оказва се, че честотата на инфектиране с полиомиелит се е удвоила.
Друго документиране :
От 30 август 1954 до 30 август 1955 е имало 273 случая.

Въвежда се масово ваксиниране.
В следващата година случаите са 2027. Това е 625% ръст.
Др. Джонас Салк открива ваксината през 1955. В нея влага мъртви полио вируси.
През 1973 е привикан да свидетелства пред конгреса, казва че, ”живият вирус в
оралната ваксина е главният виновник за всички случаи на полиомиелит, в началото на
60-те”, когато това е видът използвана ваксина тогава.
През 1974 той прави следното изявление в научно списание:
„От 1972 г. насам живият вирус в оралната полио ваксина е основният виновник за
случаите на детски паралич появяващ се в домашни условия в ранна детска възраст.
За да се спре този процес, трябва да се спре използването на живият вирус и оралната
полио ваксина”.
От 1955г. насам лекарите започват да докладват за появата на нов вид полиомиелит –
паралитичен полиомиелит. Тази нова болест е изцяло причнинена от полио ваксината.
Докато случаите на „див полиомиелит” (такъв причнинен от истинската болест)
продължават да намаляват или са изчезнали в развивите страни, то случаите на
полиомиелит и детски паралич причинен от ваксини, продължават да се увеличават.
Направено е широко мащабно изследване на болестта полио, за периода 1973 – 1983, в
САЩ. Резултатът – 83% от всички случаи на заболели от полиомиелит са причинени от
ваксиниране. А оралната форма с живият вирус в нея е отговорна за почти всички
полио-случаи в Америка. Това са устанивили учени. след като са приключили
проучване от 1982 до 1992. Според това проучване всички случаи на заболяване от
полиомиелит(с изключение на някои емигранти)са причинени от ваксината.
За този период от 5 американци, пътуваши извън Америка, 3 са прихванали болестта. И
тримата са били ваксинирани.
Има още един сериозен аспект на оралната полио ваксина с жив вирус в нея –
1. тя може да бъде инжектирана. Докосвайки раничката на инжектиране, вие реално
можете да се заразите и заболеете от детски паралич.
Това наистина се случи с наши приятели преди няколко години.
Бебенцето на което биха такава ваксина не се зарази, но човека който го държа веднага
след ваксинацията беше заразен и остана парализиран за цял живот.
Знае се, че пътищата за заразяване са 2:
- пътуване в чужда страна
- контакт с изпражнения на дете, което е било ваксинирано с живия полиовирус до 68 седмици преди това.
2. Така, че, д ругият важен проблем е, че ако вашето дете не е ваксинирано, а на
приятелчето ми е сложена орална ваксина с жив вирус, то живият вирус може да бъде
намерен в изпражненията на детето, а това е потенциална опасност за вашето дете.
Затова е важно родителите да изразяват на глас, да говорят за своите опасения.
Интересувайте се дали наскоро дете от групата на вашето дете в детската градна е
получавало такава ваксина.
Проучване от 1993 прави стряскащо откритие – 80 % от децата в периода 6-8 седмици
след ваксинацията са заразни! От направените изследвания се разбира, че полиов
ирусът от изпражненията им вече е преминал в тази своя най-силно заразна, дива
форма.
През 1948 Бенджамин Сандлър, лекар от болница за ветерани в Северна Каролина
публикува книгата си „Диета срещу полио”.
В нея описва опита си след множество случаи под негово ръководство на заболели от
полиомиелит. Той разглежда какво голямо значение има храната. Трябва да се яде
умерено, да не се прекалява с преработената рафинирана захар. Тя абсорбира, намалява

калция в тялото, в костите, мускулите и мозъчните нерви. Намаляват и минералите. И
така полио вируса може да такува мозъчните нерви – резултатът – детски паралич.
Статистиката показва, че в стани в които има по-голяма консумация на захар, се
появяват по-често случаи на болестта.
Сандлър прави връзка между това, че през топлите сезони децата ядат повече сладки
храни – газирано, сладолед, бонбони. А се знае, че полио заболяванията се увеличват
през топлите сезони!
Сандлър не спира дотук – през лятото на 1949г. се обръща към населението чрез
радиосъобщение – предупреждава ги да не ядат много захар. Полиомиелита е една от
многото вреди които захарта може да нанесе на тялото ни.
Вестниците подемат историята и я разнасят из Америка.
Хората из цяла Америка се вслушват в съвета му.
През 1948 има 2498 случаи на заболели от полио.
През 1949 те са 229!
Въпреки всички факти, много усилия се влагат, за да се убедят хората, че именно
заради ваксинирането, полиомиелита е изкоренен като заболяване.
Обаче, др. Мендeлсън, в ТВ интервю през 1983 казва, че полиото е изкоренено в много
части на Европа през 1940-1950 ! Без масови ваксинации!
А в изостаналите страни рядко има заболели, макар, че там само 10% от населението е
ваксинирано.
По време на изслушване N 10541 пред конгреса се споменава следния факт:”През 1958
в Израел започва масово имунизиране срещу полиомиелит. Веднага след това се
появява масова епидемия от полиомиелит тип 1. През 1961 в Мсачузетс, избухва
епидемия от тип 3.
Повече от ваксинираните хора са останали парализирани, след изкарване на болестта.
По-малък е този процент сред неваксинираните.
Полио ваксинациите започват в средата на 50-те.
Оттогава има тенденция да се прикриват заболели от полиомиелите под диагнозата
менингит!
Вирусът в тази ваксина може би е големият фактор допринесъл за увеличеният брой
болни от ревматоиден артрит, левкемия, диабет, множествена склероза.
В тази ваксина се влага освен жив вирус, още – бъбречна тъкан от маймуна. Това има
директна връзка с увеличените случаи на левкемия в САЩ.
Британският изследовател Мартин, пръв открива връзка между полио ваксините и тези
срещу дифтерия и коклюш, през 1959г. Той набляга на това, че обикновено остава
парализирана тази ръка, в която е била инжектирана ваксината. Той вижда 15 случая на
парализа (детски паралич) 7 до 21 дена след полио ваксинация, като предишните са
били срещу дифтерия и коклюш.
Статистиката във времето, подкрепя тази теория.
В Лондон, 1949г, избухва епидемия като от 182 парализирани деца под 5 г. , 30 са били
ваксинирани срещу дифтерия и коклюш до 4 седмици преди да се разболеят от
полиомиелит.
Случаите се увеличават когато се прави комбинираната ваксина –ДТК !
ЗАУШКА
Заушката не е опасна детска болест. Обикновенно отшумява 10 дни след като е била
прихваната по естествен начин. Около 3-4 дена има висока температура и отоци.
Резултатът от това естествено преболедуване е доживотен имунитет.

За младежи и мъже обаче е опасно да се заразят от нея, защото ~ 35 % развиват
орхит(възпаление на тестисите). Това може да доведе до стерилитет.
Днешната статистика показва, че се увеличават случаите на заболели от заушка в
следдетска възраст.
Това е така, защото ваксината се бие на малки деца. Изгражда се неестествен,
недоживотен имунитет, чиято трайност е няколко години. След това човек остава
безимунитет и е беззащитен, а при разболяването протича с усложнения.
Статистиката по този въпрос казва, че заболяванията от заушка в следдетския период са
резултат от ранното детско ваксиниране.
Самата ваксина може да предизвика и странични реакции непосредствено след
слагането и – пристъпи, обриви, неврологични увреждания, понякога и енцефалит.
Новата ваксина срещу заушка оставя още по-голям брой енцефалити след себе си.
(журнал по педиатрия, 1989)
Ранното детско ваксиниране срещу заушка само измества проблема във времето и може
да донесе големи главоболия на възрастното население след време.
РУБЕОЛА
Казват ни, че трябва да ваксинираме малките деца срещу рубеола, за да не заразяват
бременните жени. Но скорошно откритие разкрива, че възрастните могат да се заразят с
рубеола от други възрастни. Не от деца!
Доклад в журнала по детски болести в САЩ:
Бяло момче, на 20 месеца, е било добре, до 10 ден, след слагането на комбинираната
ваксина срещу заушка/рубеола. Първоначално се появяват оплаквания, че не може да
стъпва на левия си крак и болка във всички крайници. Слабостта започва да се
разпростира в двата крака и крайници. При прегледа детето е било неспокойно с
напълно отпуснати и неподвижни крайници и невъзможност да държи главата си
изправена. Няма мускулни рефлекси.
ГРИП
Противогрипните ваксини се менят всяка година. Създават се все нови и нови в усилие
да се овладее последно възникналата или очакваната епидемия.
Разбирате, че това значи, че миналогодишната ваксина не би ви помогнала тази година.
През 1976г. над 500 души са останали парализирани (от синдром на Гилен -Баре) след
като са били ваксинирани срещу грип. 30 от тях умират.
През същата година, в американската армия се увеличават с 50% точно такива случаи.
Повечето войници са ваксинирани.
Според др. Джон Сийл –от Национален Институт по Алергология, всяка една
противогрипна ваксина е способна да остави човек, със синдрома на Гилен-Баре,
както и множествена склероза. Др. Вайсбрен проучва и коментира, че това се получава,
защото съдържанието на ваксината(допълнителните вещества) и вирусът в нея са
толкова силни, че увреждат или унищожават миелина, който покрива външната част на
мозъчния нерв. При други, се появява имунна реакция срещу протеините на миелина.
Резултатът пак е синдром на Гилен-Баре или МС.
През 1982г. др. Робърт Кауч свидетелства пред американска здравна служба по
имунизациите, за възрастни хора които имат история от хронични заболявания.
Ваксинират се срещу грип. При някои алергиите се влошават, други остават с
постоянно увеличено кръвно налягане, трети развиват диабет и висока кръвна захар,
или Паркинсон.
До комисията продължават да пристигат и доклади които правят връзка между
синдром на Рей и грипната ваксинация.

РУБЕОЛА
(ГЕРМАНСКО МОРБИЛИ)

На латински рубеола значи ‘малко, червено петно”. Още известна е като германска
дребна шарка, защото за първи път се споменава и описва от немски лекари в средата
на 18в. Болестта е сравнително лека, а симптомите понякога остават дори незабелязани.
При децата болестта протича леко, почти без проблеми. Те се възстановяват по-бързо
от възрастните. Симптомите са течащ нос, възпалено гърло. лека температура, леко
подути лимфи от двете страни на врата. Червени точици, пъпчици се появяват по
кожата. Преминава след няколко дена.
Заразяване на бременна с вируса, обаче е опасно. Ако майката се инфектира до
20седмица от бременността(до 3-я) - ще се роди дете със сериозни вродени, нелечими
дефекти. Като дефекти на крайниците, умствено изоставане, слепота, глухота, или
малформации на сърцето. Често, в такива случаи стават спонтанни аборти – 20%.
Много е опасно да се ваксинира малко момиче срещу рубеола, защото по-късно, в
живота и, имунитета от ваксината ще се е изчерпал и тя е податлива на вируса по време
на евентуална бременност.
Дори само заради това, децата не трябва да се имунизират срещу рубеола.
В медицинските среди е известно, че 25% от ваксинираните срещу рубеола, губят
имунитета си до 5 години след това.
Въпреки това (MMR-дребна шарка, заушка, рубеола), се слага задължително на всички
деца!
Излишно е да се слага Рубеола ваксина на момчета!Тази болест не оставя никакви
вредни последици при момчета/мъже.
Дори е опасно –така се увеличава опасността бременната майка да се зарази от току що
ваксинираното си дете.
Според национално проучване на тази ваксина се дължи 26% от децата да се сдобият с
артралгия и артрит и ревматична треска.
Тази комбинирана ваксина, която започна да се слага само от няколко години е много
неефективна, дори опасна.
В Уайоминг избухва епидемия. Оказва се, че 73% от децата са ваксинирани срещу тази
болест.
В Австралия, сред военните избухва епидемия. Излиза, че 4 месеца преди това са били
ваксинирани.
Сигурно познавате хора със синдрома на Епщайн –Бар, или още наричан синдром на
хроничната умора. Той не е съществувал в САЩ преди 1982г. Сами си създаваме
болести!
Днес учените занят, че ваксината срещу рубеола (започнала да се слага през 1979), е
причинител на този синдром на Епщай-Бар.
А вирусът остава в тялото с години и лесно може да се предаде на друг.
Ваксината се слага на деца около 1, 5 годишни.
Въпреки статистиките, до 2002, 340 000 деца са осакатени от тази ваксина, само в щата
Ню Джърси.
В медицински журнал, носителят на нобелова награда по медицина, възпитаник на
Харвард ския университет , изразява опасение, че има голяма вероятност малките
момиченца които се ваксинират, да развият тази болест, когато пораснат, дори, при

злощастно стечение на обстоятелствата – при бременност. Всичко би било различно,
ако просто изкарат тази болест през детството си. Тогава се добива доживотен
имунитет.
В много болници задължават целият си персонал да се ваксинира срещу рубеола. Само
лекарите, които са наясно, с вредата, отказват. Целия друг персонал приема безропотно.
„Аз съм студент по медицина. На 7 август 1989г. , като реакция след ваксинация, се
разболях от рубеола, морбили и варицела зостер. В рамките на 3 седмици започнах да
се чувствам много слаб, изморен, отпаднал, муден. Получих скованост в ръцете и
краката. През ноември развих синдрома на Гилен –Бар и бях хоспитализиран за 2
месеца. Много трудно се движех, почти не можех да ходя, имах проблеми със стомаха
и изхожданията си, частична лицева парализа и загуба на тегло. Преди това бях здрава,
активна жена, нямаща търпение да се дипломира за медицинска сестра. ”
КОКЛЮШ
(МАГАРЕШКА КАШЛИЦА)
Не е добре изучен принципа на естествено имунизиране след изкарване на тази болест.
За това, е решено, във ваксината да се влага цялата тази бактерия, и тялото да се справя
както намери за добре, за да изгради добър имунитет. Вкарват се и токсини.
Коклюша може бъде опасна болест. Кашлицата толкова може да отслаби тялото, че да
не му достига кислород. В повечето случаи няма фатаелн изход, но е опасно ако се
заразят бебета под 6 месеца. Не могат да им помогнат никакви антибиотици или
муколитици.
САЩ са една от малкото западни страни, в които коклюш ваксината е задължителна.
Не е задължителна в Англия, Франция, Германия, Канада, Австрия, Италия,
Швейцария, Швеция, Португалия, Испания, Дания, Белгия, Финландия, Ирландия,
Норвегия, Холандия.
Задължителна е в Русия, Полша, Унгария, Чехия, Словакия……
„Масовото ваксиниране е нещото което задължава индивида да рискува собственото си
здраве, в името на народа….. ”
Истината е, че случаите на коклюш започнали да намаляват години, преди да се въведе
задължителното ваксиниране.
От 1900 до 1935 имало спад в нивото на смъртност с 79 % !
След въвеждането на ваксинацията, нивото на заболеваемост и смъртност започва пак
да се повишава.
Тази ваксина води до висок процент неврологични усложнения, вкл. смърт.
Някои лекари, макар и задължени да я слагат на пациенти, не го правят. Аз лично
познавам такива.
Медицински доклад от 1948г :
„Касае се за бебе на 8месеца.
Първа сложена коклюш ваксина –на 7 месеца. Детето става раздразенео и замаяно.
След 3 дена това отшумява. След 3 седмици му се прави реимунизация. Почти веднага
то става фебрилно, неспокойно, дясната му ръка се сковава, претърпява 2 силни
пристъпи с конвулсии. Прието е по спешност в болница. След 8 месеца бива
прегледано от домашния лекар – детето е сляпо, глухо, с церебрална парализа и
напълно безпомощно”.
Властите оставят много въпроси без отговори.

Когато обществото разбира каква вреда нанася тази ваксина, следва вълна от въпроси и
протести. Здравното министерство се опитва да успокои духовете с приказки за мир,
спокойствие и сигурност.
През 1986 този въпрос се обсъжда на най-високо държавно ниво.
Ще разгледаме случая , в края на книгата.
Хората са зяляти с информация за вредата –от вестници, тв предавания, книги.
След това, на децата в Англия и Швеция спира да се слага тази ваксина. В Япония я
отлагат, докато детето не стане на 2г. , а в САЩ се обезщетяват родители на
пострадали от ваксината деца.
Най-обширното изучаване на страничните реакции на коклюш ваксината е проведено
1978 – 1979г. в Лос Анджелис. То се занимава със сериозните странични реакции само
в първите 48 часа, А много от сериозните последици се появяват малко по-късно и
остават за цял живот.
Оказва се, че ако след такава ваксина се вдигне дори лека температура, това може да е
скрит енцефалит!
А това води до длъгосрочни неврологични проблеми!
Проучването, макар проследяващо само първите 48 часа след ваксинацията,
отблелязва, че 50 % от децата вдигат температура, 36% стават силно раздразнителни,
35% плачат без причина, 40% локално възпаление на мястото на убождането, 31%
дълбок сън, 3 % плачат истерично без причина.
Направени са изследвания, според които има връзка между ваксинацията и синдрома на
внезапната детска смъртност!
Както и с появата на астма и сенна хрема.
Изчислено е, че ваксината е 40-45 % ефикасна, а изградения имунитет – нетраен.
Има 95% риск от инфекция изаразяване от болестта само 12 г. след слагането на
ваксината.
Др. Едуард Шоу – лекар и преподавател в медицинско училище, казва, че според него
намаляването на заболеваемостта едва ли се дължи на ваксинирането, защото антигена
е много слаб, а ваксината –опасна-с много странични ефекти и усложнения.
Нека прибавим, че от години, не всеки случай на коклюш се докладва на здравното
министерство от лекарите.
През 1981 в Япония създават нова, уж по-безопасна ваксина. Оказва се че и тя е
изключително вредна, дори смъртоносна, макар, че е преназначена за деца над 2г.
През 1987, 66 японци печелят по съдебен път големи обезщетения от правителството.
Съдията отсъжда, че държавата е увредила тези хора.
Всяка коклюш ваксина, независимо от фирмата-производител, е опасна !
Написана е книга специално по темата за коклюш ваксината – A Shot in the Dark. , още
озаглавена, защо коклюш антигена в комбинираната ваксина е опасен за здравето на
вашето дете. Автори са Харис Култер9медицински историк) и Барбара
Фишър(организация за родители на увредени от ваксини деца). Там нещата са
разгледани много компетентно.
ВАКСИНАТА СРЕЩУ ДИФТЕРИЯ, КОКЛЮШ, КОРЕМЕН
ТИФ
( ДТК в България)

Това е комбинирана ваксина. Това е най-често срещаната ваксина, която се дава на
децата. Тя е и от най-опасните.
Ето част от статия в списание за Педиатрия:
„Момиченце на 16, месеца, здраво, нормално. През септември 1983, 14 дни след
поставянето на MMR ваксината, тя вдига висока темп. , кашлица, конюктивит,
еритематозен обрив на макулата. След 2 дена симптомите затихнали, с изключение на
конкюнктива. Той се влошил. Зениците и започнали да остават постоянно разширени,
започнала да се спъва, блъскайки се в предмети докато върви. При приема и в
болницата, тя била жизнена, но не се протягала за предмети, виждала само в сумрак.
Преглед при пфталмолог открил, че очите са сериозно увредени. Така, както биха били,
ако изкара морбили и остане с ретинопатия.
Контролен преглед след 7 месеца показва, че зрението се е подобрило, но детето
доближава предметите до очите си, за да ги види, стои много приближена до
телевизора, за да вижда. ”
Ако се хване морбили по естествен начин, никога не може да се получат чак такива
усложнения. Но във ваксината се влага специален, отслабен морбили вирус, резултатът
е а-типично морбили.
А комбинираната ваксина има от всичко по много – ФОРМАЛДЕХИД, ТИМЕРОСАЛ
(ЖИВАК), АЛУМИНИЙ - все силни „отрови”, преработени и вложени, уж да
стабилизират вирусите вътре.
В почти всички ваксини се влагат такива стабилизатори!
Нека разгледаме какво се случва с вложените вируси, които са в принудително
смегчена форма, полуживи, в компанията на отровите(стабилизатори).
Ако вие „почти убиете” животно или растение, то няма да е в добра форма, нали?
Може да боледува, може да умре, а може и да успее да се възстанови в най-силната си
форма. Същото се отнася и за смегчените, полуживи, атенюирани вируси във
ваксините.
Вложените стабилизатори може да „разболеят „някои, да увредят или убият други, да
не повлияят по никакъв начин на трети.
И цялата тази неясна бъркотия се инжектира в ръката на малко дете!
После родителите се чудят откъде се заразява със странни, а-типични болести.
От една ваксина, едно дете може да развие една болест, друго –друга.
Това зависи от състоянието на вирусите в неговта ваксина. Зависи и от какви живи
същества са взети тези вируси – някъде се слагат от гной на едър рогат добитък.
Зависи и от здравето и храненето на детето по време на ваксинирането.
Зависи и от това колко ваксини е приело детето в близък период от време, или в един
ден, дали това е реваксинация и много други.
Трябва да обърнем внимание на един друг аспект:
КОГАТО СЕ ИНЖЕКТИРА ВАКСИНАТА, КРЪВНИЯТ ПОТОК РАЗНАСЯ ЦЯЛАТА
КОЛЕКЦИЯ ОТ ХИМИКАЛИ И ВИРУСИ В ТЯЛОТО.
СЪЩО ТАКА, ПРИ ТОЗИ ПРОЦЕС, СЕ ОТДЕЛЯТ ХИМИКАЛИТЕ ОТ ВИРУСИТЕ.
А именно химикалите са подтискали вирусите, да „стоят мирни”.
Какво се случва с вирус, на който се предоставят идеални условия за развитие?
А какво правят смъртоносните химикали с неукрепналото детско тяло?
Химикалите подтискат имунната система. А вирусите се размножават. Лоша
комбинация, ако имунната система все пак не успее да се справи.
През април, 1982г. , по WRC-TV, Washington, е пуснат едночасовия филм на репортера
Лий Томпсън. Той показва шокиращо големия брой на деца – увредени след ДТК
ваксината, най-вече неврологично увредени.

„За лекарите, риска от тази ваксина не е нещо ново. За подобни”инциденти”, започва
да се съобщава още от 1948, когато се въвежда тази ваксина.
Комбинираната ваксина, с 3 антигена в нея е отговорна за множеството неврологично,
дегенеративни болести при малките деца.
Най-често след такава ваксина детето пищи постоянно, а по-късно се разбира че има
неврологични проблеми.
В Австралия, др. Джон Фокс отправя предупреждение към обществото, че ваксините
които съдържат вирусите на морбили, полио, коклюш и тетанус са най-опасните и найчесто увреждащи.
Др. Едуард Брант свидетелства пред Щатска Комисия, на 3 май 1985, че
ВСЯКА ГОДИНА 35 000 ДЕЦА БИВАТ УВРЕДЕНИ САМО ОТ ТАЗИ ВАКСИНА
В листовката на ваксината, ще прочетете следното, което производители казват, за да
признаят че има опасност, но все пак да не причиняват паника:
„възможно е вдигане на много висока температура –над 41 градуса, колабиране,
припадъци, пищене, конвулсии с или без температура, енцефелопатия, неврологични
увреждания включващи или не умствен дефицит. Синдром на внезапната детска
смърт, Синдром на Рай(увреждане на различни органи, най-вече на мозъка и черния
дроб, хипогликемия. симптоми – обрив, повръщане, увреден черен дроб).
В Монреал, Канада за една година, има докладвани 22 деца, хоспитализирани с този
синдром, 3 седмици след ДТК ваксинацията си.
ВСЛУШВАЙТЕ СЕ В ИСТЕРИЧНИЯ ПОСТОЯНЕН ПЛАЧ НА ДЕТЕТО СИ
– това е знак че то страда, боли го, най-вероятно мозъка, защото бива увреден в
момента.
След години ще се питате защо детето има леки или тежки умствени проблеми, лека
или тежка умствена изостаналост, частична или пълна парализа.
В миналото лекарите не са обръщали внимание на този постоянен, в дълъг период от
време неистов плач. Но днес вече, някои лекари започват да правят връзката.
Производителите на ваксини дори, препоръчват ако дете вече има такава външна
реакция - родителите да не му слагат повече ваксини!
Макар, че тук може да се каже – след дъжд – качулка –детето вече е увредено, но не
може да го каже с думи, а с постоянен плач.
Често този плач е съпроводен от температура и сънливост(или липса на нормален сън).
Макар че лекари и родители не пишат доклади до здравните власти за този плач, смята
се, че всяко 13-то дете го изживява.
Всяко 700 – то изпада в конвулсия или шок след ДТК.
По-късно – проблеми с ученето и установена мозъчна увреда.
Стандартно ДТК се слага на 2 –я месец.
Реваксинации се правят на 4, 6, 15 месеца и на 4 или 6-та година.
Вие започнахте ли сериите от общо 5 такива ваксини на вашето дете?
Понякога родители се питат – ако сме започнали, но искаме да спрем – губи ли се
ефекта от предишните ДТК ваксини? - Можете да спрете да ваксинирате по всяко
време.
Има проучвания според които увреждания се получават независимо на каква възраст е
детето.

ДТК
И
СИНДРОМА НА ВНЕЗАПНАТА ДЕТСКА СМЪРТ
Този синдром е обвит в голяма мистерия.
Това е най-големият страх на всеки родител – да влезе в детската стая, да погледне в
детското креватче и да види, че детето му не диша.
Най-популярното научно обяснение е, че по неизвестна причина централната нервна
система изведнъж спира да работи, като по този начин неволевият акт на
вдишване/издишване е подтиснат. Детето спира да диша и умира.
Какво всъщност се случва?
Какво го причинява?
Има информация по този въпрос. Всяка майка трябва да бъде запозната с нея.
Др. Уилиям Торч, от Медицински Университет в гр. Рено, оповестява доклад, според
който ДТК ваксинта е отговорна за внезапната детска смърт. В неговия доклад се
дискутират случаите на 103 внезапно починали бебета, като две трети от тях са били
ДТК ваксинирани до 3 седмици преди смъртта си. Според др. Торч, това не са
съвпадения, а пряка връзка.
През 1978 – 1979 в Тенеси има 9 случая на внезапна детска смърт веднага след ДТК
ваксина.
Незабавно са изтеглени оставащите ваксини от тази партида.
През 1983 в здравното ведомство на Лос Анджелис са докладвани 145 случая на ВДС.
Като 27 от децата са починали 28 дена след ДТК ваксинация.
17 - седмица след ДТК.
6 – 24 часа след това.
Доказано е, че кърменето е нй-добрият начин една майка да предпази детето си от ВДС,
защото майчиното мляко предпазва бебето от болести, докато имунната му система не
укрепне достатъчно.
ДТК ваксини се слагат редовно и днес.
Бебета продължават да умират.
Родителите се питат защо ?
В опит да изучат проблема, учени решават да сложат проследяващи монитори на
гръдня кош на бебета, преди и веднага след като са били ДТК ваксинирани. Данните
ясно показват, че се появяват моменти на намаляване или дори спиране на дишането.
Изводът е, че ДТК ваксината е основната, но и предотвратима причина за СВДС.
Учените забелязват, че ВДС се случва по-често при деца, родени по-малки от 2, 5 кг.
Ужасяващият факт е, че производителите на ваксини отказват да проивеждат
пречистена ваксина, която не би имала такива странични ефекти и е напълно достъпно
да се произведе. Технологията за такъв процес е спряна през 70-те г. Но има страни, в
която се използва.
Проблемът им е, че така всяка ваксина се оскъпява с 9 долара !
Всеки родител би дал тези 9 долара, за да е сигурен в безопасността на детето си. Не и
фармацевтичните компании. За тях е по-изгодно да оставят децата и внуците ви с
мозъчни увреди, парализи, слепота или смърт.
Ето цялата история :
До 1972г. шест американски фармацевтични компании са правели пречистена
коклюш ваксина, която не е давала странични ефекти.

След това разбират, че това оскъпява процеса и затруднява бизнеса. Спират това
производство.
Започва да се прилага комбинираната ДТК ваксина.
Започват да валят доклади за увреждащи или не странични ефекти – пищене,
нереагиране, шок, повръщане, локални парализи, конвулсии, хиперкинетичност с
дефицит на вниманието, енцефелопатия, умствено изоставане.
Много от случаите на странични реакции не се докладват.
В Швеция се забранява коклюш ваксината от 1979 насам. Там се съмняват в
ефективността и безопасността и.
През 1980 г. двама немски учени правят сравнение с инцидентите и по специално
припадък, шок и смърт след коклюш ваксината, на деца в Германия и деца в
Америка.
Германия – 1 на 4800 ваксинирани за коклюш бебета изпада в шок.
Америка - 1 на 600.
1 от 1750 колабира в шок и умира.
В Япония не слагат комбинираната ваксина, а пречистената, само коклюш.
През 1986г най-голямата фармацевтична компания – производител на различни
ваксини в Америка лобира в Американския конгрес да бъде освободена и да и бъдат
опростени всички съдебни искове за обезщетения, подадени от родители на увредени
от ваксини деца.
Всъщност, тогава, с помощта на конгреса те създават Национален Фонд На
Пострадали от Ваксини. Задължават се обикновените граждани да внасят минимален
данък. Каква арогантност!Родителите са принудени да плащат за вината на
фармацевтичните компании!
От тогава, фонда е изплатил обезщетения за 579 смърти причинени от ваксини , с
около 700 млн. Долара.
227 от тях са били внезапна детска смърт.
Само за миналата година, печалбата на Уиет-Ледерле – най-големият проиводител, е
била 350 милиона долара печалба от продажба на ДТК ваксина.
За този период Националният Център по информация относно ваксините е
документирал 54 000 сериозни странични ефекти, 700 случаи на смърт.
Според лекарите, се докладва само 1 на 10 случаи на странична реакция от ваксина.

MMR
( МОРБИЛИ, ЗАУШКА, РУБЕОЛА )

ДТК и МЗР са двете тривалентни ваксини.
В МЗР са вложени отслабени вируси на морбили, заушка, рубеола.
Инжекцията се слага на около 1, 5г. или нагоре.
Както и при ДТК, проблема е, че един вид, се инжектират 3 ваксини вновременно.
Това е опасно. Това е твърде много за неукрепналата детска имунна система.
Масовото ваксиниране с МЗР, от 1960 г. насам, даде резултат в промяна на начина по
който протича болестта. Появиха се а-типични морбили, заушка и рубеола.
За разлика от миналото, сега това са болести от които се разболяват деца и младежи.

Въпреки, че има безброй документирани случаи на разболяване от болестта, срещу
която ги ваксинират или на сериозни странични ефекти, фармацевтичните компании не
спират да искат да въвеждат нови и нови ваксини върху децата.
Най-новите „упражнения” по темата са с ваксини срещу хемофилия, дребна шарка и
пневмококи.
MMR / МЗР И АУТИЗМА
СМЪРТОНОСНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ МЗР И АУТИЗМА
Една от първите ваксини, въведена сред американците(и по света) е тази срещу
коклюш.
Това става през 1940г.
До 1943г няма описани случаи на аутизъм – вид детска шизофрения, включваща
умствено изоставане, липса на говор, нереагиране на човешки контакт.
ПРОУЧВАНЕТО НА УЕЙКФИЙЛД / УОЛКЪР - СМИТ (1998):
Те описват случаите на 12 деца, чиито родители или лекари забелязват, че почти
веднага след МЗР, децата спират да говорят, отдръпват се, започват сериозно стомашни
проблеми. 9 от тях са диагностицирани като аутисти. А преди това са били нормално
развиващи се и контактни.
Проучването се задълбочава и тези учени и лекари откриват, че МЗР най-вероятно е
отключила аутизма при много деца.
Обикновено аутизма се отключва преди да се навършат 30 месеца – изведнъж детето
губи интелектуалните и по-висши функции на мозъка си.
Децата се оттеглят в свой собствен свят, не комуникират с околните.
Др. Уейкфийлд(специалист-гастроентеролог) и др. Уолкър-Смит правят проучването си
в Кралската свободна Болница и училище по медицина в Лондон.
Те откриват, че всички деца –аутисти имат някаква нова, неизучена болест в червата си.
Симптомите на тази болест се появяват след МЗР ваксинацията.
Това откритие повдига нови и нови въпроси за безопасността на ваксините.
По-късно Уейкфийлд и Смит подробно разглеждат случаите на още 40 пациенти, 39 от
които имат същата комбинация от чревни и умствено-психологически проблеми.
Той твърди, че в основата е морбили вируса в тривалентната ваксина.
В момента 7000 деца са записани в списък, за да бъдат прегледани от Уейкфийлд, във
връзка с „новият” синдром –връзката между червата и аутизма.
Властите правят контра- разследване, според което няма връзка между МЗР и аутизма.
Властите в САЩ веднага обявяват това проучване за фалшиво и незадоволително.
Дори казват, че понеже при децата аутизма започва да се забелязва когато са на около
2г. Малко преди това се бие МЗР. Това е нещастно стечение на обстятелствата, в което
се обвинява МЗР – защото е дадена малко преди това.
Френската фармацевтична компания, която прави ваксината, кочто се използва в
Англия излиза със следното съобщение : „Ще е много жалко ако резултатите от това
противоречиво изследване повлияят върху общественото доверие във ваксината, в
чието добро, вярват болшинството от информираните медици. ”
За последните 15 години, са се увеличили слаганите ваксини на деца до 2г. – от 5
преди, до 20 сега.
Около 25% от родителите имат опасения, че много ваксини увреждат и подтискат
трайно имунната система на децата.

Изследванията на Уейкфийлд продължават. В лятото на 2001, той си съдейства с
патолога Джон О’Лиъри. В червата на всички аутисти, те откриват фрагменти от
морбили, от МЗР ваксината.
Това определя връзката -морбили вирус – аутизъм – стомашно/чревни проблеми. По –
късно се изяснява, че връзката между тях е абнормална автоимунна реакция, която
задейства този увреждащ процес.
Учените вземат кръвни проби от 125 аутисти и 92 нормални деца.
От групата на аутистите, 92 деца имат антитела, които показват абнормална реакция
към морбили компонентата в МЗР ваксината. Тази абнормална имунна реакция
произвежда антитела, които атакуват мозъка и разрушават миелиновата обвивка на
нервните окончания.
Много важно е да се отбележи, че никое от 92 нормални деца нямало подобни антитела
в кръвта си!
Властите в Англия и САЩ продължават да настояват, че ваксината е безопасна,
безвредна и няма доказателства в полза на противното.
На 26 април 2001 републиканеца Дан Бъртън алармира американските власти на найвисоко ниво поне да изтеглят тази партида МЗР, защото освен всичко, тя съдържа
ТИМЕРОСАЛ(живак) като своя съставка.
Внукът на Бъртън става аутист, след като получава МЗР.
Властите му отговарят, че да се изтегли ваксината не е разумно, защото ще се
предизвика паника сред населението, ще се задават въпроси.
Той им отговаря, че грешат, ако мислят, че нещата ще затихнат от само себе си, защото
се задава голям проблем.
ЧРЕЗ МЗР СЕ ПУСКА МОРБИЛИ ВИРУСА ДИРЕКТНО В
МОЗЪКА
London Telegraph (21януари, 2001)
Дете развива тежка епилепсия, след МЗР ваксина. Многобройни тестове показват, че то
има морбили вирус в мозъка си. Това е довело до инвалидизирането му. Трагедия. Ето
как се случва:
Детето получава алергичен обрив 8 дена след МЗР. Прогресивно започва да получава
припадъци, стигайки до 12 на месец с продължителни мъчителни конвулсии.
Когато е на 9г. , лекарите решават, че за него е най-добре да му се направи мозъчна
операция, в опит да се спаси живота му. Именно тогава вземат биопсия от мозъка.
Изпращат пробата в много уважавана лаборатория. От резултата разбират, че
причината за целия проблем е МЗР ваксината от детството и нейният морбили вирус,
успял да влезе в мозъка.
Тъй като детето има и сериозни стомашно-чревни проблеми, му се правят изследвания
на червата. Оказва се, че и там се открива щама на морбили(1997).
От името на своя син, майката(предпочела да остане анонимна)завежда дело срещу
производителя на ваксината.
След мозъчната операция, детето трябва да започне да се учи на всичко отначало. Не е
можел да посещава повече училище.
В края на тази статия се търси мнението на британските здравни власти. Те казват, че
не желаят публично да коментират случая.
273% УВЕЛИЧЕНИЕ СЛУЧАИТЕ НА АУТИЗЪМ В
КАЛИФОРНИЯ

Агенцията по държавно Развитие на щата Калифорния праща специален доклад на
държавните законодатели през април 1999. Заглавието е :Увеличава се броя на хора с
аутизъм и личностни разстройства (1987 -1998 ).
Шокиращите цифри при децата са:
За изминалите 10г. в Калифорния има 273 % увеличение на деца страдащи от аутизъм
и търсещи специализирани държавни услуги.
За изминалата година новите случаи са 1685.
Състояние което се считаше за рядкост, сега се превръща в епидемия.
Трябва да се разбере ЗАЩО ?
Голяма е загрижеността на родители, професионалисти, учители.
ВСЕКИ ДЕН , 7 ДЕЦА БИВАТ ДИАГНОСТИЦИРАНИ КАТО АУТИСТИ.
Другите детски увреждания са имали ръст от 50%, за 10 г.
Аутизма – 273 %. – през 1987 в Калифорния са били 2778 / през 1998 - 10 360.
ДРУГИТЕ ВАКСИНИ
Освен задължителните, някой ден може да попаднете, т. е. да ви предложат и
допълнителни, по ваш избор и желание.
Това са ваксините против бяс, пневмония, хепатит Б, менингит, дребна шарка, едра
шарка.
БЯС
Заразна, коварна болест. Характеризира се с промени в поведението, нервна възбуда и
паралитични явления. Засяга кучета, птици, бозайници(рядко тревопасни), човек.
Тази ваксина се слага в случай на ухапване или директно заразяване със слюнка от
преполагаемо заразено животно.
В медицински журнал от 1950г се описва случая на 25г. мъж, който бива ваксиниран
срещу бяс. Остава парализиран от кръста надолу, малко по-късно умира.
Авторите на статията казват, че не знаят от какво са се получили тези параличитни
реакции. ”
Излиза, че ваксината, а не болестта бяс, е истинската опасност.
Всъщност от ваксината, човек може да се разболее от много остра форма на бяс.
В най-добрия случай бяс ваксината няма да навреди, но няма и да помогне. Има
доклади, че при някои хора не изгражда мигновенна имунна реакция срещу болестта и
човека си боледува както нормално би протекла болестта.

ЕДРА ШАРКА
Тази болест и ваксината и, бяха подробно разгледани в началото на книгата.
Едрата шарка е била нетежка болест, от която са се разболявали предимно работещи с
крави и говеда.
Едуард Дженър открива, че ако се намаже раничка на здрав, с изсъхнала гной от
преболедувал, ще се изгради траен имунитет срещу болестта. Той започва да прави
това, но прибавя и ваксиниране с инжекция на 8г. момче. Реваксинира го няколко пъти.
Момчето умира на 20г. възраст(през 1796). Собственият син на Дженър също е
реваксиниран няколко пъти. Умира на 21г.

Проучване открива, че при тези многократно реваксинирани деца, са се развили
сериозни хромозомни аномалии в белите кръвни клетки.
С подобряването на общата и лична хигиена, случаите на едра шарка започват стабилно
да намаляват. През 1853 в Англия се въвежда задължителната ваксинация.
Преди това за две последователни години е имало най-много 2000 случая. Това са найголемите епидемии. Дори по времето на Дженър, самият той споделя, че това е рядко
срещана болест.
Само след 17 г. – 1870 – 1871 - 23000 човека умират от едра шарка.
За същата година, от едра шарка, в Германия умират 124 000.
Всички тези хора са били ваксинирани.
Невероятното е, 90% на заболелите са станали такива след ваксинация.
С цел да не се предизвиква паника и да се избегнат разправии с лекари, понякога се
слага фалшивата диагноза „пустуларна екзема „.
В медицинските статистики няма да срещнете описание на разболели се от болестта
във ваксината хора. За да не се предизвиква паника, да не се пораждат съмнения и
въпроси. За целта, се сменя името на болестта от която страдат хората.
Така се покрива измамата с ваксините.
Самата ваксина е по-опасна, от болестта.
Сега вече си имаме дори едра шарка при маймуните. Тя е почти неразличима от едрата
шарка и също мъчи хората.
С исключение на воиниците си, цялото население на Австралия и Нова Зеландия не е
ваксинирано срещу едра шарка. Въпреки това, там тази болест е непозната.
Най-старателно ваксинирани са Италия, Филипините и Мексико.
Там най-много страдат от спорадични епидемии от едра шарка.
През 1917 – 1919 Американското правителство налага насилствено ваксиниране върху
населението на Филипините. Избухва невиждана епидемия – 162, 503 заболели и 71,
453 смъртни случая.
В Германия, 1968г. се публикува статия, според която всяка година около 3000 деца
остават мозъчно увредени, 70 –глухи/слепи заради ваксината срещу едра шарка.
В края на века др. Чарлс Кемпбъл е номиниран за нобелова награда по медицина. Той
прави важно откритие- едрата шарка се причинява от ухапване от кръвопиещи
насекоми, най-вече от един вид дървеница – cimex lectularius, която е пълзяла по сеното
– често срещано в матраците от едно време. Др. Кемпбъл забелязва, че ако се ядат
много преси зеленчуци, дори не остават белези. И че като цяло това е болест, която се
минава лесно, ако има добра хигиена. Откритията му остават пренебрегнати.
ПНЕВМОНИЯ
Постоянно се създават нови пневмококови ваксини.
През 1974, в нея се съдържат 14 типа от щама S пневмония.
През 1983 се заменя от ваксина с 23 типа в нея. Тази полизахаридна ваксина е имала
много малък успех.
Сега учените разработват нова. Докато успеят, продължава да се използва тази от 1983.
Казват, че скоро всички деца ще трябва да се ваксинират срещу пневмония.
В Австралия решават да изпробват ефикасността и.
От 1300 деца, ваксинират половината.

След време се вижда, че ваксината не е свършила нищо полезно.
Дори не намаляват ушните инфекции(отити).
Тази васкина не е сериозно изучена от властите и засега се слага само на хора, които са
в голям риск от болестта.
Около 50 % от ваксинираните получават временно подуване на мястото на
инжектирането.
ХЕПАТИТ Б
Хепатит Б е сериозна болест, увреждаща черния дроб.
Голяма епидемия се е получила, когато е взета кръв от наркотично зависими от дълго
време, неизследвана, при мед. трансфузии е влята в много здрави хора. Така те биват
заразени.
Когато се открива тази ваксина, през 1970г. , много лекари се опасяват, че тя е заразена
с вируса на СПИН.
Лекарите отказват да си я слагат.
Съдържа токсични вещества.
Въпреки това, от 1991г насам тя е една от първите ваксини които се слагат на бебетата,
когато се родят!
Хиб-МЕНИНГИТ
Научното име е haemophilus influenzae b(Hib). Макар да няма никаква връзка с
инфлуенца(грип).
Това е бактериална болест, която причнинява проблеми на горните дихателни пътища,
инфекции на ухото, възпалени синуси, пневмония, отоци в гърлото, менингит.
Менингитът е възпаление на тъканта която покрива мозъка и течността в гръбначния
мозък.
През 1985 на пазара е пусната пречистена полизахаридна форма на ваксината.
Наречена е ПАП.
Скоро след това се въвежда конюгирана 7 валентна ваксина. Това е препоръчителният
вид, който е и единственият познат който се дава в Америка.
Учените подозират, че в много от случаите менингита възниква след поредица от
други, предишни ваксинации. Известно е, че след ДТК се случват много често
инфекции на централната нервна система.
50% от Хиб-менингит възниква при пеленачета (6-7 месечни). Точно когато им се бият
много други ваксини. Атаките на Хиб-менингит стабилно намаляват с увеличение на
възрастта.
Разбира се, от самата ваксина могат да последват лоши странични реакции.
Ако не се слагат никакви ваксини на децата до 1г. , заболеваемостта от менингит ще
намалее с 75 % !

ДРЕБНА ШАРКА
ВАРИЦЕЛА

Дребната шарка е една от най-леките болести на детството.
Почти всички деца я изкарват. Резултатът е имунитет за цял живот.
През 1973 е създадена ваксината срещу едра шарка.
Към днешна дата се слага само на деца болни от рак и левкемия.
Ако такава ваксина се слага на малко дете, е много вероятно то да се зарази и разболее
като възрастен, а тогава болестта се изкарва по-тежко.
Др. Плоткин, казва, че ваксинирането срещу едра шарка причинява зостер вирус на
нормалните деца. А той е един от причинителите на рак. Вярно, че при хора такава
връзка не е доказана, но при лабораторни мишки точно това се случва.
ГЛАВА 8
ДА РАЗГЛЕДАМЕ В ДЪЛБОЧИНА
Нека разгледаме процеса на ваксиниране –от самото му историческо начало, до днес.
Това ще ни даде отговор на много въпроси.
В края на 18. в едрата шарка е била страховита болест. Не само заради смъртните
случаи, ами защото тези които успеели да се възстановят, оставали обезобразени за цял
живот.
През 17в. хората в Турция започнали нарочно да си правят рани, които намазвали с
изсъхнала (или не) гной от преболедувал, надявайки се така да придобият имунитет.
Някой не се разболявали никога, други –леко, трети умирали от тази инокулация.
През 1718 лейди Мери Уортли Монтагю научила за тази практика когато отишла в
Турция със съпруга си – британски посланник там. Докато били там, тя подложила на
инокулация собствените си деца. За техен късмет, нищо лошо не им се случило.
Когато се върнали в Англия, тя разкавала въодушевено, но никой не и обръщал
внимание, защото била известна с ексцентричността си.
По същото време, в Америка, др. Забдиел Бойстон инокулирал 241 хора по време на
епидемия. Много от инокулираниете умрели. Той бил много критикуван. Идеята му
била пренебрегната.
В Англия, Глочестършир, веттеринарен лекар на име Едуард Дженър решил да пробва
да инокулира няколко човека кравешка едра шарка, с надеждата, че това ще даде
защита срещу едра шарка.
През 1976 Дженър инокулирал 8г. момче, Джеймс Филипс, с гной от мехур на
съседско момиче, доячка на крави, болна от кравешка шарка.
След 2 месеца нарочно инокулирал Джеймс Филипс с истински вирус на едра шарка.
Момчето не се разболяло.
Останалото е история!
Дженър нарича процеса ваксиниа – латинското име на кравешката едра шарка.
Ваксинацията бързо се разпространява из Европа.
По-късно Луи Пастьор открива, че може да смегчи опасните бактерии, чрез силно
затопляне или чрез третиране с химикали.
Той използва това като основа за всички ваксини.
Така започнала пралтиката да се инжектират хора с живи вируси.

През 1885г. Луи Пастьор изпробва ваксината си срещу бяс върху 9г. момче. –
Джоузеф Майстър, който бил лошо ухапан от бясно куче. Момчето оцеляло.
Останалото също е история.. . . .
Само че, историите не свършват дотук.
Макар така да се прави в медицинските учебници.
Момчето Джеймс Филипс, инокулирано и ваксинирано от Дженър над 20 пъти,
починало на 20г.
Дженър ваксинирал и собствения си син неведнъж. Той починал на 21.
И двете смърти са били пряко поради туберкулоза – състояние, което все повече учени
свързват с ваксината срещу едра шарка.
Джоузеф Майстър, ухпаното от куче момче, оцеляло след това ухапване.
Обаче, същият ден, кучето ухапало няколко други хора, включително собственика си.
Всички тези хора също оживели и живели добър живот.
Други не били такива късметлии.
Матю Видау и Луис Пелетие починал, след като били „третирани” от Луи Пастьор.
Дори има доклад от 1890г. от др. Чарлс Бел Тейлър, в който той разказва за починалите
пциенти на Пастьор, след ваксинацията му и оцелелите дълго след това нетретирани
кучета. Той намеквал, че ваксината на Пастьор е убила хората, а кучетата всъщност не
били бясни.
По това време се случило следното нещо което било документирано и описано:
Френският пощальон Пиер Раскол и негов приятел си вървели по улицата. Внезапно
били нападнати от куче. Раскол не бил ухапан-кучешките зъби не могли да прникнат до
кожата му, заради дебелите му дрехи, а неговият приятел бил ухапан. Предположили че
кучето е бясно и пощенските власти задължили Раскал да се подложи на инокулация
при Пастьор. След месец починал от новият вид ”паралитичен бяс” – нова болест
дадена на света от Луи Пастьор.
А какво се случило с приятеля на Раскал, който всъщност бил наистина ухапан?
Той отказал лечение при Пастьор. Живял дълги години в добро здраве.
Други двама пациенти на Пастьор, останали парализирани, след ваксинация срещу бяс.
Медицинските журнали са пълни с такива истории.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВАКСИНИТЕ

1. ВИРУСИ
Това са или мъртви или живи, но атенюирани(отслабени) вируси, с помощта на
отровни химикали.
Знае се, че тъканите на умиращите животни, бързо се разграждат. Дори мирисът не е
здравословен. В и около тях бързо започват да се развиват бактерии. Ами животно
убито чрез ижектиране на отрова?Бихте ли го яли?Дали ще ви навреди, ако го ядете?
Ако е било болно?Кой иска да яде болна полужива крава?
Дори властите не позволяват болни животни да се изкарват за продан.
Ами ако части от тези мъртви или болни или полуживи животни биват вкарани
директно в кръвта ви?
Вие и сами си знаете, че един вирус е по- вреден и опасен от една крава, нали?
Някои от атенюираните вируси са отслабени, други са полуживи, трети – мъртви, 4-ти –
в силата си – това е една комбинирана супа – в нея може да има всичко.

Говорим не за една бактерия, или клетка, а за милиони – защото това бива
инжектирано в нас.
Сега разбирате ли, защо от полио ваксината, човек може да се разболее от
полиомиелит? – така се е случило, че в неговата доза вирусът не е съвсем отслабен,
напротив, успял е да избегне отровите и е готов и чакащ благоприятна среда да се
развива и размножава. А бактериите и вирусите правят това много бързо.
2. ОТРОВНИ ХИМИКАЛИ
В лабораторни условия, в проба от вируси се вкарват химикали, за да ги отслабят или
убият. В зависимост от целта.
За да се получи мъртъв вирус, са нужни силно токсични химикали.
А за атенюираните вируси-отровите/химикалите задължително трябва да останат във
ваксината, за да поддържат вируса отслабен, но все пак жив. Полужив.
Всяка ваксина си има консервант, неутрализатор и носещ агент. Никое от тях не е
познато или безвредно за тялото вещество.
Например ДТК ваксината съдържа формалдехид, живак, алуминий.
„Пакетът” в полио ваксината е култура от бъбречна тъкан на маймуна, лакталбумин
ходлолизат, антибиотици, серум от абортирано теле.
MMR/ морбили, заушка рубеола – пилешки ембрион и неомицин, смес от антибиотици,
бъбречна тъкан от маймуна, чужди протеини (и ДНК), които могат да се намесят в
нашето ДНК.
Това са потенциално силни алергени и в най-лошия случай могат да доведат до
анафилактичен шок.
А сега да обърнем внимание на бързо течащия кръвен поток. Когато ни инжектират –
цялата сбирка от гадости тръгва заедно с кръвта из тялото. По пътя вирусите се отделят
от химикалите. За няколко секунди те преминават откапилярите, във вената, в
артериите и стигат до някоя голяма артерия. Стигат до сърдечната камера. Разделили
пътя си, опасните вещества, се заемат да увреждат което успеят и което се поддаде по
техния път. Влизат в ДНК или РНК на някоя клетка и започват да се делят.
Имунната система започва да се бори със странните субстанции, но често, не е толкова
силна колкото тях заедно.
Става така, че имунната система е отслабена от химикалите, вирусите нямат проблем
да се развиват и размножават, разболявайки човек и/или отслабвайки имунната му
система.
Има толкова много неща в една толкова малка капчица ваксина.
3. ДРУГИ ВИРУСИ И БАКТЕРИИ
Не си мислете, че във ваксината има само по 1 тип вирус. Източниците в медицинските
лаборатории прелагат богата гама от вируси и бактерии.
Лаборанта взема гной от маймуна/крава/прасе или друго животно и се опитва да я
„пречисти”. Но всичко е в толкова малки размери, че няма как да се случи истинско
пречистване на практика.
На повторна проверка се подлагат само някои проби, повечето директно се
„пречистват” и влагат във ваксина.
Така, човек инжектиран с ваксина срещу едно, може да се разболее от друго или просто
да остане парализиран, без някой да може да даде адекватен отговор.
КОГАТО ВАКСИНАТА ВЛЕЗЕ В ТЯЛОТО

Целта на ваксинирането е тялото да произведе антитела, които да изградят имунитет
срещу дадена болест, за определено време.
Болестта дифтерия е позната отдавна, като в отделни периоди избухват масови
епидемии.
През 1949 – 1950 – Британски Медицински Съвет провежда масово проучване за да
определи до каква степен изградените антитела срещу дифтерия в дифтериа ваксината,
са помогнали да се защити обществото от точно тази болест.
Проучването показва, че наличието на антитела, изградени от ваксината НЕ успява
налълно или поне адекватно да защити населението.
Някои хора, с изследвани високи нива на антитела, развиват болестта, други, с ниски
нива остават високо устойчиви. Нещата са неясни.
Причината се състои в това, че за първичната имунологична защита са нужни
левкоцити, интерферон и т-клетки работещи на много добро ниво. Установява се, че
антитела не са нужни за да има добра имунологична защита. А самите антитела се
появяват когато нивото на гореспоменатите първични компоненти е на ниско ниво, а
точно така се позволява на даден вирус да премине през нашите „защитни стени”(от
книгата”Опасностите на имунизациите, 1979).
ПЪЛНА ГЛУПОСТ Е НЯКОЙ ДА МИСЛИ, ЧЕ КАТО ИНЖЕКТИРА ГНОЙ В
ТЯЛОТО НА ДЕТЕ, ЩЕ ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО МУ.
Не съществува такова нещо като имунизиране – предпазване. Човечеството просто
продава продукт под това име. Ако може да се постигне защита чрез такива изкуствени
средства, това би било достойно за истински адмирации. Но не може!
Тялото си има свои начини да се защитава.
Това зависи от жизнеността и здравето, тоест естествената имунна система.
При „нападение” от болест, тялото или ще се справи или не. Такива са природните
закони и няма как ние да ги променим като вкарваме каквито и да е субстанции и
отрови вътре в нас. (др. Уилям Хауард – доклад пред конгреса, 1937г)
Сранният акт на вкарване на отслабени вируси в тялото ни, който ние наричаме
ваксиниране, може след години да доведе до необичайни състояния, които да доведат
до нещо ужасно, ужасни болести.
Неестественият процес на ваксиниране оставя в тялото ни бавно-действащи вируси.
Това, във времето води до неизлечими хорнични болести.
Ваксините, с цялото си съдържание се вкарват директно кръвния поток, без да минават
през черния дроб!Съдържат антибиотици, вируси, бактерии и химикали. Освен това и
чужди протеини от животни. Чуждо ДНК.
Обикновено, с храненето ние също поемаме различни субстанции протеини, дори
вредни химикали, но те винаги минават и се преработват в черния дроб. Например,
водата, която пием, от стомаха, преминава в кръвта, мазнините преминават през
лимфната система, а карбохидрати и протеини първо минават през черния дроб, преди
да преминат в кръвообращението като вече преработени вещества. Тялото е
едновременно сложна, но и много съсършенна природна система.
А при ваксинирането тази пречистваща фабрика и наш естествен детоксикатор(черния
дроб) се заобикалят и цялата гадост отива в кръвта ни, органите, мозъка.
Истината е, че макар, че ни инжектират, за да имаме имунитет, ВАКСИНИТЕ НЕ
СЪЗДАВАТ ИМУНИТЕТ !
Ако дадена болест се хване и преболедува по естествен начин, шанса пак да се
заразите от същата болест е 3, 2 %.
А когато говорим за такъв процес, при който се включват имунизации – шансът за
реинфектиране е 80 %.

ТОВА, ЧЕ ВИ ВАКСИНИРАТ И ИМАТЕ АНТИТЕЛА НЕ ОЗНАЧАВА ЗАЩИТА!
Заобикаляйки черния дроб(тъй като се вкарват директно в кръвта), опасните
субстанции от ваксините имат директен достъп до тъкани, органи, мозък. Ако не бяха
заобиколили черния дроб, ако бяха влезли по естествен начин, те щяха да бъдат
унищожени от него и имунната система. Т-кръвните клетки нямат избор и се
приспособяват към тази действителност и позволяват на вирусите(живи или мъртви) да
стоят, живеят или размножават в тялото ни, като вече имунитета е силно отслабен. Това
не ви ли напомня на СПИН?
Ако сте следили научните изследвания за СПИН и Т-КЛЕТКИТЕ, ще разпознаете
плашещите факти и връзката между тях !
СПИН –
-

ВИРУСЪТ „SV-40” OT МАЙМУНИ

Много се спори за произхода на СПИН-вируса.
От къде се е появил?
Как е стигнал до човека, при положение, че никога в човешката история не сме имали
подобно нещо?
Много учени вярват, че отговора е в ПОЛИО ваксината!
Научното име на вируса на спин е sv-40 – силно опасен маймунски вирус.
През 1955, др. Джонас Салк създава полио ваксина с мъртъв вирус в нея. Той вкарва
мъртви полио вируси в човек.
През 1959 др. Албърт Сабин изнамира начин да вкара жив, но отслабен полио вирус
във ваксината и телата ни. Нарича ваксината – орална полио ваксина с жив вирус.
Щом като ваксината на Сабин се появява на пазара, тази на Салк бива забравена.
Правителството прокламира всички да вземат оралната, като по-добра.
Милиони хора поглъщат отслабения полио вирус. Поглъщат и още нещо.
Трябва да се знае, че във ваксината има не само 1 отслабен вирус – има още чужди
протеини, бактерии, вируси от контейнерите на фармацевтичната компания в която са
отглеждали полио вируса.
В случая с ваксината на Сабин, това е било случайно замърсяване на контейнера с
SV -40.
Това е силен и много опасен вирус, който дотогава никога не е попадал в човешко тяло.
Единственият начин би бил ако някой изяде току що убита, или още жива африканска
маймуна.
В партидата, съдържаща милиони полио ваксини, без да искат, учените са замърсили
културите с sv-40 – вируса от бъбречната тъкан на маймуна. Това е нещо, което често
се слага във ваксините – тъкан от бъбрек на маймуни.
Но по онова време, учените не са знаели, че тъканните проби са замърсени.
Чак през 80-те г. , учени и лекари откриват и осъзнават какво инжектират в хората от
20 години насам – вирусът действа като мощен имуносупресор. Подтиска имунната
система. Незасеченият вирус, вкарван в кръвта и телата на хората, по-късно стана
основа на сериозни проучвания.
Откриват, че sv-40 е клинично неразличим от напълно развит хив – вирус, т. е. спин.

Всички тези факти се знаят от учените. Знаят, че ПОСТАВЯНЕТО НА SV-40 В
ТЕЛАТА НА ХОРАТА ОТ 60 –ТЕ Г. НАСАМ ЗАПОЧВА ОТСЛАБВАНЕТО НА
ИМУННАТА СИСТЕМА. A SV -40 ОТКЛЮЧВА ХИВ.
Това значи ли, че всеки ваксиниран с полио вируса, може да отключи хив?
Очевидно не. Защото имунната система на всеки се справя различно. Освен това само
онази партида, макар и милионна, от 60-те г. е била замърсена. Оттам нататък вирусът
вече го има в достаъчно много(милиони ) хора, вече е лесно да се предаде от човек на
човек по най-различни начини.
Дори и в момента продължават изследванията и задълбочени анализи върху SV-40. Но
това е като да изучаваш кутията на Пандора, след като вече е била отворена.
Вирусът SV-40 се открива при болни от левкемия, мозъчни тумори и други видове рак,
както и, разбира се при стадащи от СПИН.
Др. Хилари Копровски, чете доклад пред щатска здравна комисия относно произхода
на СПИН(19март, 1992)
„ Безкарйно много са типовете маймунски вируси, които могат да заразят проби от
полио вируса, който се влага в полио ваксината. ”
Не е изненада, че широка гама от вируси могат да се открият и биват открити в
случайно изследвани партиди от култури на полио ваксината.
Полио ваксината съдържа клетъчна култура от бъбречна тъкан на маймуна и серум от
теле.
MMR (ДТК) съдържа проби от пилешки ембриони.
Мислите ли, че тези тъканни проби не съдържат и други, освен търсените от учените
вируси?
Всичко това се вкарва в почти необработен и суров вид в кръвния поток на човека. Не
забравяйте, че вирусите са най-малкото познато живо „нещо” на света.
Нали знаете, че през 60-те учените не са разполагали с техника и познания за да
различат ненужното и опасно замърсяване. Така, чрез „безопасните „ваксини, са ни
вкарвани безброй и непознати вируси.
Тестове за разпознаване и различаване на най-малките, непознати, чужди вируси са
създадени чак в средата на 80-те!
Британски медицински журнал(7 март 1992), др. Кайл:
„Първите орално полио ваксини са били използвани през 70-те само експреиментално,
за да се лекуват чести херпеси при някои хора.
А тази ваксина най-вероятно е била замърсена с неедин ретро-вирус(вирус, който
действа бавно). ХИВ е ретро-вирус. Той отслабва имунната система, а се отключва при
такива хора(групи от хора), чиято имунна система не е силна – подлагат тялото си на
тосксичните наркотични вещества.
Учените които се занимават със СПИН знаят всичко това.
Дори, според някои от тях и други ваксини, не само полиото, са допринесли за появата
на СПИН. Според др. Робърт Гало, от Националния Раков Институт, ваксината срещу
едра шарка, може да отключи спин. Този лекар е един от съоткривателите на вируса на
СПИН. Той обяснява, че влагането на живи вируси(или отслабени), може да отключи
латентни инфекции, каквато е и ХИВ.
Струва си да запомните това казаното по-горе. Направено е от един от най-известните и
признати учени по проблема със СПИН в Америка.
Първата, която забелязва връзка между наличието на SV-40 в човек и ваксинациите е
др. Ева Лий Снийд(1965). Тя открива, че непосредствено след прием на оралната полио
ваксина, в червата на човека се открива SV-40.
А това може да стане, само ако SV-40 присъства във ваксината, макар, че не би
трябвало и не това е бил плана. Оказва се, че SV-40 е бил толкова жизнен, за да се

размножи толкова жързо, че да бъде открит почти веднага и в изпражненията на
човека.
Какво откритие!
А е направено и докладвано през 1965 !
Също така, още тогава, др. Снийд открива, че откакто се използва тъкана проба от
бъбреци на майнуна, за да се подпомогне култивирането на полиовируса във ваксината,
са започнали да се увеличават многократно случаите на детски рак, левкемия и
вродени дефекти.
Сигурно се чудите защо се обръща внимание на този вирус в човек през 1965, а във
ваксините се открива чак през 80-те. Причината е проста – милиони от sv-40 се
откриват в изпражнения, при рутинни но изчерпателни изследвания. Никой не се
съмнява, че причината е във ваксините. Чак до 80-те.
Друг е въпроса защо след като учените са били запознати с факта, че почти веднага
след полиоваксинация в изпражненията се открива св – 40, се позволява на фармацията
да произвежда и ваксинират хората с такъв тип ваксина.
Никой не е бил наясно колко, кои от милионите дози са били замърсени с SV-40.
Разбрахте, че подобно е положението с ваксината срещу едра шарка. Тя е също толкова
увреждаща по отношение на имунитета.
Благодарение на западните „просветелни” общества, се въведе налилствено
имунизиране в 7 африкански страни. Това са тези страни, които малко след това
станаха известни като страните с най-високи нива на СПИН – Бурунди, Малави,
Руанда, Танзания, Уганда, Замбия и Заир.
А точно в тези страни, според Световната Здравна Организация е най-голям процента
на ваксинираните хора.
Пак според СЗО, Бразилия е единствената южно-американска страна със задължително
ваксиниране срещу едра шарка. Там в момента е най-големият процент пациенти
болни от СПИН на целият южно-американски континент.
ФАКТОРЪТ „ГЕНЕТИЧНА МУТАЦИЯ „
Разглеждайки връзката между СПИН и ваксините, тук е мястото да споменем един
много важен фактор – генетичната мутация.
Ваксините съдържат различни и непознати на тялото вируси. Те биват инжектирани
директно в кръвния ни поток и така имат възможността да окажат влияние или да
станат част от човешката тъкан.
Вирусите са толкова малки, че не се „съревновават „с човешките клетки. Те влизат в
тях.
Съдържайки чист генетичен материал - ДНК И РНК, те имат възможността от един
гостоприемник, да трансферират генетичен материал в друг.
Т. е. , могат да пренесат своя генетичен материал в „превзетите”клетки на новия си
гостоприемник – човека.
Полио ваксината и тази срещу едра шарка, съдържат клетки от бъбрек на маймуна,
телешки серум, пилешки ембрион. Всички те са чужди за човешкото тяло протеиновоклетъчни материали. Ако бяха влезли по естествен начин, те щяха да се преминат през
черен дроб, бъбреци, стомах, да се преработят. Но при ваксиниране, те се вкарват
директно в кръвния поток.
ЕТО ТАКА ТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРОМЕНЯТ НАШИЯ ГЕНЕТИЧЕН
МАТЕРИАЛ.

Още през 1975г. др. Робърт Симпсън от Университета в Ню Джърси казва, че учените
са наясно, че ваксините с живи вируси в тях най-вероятно посаждат семена на нови
болести в нас. Това са ваксините срещу грип, ДТК, полиомиелит. Те въвеждат в човека
чуждо РНК, което образува провирус/и, бавно(или бързо) действащи, които по-късно се
израждат в страшни болести като рак, МС, ревматоиден артрит и др.
Знае се, че отнема няколко години(обикновенно около5), преди човек заразен с ХИВ, да
бъде съборен от СПИН.
Понякога това става много бързо – както в случая с 19г. новобранец в американската
армия, който при първоначалния медицински преглед е класифициран „в отлично
здраве”. Ваксинират го срещу морбили, рубеола, грип, едра шарка, аденовирус и
няколко други. След 2-3 седмици, момчето е повалено от СПИН в най-тежката му фаза.
В докладите му пишат, че още преди да влезе в армията е бил заразен от проститутки.
Но е доказано с изследвания, че преди ваксинирането, той не е имал ХИВ.
А само няколко седмици по-късно е повален от СПИН.
В наши дни „генно инженерство ‘ е лоша дума.
Това е променяне, преобразуване на един вид клетки в друг.
Хората се страхуват от това. И с право.
Още през 1967 др. Джошуа Ледебърг от Генетичния Отдел на Стандфордския
Университет и училище по медицина казва:
”С ваксинирането с живи вируси, ние в момента практикуваме генно инженерство
върху хората. Живите вируси са генетични съобщения за препрограмиране на
човешката клетка. Възможно е за в бъдеще да възникнат нови непознати болести
заради това ваксиниране. ”
Един мой приятел, след като прочете черновата на книгата ми, каза - ДОКОГА ЩЕ
ПРОДЪЛЖАВАТ С ВСИЧКО ТОВА ?Докога няма да се казва на родителите какво се
вкарва вмалките им деца и какво може да последва?
Цивилизацията се е побъркала!Дори диваците не са били така безпощадни!

ВАКСИНИРАНЕТО И МОЗЪКА
По-нагоре, в секцията за ДТК, разгледахме увредата която тази и други ваксини могат
да нанесат на мозъка. Като се започне от леки обучителни проблеми до тежко умствено
изоставане. В Америка всяко 8-мо ваксинирано дете, ще израстне с някаква форма на
умствена изостаналост или дефицит.
Учените алармират, че вирусните ваксини оставят и психотични разстройства като по
–дългосрочен ефект. Говорим например за шизофрения.
ПРОВОКИРАЩИЯТ ЕФЕКТ НА ВАКСИНИТЕ
Провокативен ефект на ваксините е когато човек е ваксинирн срещу дадена болест, а
тялото
му се опитва да се справи с преработката на ваксината, и живия вирус в нея. По
същото време, този вирус може да започне да се размножава и да събори човека от
точно тази страшна болест срещу която го ваксинират.

Има и друг вариант - в човека има скрит, латентен вариант на страшната болест. Точно
тогава го ваксинират срещу нея и той я развива със страшна сила.
Това се случва най-често, и е изучено най-добре при 2 болести – коремен тиф и
полиомиелит. Но са описани и изследвани много подобни случаи и с други болести.
Очевидно това отваря врати за нови страдания, увреди и смърт за невинни хора.
ДЕГЕНЕРАТИВНИТЕ БОЛЕСТИ
Ваксинациите могат да имат незабавен негативен ефект, но и дългосрочен такъв, който
ще се развие след много години.
През 1981г. , др. Робърт Менделсън казва, че в бъдеще учените ще открият много ясно,
че за дегенеративните болести са „виновни” рентгеновото облъчване, лекарства,
наркотици, натровена храна, консерванти, различни добавки в хранте и ваксините.
ОПАСНО И ПОДВЕЖДАЩО Е ДА НИ КАРАТ ДА МИСЛИМ, ЧЕ ВАКСИНАТА
НИ ИМУНИЗИРА И ЗАЩИТАВА СРЕЩУ ДАДЕНА БОЛЕСТ. ВСЪЩНОСТ ТЯ
САМО ВКАРВА БОЛЕСТТА ДЪЛБОКО В НАС , КАРА НИ ДА СМЕ ПРИНУДЕНИ
ДА СЕ СПРАВЯМЕ С НЕЯ ИЛИ НЕЙНИТЕ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ХРОНИЧНО.
РЕЗУЛТАТ – НИЕ СТАВАМЕ ВСЕ ПО –СЛАБИ И ТЕНДЕНЦИЯТА ДА СЕ
САМОИЗЛЕКУВАМЕ СТАВА ВСЕ ПО МАЛКА.
Проблема е, че поради ДНК И РНК модификациите, причинени от ваксините, нашите
клетки –тъкани – органи се променят. Това се случва заради живите вируси във
ваксините.
Понякога имунизациите предизвикват изменеия в обичайният начин по който протичат
болестите, както и в нашето ДНК –това казва през 1981г. др. Робърт Хътчинсон пред
американската асоциация на болните от рак.
Живите вируси във
Ваксините успяват да „излъжат” нашата защита – имунната ни система, защото биват
вкарани директно в кръвния поток. Имунната система не ги приема като чужди и не ги
унищожава. Така, те получават „разрешение” да се размножават и завладяват кръвни,
тъканни и органни клетки.
Жив вирус вкаран в тялото(от ваксина), може също така да остане в латентна форма
дълги години. След време, при отслбена имунна система или неблагоприятни условия
може да започне да се размножава и да причини изменения в тъкани и органи. Говорим
за десетилетия след определена имунизация.
Една от най-силно засегнатите е тимусната жлеза. Нейната секреция е необходима в
процеса на съзряване на младежите, както и функцията на Т – лимфоцитите в цялото
тяло.
Абнормални процеси в тимусната жлеза са причина за много автоимунни заболявания,
имунна недостатъчност, неопластични болести.
Знае се, че хората страдащи от левкемия, рак и ревматоиден артрит имат увредена
тимусна жлеза и имунна система.
Интересен е факта, че тимусната жлеза започва да дегенерира по рано при
американците, отколкото при индийците, на които по принцип се слагат много малко
ваксини.

Нормално тялото не произвежда антитела, с които да унищожава собствената си тъкан,
но ако тази собствена тъкан е дори малко повлияна или направо генно модифицирана
от влезлият в нея жив вирус, то тялото е длъжно да се защити и да произведе антитела.
СПЕЦИАЛНА ДИЕТА СРЕЩУ ДЕТСКИТЕ
БОЛЕСТИ

Навсякъде в книгата споменаваме няколко важни за постигане на добро здраве фактора
– лична хигиена, санитарни условия, добра вентилация или чист въздух, спорт, добра
храна - свежи плодове и зеленчуци. Някои автори препоръчват чесън и люцерна на
таблетки като много полезни срещу детските болести.
Това което намали болестите през последните 200 години са подобрените условия на
живот, хигиена и храна.
90 % от спада в болестите става дори преди откритието на антибиотиците.
Ако детето ви живее при добри условия и се храни здравословно, дори да се разболее
от коклюш, дифтерия, заушка, морбили или нещо друго, то ще успее да се пребори с
тези болести.
Специалистите по хранене казват, че от количеството на витамин “C” налично в тялото
зависи колко дълго детето ще бъде болно от дадена болест и кога ще се възстанови.
В журнала на американската медицинска асоциация четем, че 90 деца болни от коклюш
са били третирани с 500гр. Вит C, дневно, в продължение на 1 седмица. Децата се
оправили за 15-20 дена.
Независимо дали се дава орално или венозно, вит. Ц наистина помага много на тялото в
борбата с инфекции и болести. Някои лекари дори прекаляват с дозите, макар и за
кратко(1000мг. На всеки час за 1 ден).
За да се лекува полиомиелит са нужни йод, калции и магнезий. Ако си спомняте,
говорихме че полиото напада, когато се консумира много захар, която абсорбира
калция. И тук много помагат високи дози вит Ц.
Някои лекари препоръчват на болен от полио, да легне в топла вана, само главата да
остане навън и да стои така с часове. Това помага на левкоцитите да се борят с полио
вируса.
За вит. Ц се говори много често в медицинските източници. Освен че помага за по –
бързото възстановяване, той служи и като щит пред болестите. А и в храната на децата
има най-малко вит. Ц.
За да ви демонстрираме с пример, ще ви разкажем за работата на др. Глен Детман и
Арчи Калокеринос – двама австалийски учени. През 70-те те провеждат кампания, в
Австралия да се спрат всякакви ваксинации, особено на бебета.
Когато спират с тази своя кампания, се разбира, че нивото на внезапна детска
смъртност е било почти 0 %, особено сред традиционните австралийски племена.
Калокерикос работи като лекар сред тези племена и забелязва, че смъртността се дължи
на лошо хранене и/или имунизации. Което значи е за дете което се храни лошо,
еднообразно и без плодове и зеленчуци има по-голям риск от лоши странични ефекти
при ваксиниране. То най-вероятно ще остане парализирано/или мъртво, защото тялото,
в борбата да остане живо, се мъчи невероятно много докато изхвърля токсичните и
опасни субстанции които се влагат във ваксините.

Др. Калокеринос открива, при вече пострадалите деца, че те стадат и от скорбут и остър
недостиг на вит. Ц.
След като лекарят успява да наложи подобрено хранене и редовни добавки от вит. Ц,
детската смъртност става 0%, а увредите намаляват драстично. За 2 години – нито едно
умряло дете. Извода бил, че децата на аборигените в Австралия, ядейки бедна на
витамини и по спец. на вит. Ц храна, са много по-податливи на болести и странични
реакции от ваксините.
Това било голямо откритие.
Дори Калокерикос отначало не може да разбере защо ваксините са опасност, или поне
защо са опасност при определени обстоятелства. През 70-те никой не се съмнявал във
ваксините, това било абсурдно.
По-късно Калокерикос описва всичко в книга.
Опитът му показва, че в западния свят може и често да не се случва внезапна детска
смърт, ами дълъг живот но на увреден човек(хронични инфекции, парализи, мозъчни
увреди).
Ето защо са много важни храните или хранителните добавки с вит. Ц – за да имаме
едно силно тяло което да се пребори със смъртоносните субстанции във ваксините.
Нека храната ви се състои главно от плодове, зеленчуци, зърнени продукти, семена,
ядки. Препоръчително всичко на масата ви трябва да е органично. , без консерванти и
във възможно най-непреработено и естествено състояние.
Елиминирайте рафинираната захар, брашнени бродукти, месо, риба, яйца, мляко,
домашно птиче месо.
Чист въздух, спорт, почивка и вяра в Бог са другите важни неща за здравето.
Така се изгражда здрав имунитет и щит срещу болести.
Бактерии и вируси не могат да съборят здравото тяло.
ВАКСИНИТЕ - АЛЕРГИЗАТОРИ
Алергията е реакция на тялото срещу чужди протеини. А ваксините се състоят основно
от несмлени, неусвоени по естествен начин чужди протеини.
Така че, ваксините са и потенциални алергизатори.
Страдащите от алергии ще разпознаят фактите.
Нормално, ако се погълнат, протеините биват разградени в стомаха, до техните
градивни елементи – аминокиселините.
Но ако в кръвта бива вкаран неразграден, цял протеин, това може да доведе до
алергични реакции.
Факта, че децата се раждат с недостатъчно добре развита имунна система увеличава
проблема с ваксините. В тези случаи природата компенсира с богат набор от антитела
в майчиното мляко – коластрата(статия от 1982г). Ако майката кърми бебето поне
няколко месеца, докато храносмилателната му система узрее дотолкова, че може да
храносмила и преработва без проблем човешка храна.
Ако обаче, кърменето липсва и детето се храни с изкуствено мляко(което е много потрудно за преработка от майчиното), имунната система на бебето бива подложена на
голям стрес и става то става много чувствително към някои храни. Тогава може да се
отключи доживотна алергия или непоносимист към някои храни.

ГЛАВА 9
КОГАТО НАСТЪПИ КРИЗАТА
Най-вероятно това което прочетохте досега ви се струва много мрачно.
Но още по мрачно става, когато се наложи насилствена ваксинация на вас, вашето дете
или обичан близък човек.
Ето информация, която ще ви е нужна в такъв момент.
СПОРОВЕТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
През 1982г. на широката общественост бе показан документалният филм – „ДТК –
РУСКАТА РУЛЕТКА”. Филма показваше деца след ДТК ваксинация. Те бяха останали
с изкривени, усукани, осакатени тела и мозъчни увреждания. Изтерзаните им родители
стояха до тях. Пак в този филм беше взето и мнението на властите – те продължаваха
да повтарят заучените фрази, колко е важно ваксинирането за доброто на цялото
човечество и как ползите превъзхождали рисковете!
Някъде из този филм, др. Робинс казва нещо много важно :”Ако на родител, който води
детето си за ДТК имунизация бива обяснено, че някои деца остават с мозъчни увреди за
цял живот от тази ваксина, то я много ясно какво ще направи родителя. Ще благодари и
ще предпочете да не слагат ДТК ваксина на детето му. ”
Австралийско новинарско списание от април 1972г. провежда интервю с др. Роналд
Пени професор по медицина в болница св. Винсент в Сидни. Той казва, че множество
деца са останали увредени след ваксинации, и най-вероятно е така, защото имунните
им системи са били недобре развити или вече увредени от предишни ваксини. Според
др. Пени, най-опасни са ваксините срещу едра шарка, рубеола и полиомиелите, защото
те съсържат живи вируси. Макар, че в тях има отслабени вируси, когато биват вкарани
в човек със слаба имунна система, те могат да станат толкова опасни и жизнени, че да
нанесат много големи вреди.
Според сър Греам Уилсън, бивш директор на здравна лаборатория в Англия, за да се
разболее или увреди човек от ваксина е достатъчно да бъде леко болен в деня на
ваксинацията. Безброй са такива случаи – от лека настинка, силна умора до химикали.
Резултатът – евентуално ще се разболеете от болестта, срещу която ви имунизират.
Това е” най-добрият” вариант. Друго е ако останете увреден.
От американската асоцияция на увредени от ваксини събират данни от коя точно
ваксина има най-много оплаквания(парализи, мозъчни увреждания, или смърт). Оказва
се, че 65 % са от ДТК.
През периода 1969 – 1974 г. е имало
64 смъртни случая от коклюш
56 от тежко мозъчно увреждане след ваксинация.
Здравните власти не проявяват интерес да проучат тези и по-горните цифри.
Тяхното внимание е заето от това как да финансират масовите задължителни детски
ваксинации. Съществувал е проект, според който на всеки родител водещ детето си да
бъде обяснявано за рисковете.
Този проект е отхвърлен и родителите остават неинформирани.
А фактите говорят едно – ваксините не предпазават от болести.

Защото заболеваемостта от „страшните „болести намалява и в ниско развитите страни,
където хората не са масово ваксинирани, само са се подобрили условията на живот,
лична и обществена хигиена и храна.
Тогава защо лъжите продължават?
Отговора е икономически – в бизнеса с ваксини и серуми се печелят милиони.
А всяка компания, която контролира толкова много пари, е в силната позиция да
налага влиянието си върху законодателите с една цел – да защити продажбите си.
Фармацевтичната индустрия и ваксините са бизнес с печалба - милиони долари
годишно.
Вече споменахме за двамата учени и лекари в Австралия, които са загрижени за
здравето на населението и започват да се появяват по безброй телевизий и радиа, да
дават интервюта. Казват, че дори според СЗО най-добрата имунзация срещу болестите
е адекватният начин на хранене. Въпреки това, ясно ни показват, че много държат на
задължителното масово ваксиниране.
Трябва ли ние, обикновените хора да приемаме това като знак, че не бихме могли сами
да се справим с адекватното си хранене?НЕ, поскоро означава, че няма печалба в
прокламирането на добра диета !
И така ни се повтаря, че не трябва да остане нито едно неимунизирано дете и че само
така, ще сме сигурни, че нито едно дете няма да умре от „онези страшни болести’.
А в Британски Медицински журнал се описват 7-те ваксини които най-често
предизвикват множествена склероза и др.
Трябва да се знае, че масовото задължително ваксиниране е медициснки неетично.
Защото се нарушава медициският закон, че всяко лечение или медицинска намеса,
трябва да е строго индивидуална.
Ако няма елемент на принуда и задължаване, а на информиране, ваксинациите със
сигурност ще изчезнат!
Защо за властите въпроса с увредждането на деца от ваксинация не важен. А в същото
време в почти всики страни има асоциации и организации на родители и близки на
увредени от ваксини хора, с многобройни членове.
Днес е задължително да сме ваксинирани. Най-вече децата, иначе не биват допуснати
до детски градини и училища, посещението на които също е задължително.. . . . .
Гражданите на дадена държава или щат, могат да се обединят срещу това задължително
ваксиниране. Както са направили в Уисконсин. През 1980г. те се обединили, подписали
акт, според който на всеки родител трябва да се връчи информативен документ за
съгласие за ваксиниране. Ако не се подпише –значи не желае детето да бъде
ваксинирано. И няма да бъде. Актът е приет като закон в щата Уисконсин на 7 май
1980г.
Господ е оставил добруването на децата в ръцете на родителите им. Те трябва да
взимат решенията и да мислят за последствията.
Дори в щати, където ваксините са задължителни, може да помолите лекарят да махне
компоненета коклюш от ДТК ваксината. Много лекари и в момента се страхуват да
слагат тази ваксина, защото е много вероятно да бъдат съдени за осакатяване на дете.
Страхуват се с право. В Чикаго, след подобен съдебен иск, лекар е бил осъден да плати
5, 5 милиона долара на семейство чието дете останало увредено след сложена от него
коклюш ваксина.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЛИ СА ВАКСИНИТЕ?

През 1962г. в САЩ се предлага за гласуване закон, според който е задължително всеки
гражданин на Америка да бъде ваксиниран. Но по време на обсъждането на този закон,
се получила обществена полемика в която се включили здравни дедерации,
християнски организации, хигиенисти и др. Те успели да убедят законодателите, че
това не е правилно.
И става така, че тези които се опитват да продават ваксини в големи количества, трябва
да убеждават всеки щат поотделно в това свое добро намерение.
Днес е задължително да ваксинирате детето си срещу някои болести – дефтерия,
тетанус, коклюш, морбили, заушка, рубеола, и полио. Ако не го направите, детето ви
няма да бъде допуснато до училище и може да ви се потърси наказателна отговорност.
Във всичките 50 щата е приет закон според който се изисква документ за направени
ваксини, за да бъде прието и записано детето ви в училище. На всеки директор се казва,
че ще му се наложи глоба от 10, 000 $, ако се открие и един неваксиниран ученик. В
някои щати има законови случаи при които детето може да бъде освободено от
ваксини.
Същото е положението с колежите и университетите.
А през 1991 са искали да приемат добавка към закона, според която и за да бъдеш на
дтржавни помощо трябва да предоставиш такъв документ.
И все пак тази битка си остава най-ожесточена на ниво – училища и детски градини.
Родителите биват убеждавани, че е задължително, без изключения да бъде ваксинирано
детето им, за да го приемат в училището.
Самите родители чуват от тук оттам, за вредата от ваксините и се опитват да ги
избегнат. Заплашват ги със съд и отнемане на родителски права.
Всъщност наистина ли е толкова задължително ваксинирането ?
НЕ !
Истината е, че във всеки щат, родителят може да попълни формуляр за отказ от
ваксиниране по медицински, религиозни, лични убеждения и причини!
ВИДОВЕТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Всичките 50 американски щата, с изключение на Западна Вирджиния и Мисисипи
имат своите законови изключения за неваксиниране, най-вече на религиозна основа. В
22 от щатите има възможност и за изключения по лични и философски убеждения.
На децата не може да се откаже достъп до училище, ако родителят е подписал такъв
юридически формуляр за освобождаване от ваксиниране.
Друг е въпроса, че детски градини, училища, частни учебни заведения могат да откажат
достъп по всяка измислена от тях причина, защото знаят, че е важно да се придържат
към изискванията на здравните власти.
В такива случаи, родителите са тези, които могат да дадат учебното заведения под съд.
Преди това трябва да са много добре запознати със закона.
Според него(закона) :
- за МЕДИЦИНСКО ИЗКЛЮЧЕНИЕ се счита случай, когато можете да
предоставите медицински документи, като доказателство защо детето ви не бива да
се ваксинира. Такъв може да е подписан и подпечатан писмен отказ и от лекаря на
детето, в който той обяснява защо ваксинирането би било опасно за това дете.
Проблем е, че по принцип лекарите не желаят да се замесват в това. Както и, че
такива документи е нужно да се подновяват всяка година, освен ако изрично не е
написан период от време за който важи.

Има две медициски причини, които се пишат най-често, и които се смятат за валидни и
сериозни.
1. Страх от алергична реакция.
2. Да се предотврати възможна увреда, ако детето е с отслабена имунна система.
В някои училища ще искат документа да е подписан от лекар, но в някой, ако са
разбрани, могат да го приемат и подписано от хиропрактор или холистичен лекар.
-да имате изключение по РЕЛИГИОЗНИ ПРИЧИНИ, се смята за основателно, ако
успеете да докажете принадлежността си към църква или църковна группа, в която се
изповядва, че ваксините не са добри, не са Божие дело и не трябва да се слагат.
Някои щати изискват такъв отказ да бъде нотариално заверен, в други – не.
Няма много такива църкви. Знае се, че такива са в Християнска Научна Църква. Преди
много години тези хора са отнесли въпроса към съда, и са успели да получат
законовото право всички техни членове да бъдат освободени от ваксинации.
И други църковни общности могат да постогнат това, но не са го направили своя цел.
Пявяват се скорошни законови прецеденти в които, родителите не принадлежат към
църковна общност, а техните лични религиозни убеждания са, че ваксините са зло и
отказите им биват уважени.
Друг малко известен начин е да сте „възразяващ по собствена съвест”. В този отказ
трябва да напишете, че Господ е дал правото да родителя да откаже имунизация. Всяко
друго твърдение би било законово неприемливо.
Няма да се уважи, ако напишете, че сте прочели и сте се информирали за вредата от
15 научни статии, 8 списания по темата и няколко телевизионни филма.
НАТИСКЪТ ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ
Обичайният модел във всяка страна е властите да заплашват родителите, които
отказват ваксинации със съд или отнемане на родителски права. Родителите се
паникьосват. Истината е, че властите също са паникьосани как да се наложат над
хората.
Има родители които се тревожат за ефекта от ваксините, но все пак мислят, че ако
повечето деца останат неваксинирани, отново ще започнат да се появяват страшните
болести. Те си казват –„ваксините може и да имат лоши странични ефекти, но ако аз не
ваксинирам моето дете, и повече родители постъпят така, това ще навреди на
имунизационната кампания в нашето общество. Ще рискувам детето си, в името на
общото благо. ”Така разсъждават тези, които нямат против да се жертват за общото
благо. Тази саможертва не си струва цената – здравето на вашето дете.
Властите тръбят, че ако не ваксинирате детето си, значи сте небрежен, немърлив и
незаинтересован за него родител.
В същото време за всеки са достъпни безбойните докладите с увреди и доживотни
инвалидизации от ваксини.
Друг аргумент на властите е, че трябва да се ваксинират всички, за да са предпазени
всички. Тоест и ваксинираните! Не са ли те вече защитени, имунизирани? И само
неваксинираните трябва да се страхуват от болести.. . . .
Ядосан Професор по медицина пише това:
„Това т. нар. „задължително ваксиниране” е пълна пародия!То е нарушение на
Американската конституция и Божият закон за свободната воля. Учудващо точно в

страната на свободният избор ни налагат такива диктаторски мерки. Това не се прави в
Англия, Ирландия, Германия, Австрия, Швейцария, Холандия.
Наричам ваксинирането т. нар. задължително, защото има изключения от които
можете да се възползвате, ако желаете.
Ако законът за ваксиниране наистина ви задължаваше, нямаше да позволи
изключения. Има ги, за да се защитят властите, че все пак предоставят свободен избор.
Факт е, че всеки лекар, фармацевтична компания или здравни власти се страхуват да
носят отговорност за страничните ефекти. И когато със своето увредено дете или (или
починало) отидете да задавате въпроси или да търсите отговорност, те ще ви погледнат
с онзи празен поглед и тъпа фалшива усмивка и ще ви кажат „Трябваше да освободите
детето, ако сте мислели, че има риск! „
Но ако става въпрос за догмата „Няма ваксини = Няма училище „ изключенията няма
да ви бъдат подсказани от властите. Те се възползват от вашата неинформираност и за
рисковете от ваксините и за вашите права. Както и от възможностите които имат да ви
подлагат на сплашване. ”
В Америка, всяка година около 1% от подлежащите на ваксинация деца, не биват
ваксинирани по медицински или религиозни причини.
Когато трябва да се сплаши обществото, в случаите когато запонат да се задават много
въпроси, се използва и друг подход – Казва се, че предстои избухване на епидемия !
В щата Ню Мексико властите установили, че много деца и възрастни са останали
неваксинирани, затова на местният вестник било спуснато съобщение, че приближава
епидемия от коклюш. Впоследствие били установени само 3 случая на коклюш, като
единия бил на ваксинирано срещу коклюш дете.
Когато не проработва един метод, се измисля друг –
В средата на 80 –те многотелевизионни програми излъчвали филми за вредата от
ваксините и по специално тази срещу коклюш и че тя е виновна за избухването на
такава епидемия в Мериленд. Властите направили контраизявления, че именно такива
предвания са виновни за епидемиите.. . . . .

КАКВО , АКО НЕ ИСКАТЕ ВАКСИНИ ?
Вие вече знаете, че ваксините имат странични ефекти:
– на моментни(температура, зачервяване, конвулсии, алергии)
– дългосрочни(епилепсия, умствено изоставане, енцефалит, трудности в
обучението, парализа)
Когато дойде момента и на вашето дете предстоят задължителните ваксини, имате
няколко избора:
1. Можете да изберете да ваксинирате вашето дете, така както са направили
повечето хора. Това е руска рулетка със здравето на вашето дете и макар, че найвероятно и пожелателно нищо лошо няма да се случи, никой родител не може да
знае дали неговото дете няма да остане увредено от ваксина.
2. Можете да се преместите да живеете в друг щат или държава с по либерални
относно ваксинирането закони. Информирайте се за законите постоянно, защото
те се променят често. Знайте, че властите са длъжни да ви издирят и да ви връчат
документ, че детето трябва да се ваксинира, ако не- ще ви бъде отнето. Все пак,
да ви издирят отнема няколко дена.

В един такъв случай, майка обучавала децата си в къщи. За да не ги ваксинира, не ги
пуснала да учат в държавно училище, а ги обучавала съвестно у дома. Властите ги
подгонили да „проявят разум и да направят като всички останали”. Бащата не искал
да води тази битка, затова майката избягала от този щат в друг, с по-либерални
закони. Бащата не можел да напусне работата си. Бил арестуван. Медиите раздухали
историята. Под обществения натиск освободили бащата и той заминал при съпругата
и децата си.
3. Опитайте да се сдобиете с официалне отказ (може и съдебен или нотариално
заверен ) от ваксининации.
Трябва да се информирате какви са изискваният за това във вашата страна от
следните източници –Здравното министерство, Министерство на Образованието,
изискванията на местното училище. Изискайте копие на иминизационният закон на
вашата страна – там ще има задълженията и изключенията.
Можете да се посъветвате и с адвокат.
Друг източник на информация са асоциациите на родители на увредени от ваксини
деца.
Интернет (geocities. com/sprynet. com).
Вашият лекар.
ПОМНЕТЕ
По време на контактите си с властите –(училище, здравни власти, лекари) запазете
спокойствие, говорете с уважение. Няма да псотигнете нищо ако ги ядосвате.
Изложете накратко вашите факти, без да омаловажавате тяхната позиция и знания.
Ако целта ви е да получите документ за отказ от ваксини, помогнете им да помогнат
на вас да се сдобиете с такъв.
На теория властите не би трябвало да отказват придобиването и спазването на такъв
отказ от ваксиниране, защото в техен интерес е да се предпазват от съдебни искове
впоследствие. Ако в някоя страна. властите не предлагат такива изключения, то те
трябва да носят пълна отговорност за евентуалните последици.
Така че, ВАКСИНАЦИИТЕ МАКАР И ДА СЕ КАЗВА, ЧЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ,
ВСЪЩНОСТ СА ДОБРОВОЛНИ, МАКАР, ЧЕ НИКОЙ НЕ ГО КАЗВА НА ГЛАС И
НИКОЯ ВЛАСТ НЯМА ДА ВИ ИНФОРМИРА ЗА ТОВА!
В много страни има вратички в закона които позволяват на властите да налагат
възможно най-много задължения и да носят възможно най-малко отговорност. Затова
е важно да сте запознати с всяка дума в закона за ваксинирането и при нужда да
използвате правилната законова терминология, дума по дума. Трябва много точно да
се аргументирате, за да не оставите съмнение във властите. А те, всъщност са
обикновенни хора, които биха желали работата им да не е много стресова. Когато вие
искате да получите документ за отказ от ваксиниране, те или ще ви откажат или ще
ви удовлетворят молбата. Ако видят, че срещу тях е човек много добре запознат със
закона и информиран, по всяка вероятност набързо ще ви удовлетворят желанието.
Но това не може да е гарантирано.
Защото често решенията се взимат не само на ниво чиновници:
- във врата им дишат община, правителство, фармацевтични компании с големите си
подкупни пари. И когато обикновеният човек се изправя срещу тях и отказва да купи
отровата която продават, тях ги е страх, че може да го последват и други.

КОГАТО УЧИЛИЩЕТО ИЗИСКВА ВАКСИНИРАНЕ

Когато в училището на детето ви изискават ваксини, имате 2 избора – да го
ваксинирате или да откажете.
Сега ще разгледаме отказа, защото той е по –трудният избор.
Трябва да сте го направили след внимателно проучване и обмисляне.
Властите, дори вашият лекар, най-вероятно няма да ви кажат, за съществуването на
документи за отказ от ваксини, дори и да го попитате.
Ако те видят, че се колебаете, не знаете как да постъпите или директно отказвате – ще
ви заплашват с изключване от училище, отнемане на родителски права или затвор за
вас. Но според проучване – властите нямат законово право на никое от тези действия
ако вие предприемете някои от тези 5 стъпки:
1. Изпратете на училището писмо, в което ги информирате за вашето решение.
Обаждане по телефона не се смята за законна мярка. Може да приложите и писмо от
лекар, свещенник, с описани мотиви. Може да е и нотариално заверено.
Ако не сте направили това, а детето ви не е имунизирано в срок, се смята за
недоборсъвестно отглеждане на детето ви и подлежите на законови мерки.
2. Ако получите обратен отговор от училището, че не уважават писмото ви(отказа ви
от ваксинация), то вашето писмо не важи.
Но ако не получите отказ – вашето писмо е валидно и трябва да запишат детето ви там
без проблем.
Помнете, че те са държавни служители и би трябвало да служат на вас, не вие на тях.
3. „Липса на родителски грижи” е заключението, което трябва да избегнете на всяка
цена. Никой родител не може да бъде обвинен в това, при положение, че показва
голяма загриженост и внимание към детето си.
Това означава, че ако успеете да докажете, че сте разследвали темата, стигнали сте до
заключение, че не искате детето ви да бъде ваксинирано, информирали сте властите за
това, то те не могат да ви осъдят заради „липса на родителски грижи”.
Могат да го направят само, ако успеят да докажат, че не медицински или лични
убеждения срещу ваксините са причина да не ваксинирате детето си, а сте били заети с
други неща.
4. В някои страни предваително се изисква информирано съгласие.
Ако лекарят ви е информирал само за добрите, но не и за опасните страни на ваксините,
то информирано съгласия получено по този начин е незаконно.
5. Какво да правите ако отвсякъде ви отказват да ви дадат формуляр за отказ от
ваксини?
Това се случва рядко. Но пак имате възможности – тежката артилерия.
Изпратете нотариално заверени писма до лекаря който бие ваксините, фармацевтичната
компания, здравните власти, че в случай на увреда, ще ги държите съдебно отговорни.
Ако не са съгласни – да ви пратят писмена гаранция за безопасността на ваксините.
Разбира се, никой не може да даде такава гаранция, защото знаят, че всяка ваксина е

високо токсична. Най-много да продължат да ви тормозят. Но вие знаете, че сте
направили всичко което зависи от вас.
Не забравяйте, също така, че документ за направени ваксини се иска в държавните
учебни заведения. Рядко се иска в частни или енорийски такива.
АКО ВИ ОСЪДЯТ ЗА ТОВА
Ами ако ме осъдят?
Едва ли ще ви изправят пред съдия. По – вероятно е да ви изправят пред здравна или
училищна комисия, която ще прецени доколко сте информирани и целеустремени и по
какви начини биха могли да ви подчинят.
По време на изслушвнето със смирен, но твърд тон обяснете следното:
1. Никоя фармацевтична лаборатория-производител или лекар, не могат да ми
гарантират, че сложената ваксина е безопасна. Така, че отговорността за
странични ефекти ще лежи на гърба на здравните власти.
2. Дори в Армията уважават писмен отказ от ваксиниране, защо и обикновенните
граждани да нямат това право?
3. Няма закон, който да те задължи да се имунизираш. Това е препоръчителен акт.
4. Като се опитват да ме сплашват или насилват, нарушават моите права.
5. Дръжте в ръката си малки бележки с въпроси, по които искате да говорите.

ЕДИН ЗАКОН ЗА КОЙТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
През 1986г. , след 5 годишно обсъждане, Амерканският Конгрес приема закон наречен
„Национален закон за правата на пострадалите от ваксини деца”.
Законът е приет, с което официално се признава факта, че ваксините могат да доведат
до увреди или смърт.
- Чрез него, родители на увредени от ваксини деца, могат да търсят финансово
обезщетение по съдебен път. Може да се осъди лекарят, фармацевтичната компания,
болницата в която е поставена ваксината.
Междувременно, производителите на ваксини и Американската Медициснка
Асоциация успяват да прокарат в този закон добавка, според която да родителите да
могат да бъдат щедро компенсирани преди съда и евентуално да не се стигне до съд.
Родителите могат да избират.
Американското правителство е принудено да се намеси, за да помогне на
фармацевтичните компании чрез големи финансови инвестиции.
- Законът задължава всеки лекар да обяснява на родителите опасностите от всяка
отделна ваксина. Друг е въпроса, че много малко от тях го правят. Дори
производителите описват евентуалните странични ефекти на листовките, които
лекарите виждат, щом отворят кашоните с ваксини.
- Законът задължава всеки лекар да докладва на здравните власти за странични
ефекти от ваксините. Но това се прави рядко. Лекарите – педиатри са част от
Медицинският Индустриален Комплекс който отрича съществуването на опасни
странчни реакции. Рядко като причина за смърт се вписва „ваксина”. Вместо това
изписват впечатляващи термини като :сърдечен арест, миокардит, бронхиална

билатерална пневмония, септичен тонзилит, детска парализа, лимфозна левкемия и
др.. . .
- Законът задължава лекаря да описва страничните ефекти от ваксината в личния
здравен картон като странични ефекти от ваксина, а не като нещо друго.
- Законът задължава правителството да кара производителите да подобряват
качеството на съществуващите или да създават нови, по-безопасни ваксини, ако
общественото мнение е, че някоя е особено опасна. Да се снабдява обществото с
информация за негативните реакции, контраиндикации и др. Да се каже на хората,
че имат право на обезщетения.
Това е важен закон, но здравните власти няма да ви го покажат. Ще се преструват, че не
съществува.
Въпреки, че е официален закон, той не е масово известен. Липсва адекватност.
Така, че ваша е отговорността да се информирате най-добре и изчерпателно.
Причината трябва да търсим в бизнес интересите. Например, др. Джеймс Кери Идр.
Едуард Мортимър, двама известни и уважавани лекари са били консултанти на Отдела
по Здравни Услуги, в който се създават и промотират описанията за безопасността на
ваксините, листовките им. За тази своя „работа” двамата лекари са получили 800, 000
$.
В Америка медицинските университети и училища се спонсорират от фармацевтичните
компании. Тази индустрия, всяка година харчи за 1 лекар около 6000 $, за да го накара
да предписва нейните лекарства.
В Англия се изплащат бонуси, ако лекар покаже регистъра си, в който да се види, че
нивото на ваксинирани е надвишило препоръчителната норма.
Днес Америка, за медицински грижи, Америка харчи повече от Амглия, Канада или
Япония.
Харчат се около 400 билиона годишно, с тенденция за увеличение с 15 %всяка година.
Медицината е ужасно успешен бизнес в Америка –
-Две трети от американците страдат от хронични болести
-132 милиона работни дни се губят заради болести, с цена 25 билиона годишно.
-36 милиона стардат от артрит, от които 256, 000 са деца
-12 милиона американци са с диабет
-43, 5 милиона са с болести на сърдечно-съдовата система
550, 000 умират всяка година от сърдечен удар
525, 000 нови случаи на рак всяка година
420, 000 умират от рак всяка година
И така нататък и така нататък.. . . . . . . . . . .

ФИНАНСОВИТЕ КОМПЕНСАЦИИ
Гореспоменатият закон предлага финансови компенсации за увредени от ваксини лица,
за да не се стигне да съд. Могат да се получат до 250, 000 $, ако има смърт или
доживотно мозъчно увреждане, трудности в ученето, припадъци, умствено изоставане,
парализа.
Но обикновенно, лекарят вписва друга причина за увредата или смъртта, а не
ваксинация.
Въпреки това, до 1992 г. (само няколко години след като закона влиза в действие ) са
дадени компенсации на обща стойност 249, 000, 000 $.
Продължават да валят искове.

За смърт след коклюш ваксината е имало доста проблеми, защото почти винаги
лекарите вписвали „синдром на внезпната детска смърт”.
Интересува ли ви кой дава парите за тези компенсации?
Обществото!
От 1988г. насам действа закон според който за всяка сложена ваксина, всеки от нас
плаща данък от няколко долара. За ваксините с живи вируси този данък е малко поголям. Изислява се според тайни правителствени, проучвания достъп до които ние и
вие нямаме, и не можем да имаме. Хората си плащат „застраховка ваксинация”, която
може им се изплати, ако бъдат увредени те или тяхното дете.. . . .
В миналото хората са принасяли децата си в жертвоприношения на Древни Богове.
Днес даваме децата си на Ваксината и „Общото Благо”.

ВАКСИНАЦИИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА
Можете ли да пътувате в чужбина без да се ваксинирате?
Да!
СЗО, с щаб в Женева, Швейцария позволява на американци да откажат ваксинации,
когато им предстои пътуване извън САЩ. Това трябва да се декларира, според
клауза 83 от Международният Санитарен Код, издаден от СЗО и приет от всичките и
членове.
Тази клауза гласи, че в случай че не сте ваксиниран, а се връщате, пристигате от страна
в която има епидемия или зараза, то вие ще бъдете поставен под карантина или
наблюдение за 14 дни. Ако забележите опасни симптоми, трябва да отидете при
здравните власти, под карантина или изолация.
Ако искате да отидете в страна, където е момента има епидемия, трябва да поискате и
изчакате разрешение от техните здравни власти, кога ви се позволява да влезете.
Стотици хиляди, всяка година пътуват в чужбина, като преди това подписват документ
за отказ от ваксиниране. Не им се случва нищо страшно.

ВАКСИНИРАНЕТО ВЪВ ВОЙСКИТЕ
Може ли американски войник да подпише документ за отказ и да се освободи от
васкиниране?
ДА, всички подразделения разполагат с такива формуляри. Ако не са дали този избор –
могат да бъдат съдени за милиони при последвали увреди.
Процедурата е следната :
Привикват войника и той трябва да обясни какви са му възраженията – медицински или
религиозни.
Трябва да се подчертае, че въпреки, че е се е записал войник, човек не предава
свободната си воля и лични права на Армията и никой няма право да го инжектира
против волята му.
ПРОМЕНИ В ЗАКОНИТЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ

Почти всички родители имат огромна нужда от информация относно ваксините.
Трябва да им се каже, че:
1. Ваксините могат да имат много опасни моментни странични ефекти.
2. Ваксините могат да оставят опасни дългосрочни здравни проблеми.
3. Ефективността на ваксините намалява с годините човешки живот, а разболяването
от тези болести минава по-трудно в зряла възраст.
Хората трябва да се информират.
Законите трябва да се променят.
Особена сила тук имат майките – те са тези които отглеждат детето и биха го защитили
на всяка цена.
Трябва да се обединят хората, да се включат и медиите.
Има и отделни индивиди – смелчаци, които се борят да променят законите.
ОТ АВТОРИТЕ
В тази книга описахме сериозен проблем който не засяга всички които се ваксинират,
но засяга достатъчно голям брой хора.
Авторът и издателят на тази книга не са адвокати и не претендират за законовият
статус на данните.
Информацията е фактическа, най-добрата която можахме да намерим.
Препоръчваме, когато решите да попълвате формуляр за отказ от ваксиниране, да се
консултирате с адвокат, който ще е най-добре запознат със закона във вашата страна.

ГЛАВА 10
НОВИ ДАННИ ОТ 2003
СПИСЪК НА ТОКСИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВАКСИНИТЕ
Във ваксините има невероятна колекция от отрови, токсични метали, химични
свързващи вещества, животински части и течности.
Не бихте желали да ги инжектирате на кучето, камо ли на детето си.
Имежду тези токсични, замърсени съставки е и ТИМЕРОСАЛа, който съдържа живак.
Влагат се КАЗЕИН И ЖЕЛАТИН от едър рогат добитък, а по тях върлува „луда
крава”.
Нали знаете, че за ваксините, се борави със сурово месо. Не може да се сготви или
обработи, защото опасните вируси ще се увредят.
Има още ОВЧИ ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ ТЕЛЦА.
Да поговорим за болестта „синдром на болестта от залива”, от която страдат много от
нашите завърнали се войници.
За техните ваксини са използвани проби от маймунски бъбречни тъкани, човешки
клетки(които може да имат рак), пилешки ембриони, клетки от морски свинчета.
АЛУМИНИЙ(невротоксин). алуминиев хидроксид, алуминиев фосфат, полисорбат 80,
желатин
ФОРМАЛДЕХИД(човешки канцероген).
КЛЕТКИ ОТ АБОРТИРАНИ ЧОВЕШКИ ЕМБРИОНИ

Генно модифицирани са ваксините :
ХЕП. ”Б” и Тетанус, на Мерк и Глаксо Смит Клайн
ПРИМЕРЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКСИНИ
По религиозни причини
Ще ви предоствим копие от формуляр за отказ от ваксини, написано от адвокат, с
помощта на родители, от името на 2-те им деца, към медицинската сестра която
трябва да сложи ваксините.
Това е примерно писмо.
Ако искате да напишете свое – посъветвайте се с адвокат.
„Това писмо предоставя мнението на родителите (имената), за да защитят правата на
2-те си деца (имената).
Клиентите ми отказват да ваксинират децата си. Те имат това законово право
(цитиране на закона), според което по религиозни причини е забранено на децата им да
бъдат ваксинирани.
Те вярват, че Бог е съдал човека по свой образ и подобие и той трябва да пази тялото си
чисто и неопетнено. Не трябва да вкарваме или инжектираме нищо нечисто или
замърсено или болно.
Имунизациите са липса на вяра в Бог и неговият план да се грижи за телата ни.
(Следват няколко цитато от Библията).
Очаквам бърз отговор от вас или подходящо официално лице.
Искрено ваш(име). ”
Ако някой откаже да уважи вашите религиозни причини за отказ, това се счита за
дискриминация на религиозна основа и нарушение на гражданските права.

В някои страни страни лекарите(медицинските власти) разполагат с готов формуляр за
- отказ от ваксиниране, или
- за поемане на отговорност при ваксиниране.
. Вие само трябва да го попълните.
В него всичко е обяснено.
Ако не е, се задължава лекарят да ви обясни за опасностите.
Лекарите рядко подписват такъв документ, защото са наясно с рисковете.
Ако вие се заинатите и настоявате да бъде подписан такъв формуляр, вместо да го
направят, здравните власти най-вероятно ще ви отнемат детето под предлог, че сте
немарлив родител, щом като отказвате да го ваксинирате. А вас ще ви изправят пред
съд. На съдията можете да кажете, че бихте ваксинирали детето, но първо искате да
бъде подписан такъв формуляр от лекаря, че поема отговорност.
Всичко това ще отнеме време и пари, и най – вероятно, най-накрая ще ви върнат детето.
Запознайте се подробно със законовите си права във вашата страна.

МОЖЕ ЛИ ОСАКАТЯВАНЕТО И УБИВАНЕТО ДА БЪДЕ
СПРЯНО ?
Постоянно се увеличават хората чийто деца или внуци са пострадали от ваксини –
парализи, смърт или друго.
Хората са много загрижени докога ще продължават да страдат невинни.
Фактите които вие изчетохте идват от здрав разум и научни знания.
Властите знаят тези неща.
Защо тогава продължават да настояват за опасните задължителни ваксинации?
Ако искаме отговор – трябва да погледнем отвъд ваксините – в
ПАРИТЕ И ПОЛИТИКАТА.
Проблема е, че за съжаление има няколко огромни картела които разполагат със
средствата да спрат нещо или постигнат каквото решат в закона. Това са:
- Фармацевтичната индустрия
- Медицински Асоциации
- Хазартната индустрия
- Индустрията с аборти
- Тютюневата индустрия
- Алкохолна индустрия
- Развлекателната индустрия
- Профсъюзи
- Някои големи бизнеси
Имат ли пари, такива организации могат да започнат или спрат постигането на нещо с
държавния закон и конституция.
Решението:
-да се спре потокът с пари.
- да се направи криминално или да се спре лобирането при законодателството.
- да се дава повече телевизионно и медийно време на независимите кандидати в
изборите
Ако за вас лично, нищо не помага, а искате да не ваксинирате децата си – не ги
записвайте в училище – учете ги в къщи.
Създайте (родителски) групи за взаимопомощ.
Ще ви опишем още един вариант:
На 14 януари 2003, New York Times разказва как 5, 520 човека от цяла Америка
спасяват децата си от задължително ваксиниране.
Те изпращат 1 долар(нужен е поне 1 $, а цялата сума е 75 $, по желание) на др. Шилинг
– хиропрактор, който е съдал своя религиозна група.
Срещу този 1 долар, всеки човек получава сертификат за членство в религиозната група
на др. Шилинг. Този сертификат не изисква да се откажете от вашата религия. Може да
сте член на друга църква. Но позволява на членовете да не ваксинират децата си по
религиозни причини.
„Църквата на др. Шилинг „ е основана 1975г. , когато той опитва да защити себе си и
други като него от задължителните ваксинации. Според тази църква западната
медицина е сатанинско зло.

Др. Шилинг е познат като учтив и любезен човек, пацифист, грижещ се за околната
среда. Осиновява хрътки, които подлежат на евтаназия поради старост или са
изоставени. Не пуши, не пие.
Очевидно основната вяра при тази организация е в тялото да не се вкарват никакви
токсични материали.
Според др. Шилинг 3 са щатите в Америка, в които не бива да живеете, ако искате да
предпазите детето си от ваксинации – Арканзас, Западна Вирджиния и Мисисипи.

