Virusul gripei porcine a fost creat
în laborator
Noul tip de virus gripal A H1N1(„virusul gripei
porcine”),care a ajuns recent şi în ţara noastră, nu
se aseamănă cu nici un alt virus precedent, fiind
sintetizat în laborator.
Pentru sinteza lui s-a folosit virusul gripei
spaniole din 1918 (când au murit 50 milioane de
oameni) care a fost readus cu succes la viaţă prin
decongelarea victimelor şi depistarea materialului
genetic viral; virusul a fost apoi combinat în mod
artificial cu tulpina virusului comun H3N2 şi
H5N1 (tulpina gripei aviare).
În final, virusul A H1N1 conţine material genetic
de la două tulpini de gripă porcină, două tulpini
de gripă umană şi o singura tulpină de gripă
aviară; a fost denumit „novel flu” (incorect spus
gripă porcină) de către Centrul pentru Controlul
Bolilor din S.U.A.(CDC) [1] .

Cât de gravă este gripa porcină?
Simptomele de gripă porcină sunt cel mult
moderate; gripa porcină este cu mult mai blândă
decât s-a aşteptat, notează „The Times”, ceea ce
face ca boala să nu se manifeste mai drastic decât o
răceală severă şi deci ca vaccinarea să fie pusă sub
semnul întrebării. Nu este recomandată vaccinarea
celor care suferă de boli are plămânilor, inimii sau
rinichilor sau a celor cu sisteme imune slăbite, a
femeilor însărcinate şi a copiilor sub cinci ani [2].
În România se preconizează să fie vaccinate tocmai
aceste ultime două categorii. Aşadar vaccinul se
testează pe mamele noastre şi pe copiii noştri!
În Marea Britanie, cea mai afectată ţară din Europa
se înregistrează o mortalitate de 0,03 % [3], cu

mult mai scăzută decât în cazurile de îmbolnăviri
cu o gripă obişnuită tip A, deci nu este justificată
vaccinarea în masă a populaţiei, cu atât mai
puţin în România unde s-au înregistrat doar 322
de cazuri [4].

Un vaccin periculos!
Vaccinul creat împotriva „gripei porcine” se
dovedeşte a fi periculos:
a.) provoacă cancer (oncogeneză):
- studii recente au demonstrat că injectarea de
material genetic străin direct în sânge conduce la
mutaţii genetice şi oncogeneză în organismul
care primeşte acel material;
- celulele umane utilizate curent în producţia de
vaccinuri sunt de fapt celule canceroase provenite
din diferite tipuri de tumori umane sau celule fetale
provenite din embrion uman avortat, singurele
capabile să supravieţuiască in vitro şi să se dividă
fără limită de timp şi spaţiu; se folosesc şi celule
animale (embrion de pui, etc.) [5];
- vaccinul „Optaflu” contra gripei porcine al
Companiei Novartis va folosi celule umane
provenite din tumori canceroase! [6]
b.) adjuvanţi toxici în vaccin:
- cele mai multe vaccinuri au un conţinut periculos
de mare de mercur sub formă de thimerosal (un
conservant letal) de 50 de ori mai toxic decât
mercurul însuşi. O doză destul de mare poate cauza
disfuncţii pe termen lung la nivel imunologic,
senzorial, neurologic, motor şi comportamental.
Otrăvirea cu mercur duce la autism, sindrom de
atenţie deficitară, scleroză multiplă, deficienţe de
vorbire şi limbaj. Un alt adjuvant comun pentru
vaccinuri este hidroxidul de aluminiu care cauzează
alergie şi şoc anafilactic [7];

- pentru vaccinul gripei porcine sunt folosiţi
adjuvanţi noi în scopul reducerii dozei de vaccin,
cu acordul OMS-ului; cei mai mulţi adjuvanţi noi
incluzând MF59, ISCOMS, OS21, AS02 şi AS04
sunt mai toxici decât hidroxidul de aluminiu.
Adjuvantul MF59 este de natură uleioasă şi conţine
Tween80, Span85002 şi squalena. Studiile
efectuate pe şoareci au arătat că adjuvanţii uleioşi
induc probleme motorii şi paralizie. Adjuvantul
ASO3 conţine de asemenea Sqalena (cauzatoare a
sindromului războiului din golf) care provoacă şi
boli autoimune [8]. Adjuvanţii Sqalena şi Tween80
provoacă şi infertilitate la animale [9].
c.) alte boli grave pe care le poate provoca
vaccinul:
- sindromul Guillain-Barré (GBS) care este o
boală autoimună ce cauzează paralizia braţelor şi
a picioarelor, iar în cazuri rare, a întregului corp. În
unele cazuri, GBS poate duce la paralizie completă
sau chiar la moarte [10]. În 1976 s-au înregistrat
câteva cazuri de gripă porcină (comună, dată de
virusul natural şi nu cel sintetic actual) în rândurile
soldaţilor de la Fort Dix, New Jersey şi numai
unul dintre ei a decedat, cel mai probabil din cauza
eforturilor fizice prea mari decât din cauza gripei.
Aceasta a dus la lansarea unei vaccinări în masa
a 40 milioane persoane împotriva unei pandemii
care nu s-a materializat. Mii de oameni au cerut
despăgubiri pentru leziunile cauzate de vaccinare.
Cel puţin 25 de oameni au murit şi 500 au
paralizat [11]. În unele cazuri, GBS a dus însă la
paralizie completă sau chiar la moarte. Cercetările
ulterioare au estimat că a existat un caz de GBS
la fiecare 100.000 de administrări ale vaccinului
[12]. „Actualul vaccin împotriva gripei porcine
este creat după acelaş model” [13].
- agravează astmul la copii [14] etc.

O.M.S. (Organizaţia Mondială
a Sanătăţii) introduce dictatura
medicală!
„O.M.S.-ul încearcă să introducă o dictatură
medicală, ca şi sănătatea publică (DSP), care a
început să încalce drepturile naturale ale omului.
A introdus carantina, a interzis libera circulaţie,
a introdus vaccinarea obligatorie, s-a încălcat
autonomia pacientului care nu poate refuza
tratamentele obligatorii. Noi fetişizăm nişte
concepte în medicină, care iarăşi introduc dictatura,
cum sunt, de exemplu, ghidurile, protocoalele şi
medicina bazată pe dovezi” [15].

Întrebări… fără răspuns:
• De ce sunt copiii cei care trebuie să primească cei
dintâi un vaccin experimental?

• Ce răspuns va da statul pentru cazurile în care
copiii şi femeile însărcinate vor fi lezate?

• De ce în SUA (probabil şi în România) se
acordă imunitate totală în faţa legii, împotriva
oricăror plângeri în instanţă care ar putea rezulta
în urma vaccinării? De ce se permite companiilor
farmaceutice, oficialităţilor din sistemul de sănătate
şi oricui care se ocupă de administrarea vaccinurilor
experimentale, ca în timpul unei stări de urgenţă,
să fie protejaţi legal în cazul în care populaţia
suferă leziuni în urma vaccinării? [16]

• De ce se impune vaccinarea obligatorie când
riscurile bolii sunt mici, iar riscurile vaccinării
sunt enorme?

Nu acceptăm să fim cobaii
vaccinului AH1N1 în România!
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