Hozzászólások megtekintése a régi honlapról
megjegyzés
(norbert , 2009.12.03 08:50)
A nácik ugyanezt akarták megcsinálni a II.világháború idején sőt csinálták is de ők megbuktak
de ezek sajna nem

kérdés
(norbert, 2009.12.03 08:46)
és vajon valóban igaz az iromány /szerintem igen/csak az a baj hogy nem tudjuk meg míg
nem kapjuk meg a betegséget (halált) 4 gyermekemből 2 megkapta az oltás az iskolában kb
2 hete d hála az égnek nincs semmi bajuk nem is legyen mert akkor ki irtom a
komcsikat/zsidókat/mindegy hogy hogy nevezzük őket de hogy ezt teszik velünk azt már nem
szabadna engedni most már tenni is kéne valamit de az a baj hogy mindegyik párt ugyan
olyan egyik kutya másik eb

Kabitast, azt kap a magyar de kitol
(szemtanu, 2009.11.23 18:53)
Zsolt, lehet hogy antiszemita frocsoges de...:
1. Kik allnak, es kiknek van a legtobb erdekuk a gyogyszeriparban. Nezz te utanna, mert ha
en irom le akkor antiszemitanak fogsz nevezni;
2. Mar regota tudjak, hogy ezt a malac virust kik kombinaltak ki. Kik? Irakiak? Kommunista
Vietnam? Az Amcsi laborokban, Kanadat beleertve;
3. Ha a malac virus nem artalmasabb akkor miert eroltetik a dolgot hogy oltasd be magad.
Min keresztul eroltetik? A midian keresztul. Es kik kezeben a midia? Ujbol, akarsz te utanna
nezni, hogy kik a TV es radio adok tulajdonosai, es a szponzorjai? Mert ha en irom le akkor
megint antiszemita megnevezot fogsz hasznalni.
Kanadaban orba szajba nyomjak hogy kell vedekezz a virus ellen, es hogy az allam felkeszult
a virus tamadasanak masodik hullamara...Mar bocsanat, de hol volt az elso? Senki nem volt
beoltva az elsonel, nem hulltak a kanadaiak mint a legyek, akkor mi a francnak eroltetik az
oltast?
Egy borapolo szert, fejfajas csillapitot evekig kell tesztelni gyartas elott, es most ram akarsz
eroszakolni egy szert, amirol a gyarton kivul senki nem tudja hogyan fog reagalni? Mert a
gyarto, lehet hogy nem tudja elore, hogy egyenenkent hogyan reagalnak majd a "legyengitett
virusra", de 100%-osan tudjak hogy mit fog okozni pl a higgany vagy annak a vegyulete. Es a
tobbi vegyszer amit meg tartalmaz? Mert mar le sem lehet tagadni hogy karos anyagokat
tartalmaz.
Ragd ossze a kepeket es gondolkozz el. Mi mar kezdjuk osszerakni.
Az antiszemitizmusrol: Szerintem az antiszemitizmus nem mas mint ahogy a jo magyar
kozmondas allitja: amilyen az agy Isten olyan a fogagy Istem is. Ez egy jo magyar
kozmondas. Ha uj vagy itthon nallunk, akkor jobb ha megtanulod meg mielott ujbol
antiszemitizmussal hadonaszol

Kábítás, maszlag

(Zsoli, 2009.11.23 09:36)
Ez az iromány egy tudományosságba burkolt antiszemita , rasszista "föcsögés"!!!
Aki akarja higgye,ha hinni akarja!!!!

Kiegészítés
(Törpapa, 2009.11.22 15:05)
Az egyes verziót, tehát hogy 32 fokon az antitestek a hőmérséklet hatására inaktiválódnak,
könnyű ellenőrizni, vaccinamentes vért 32 fokon 2 óráig inkubálni, hogy mi történik az
antitestekkel. Meg lehet csinálni ugyanezt vaccinázott vérrel, biztos, hogy az eredmény
rosszabb lesz, a higany miatt.
Sokféle antitest van, egyedül immunoglobulinból jó párat megkülönböztetünk. Az antitestek
gyakorlatilag markerek, amelyek az antigén-szekvenciákhoz kapcsolódva kijelölik a T
lymphociták számára az ellenséges betolakodót. Ha nincs vagy kevés az antitest, akkor hiába
van sok jó falósejtünk, nem tudják mit kell megenni. Olyan ez, mint a repülőknél az idegensaját jell, melyiket szabad lelőni.
A béta-glukán az antitestek működését 10x-re (1000% ha az jobban hangzik) növeli, ezért
javasolja Dr Mercola és a (gyógyszeripartól) független szakértők az influenzás időszakokban
a béta-glukánt és a D-vitamint (min. 2000IU/nap tehát min 50 mikrogramm, ne foglalkozzatok
a "hivatalos" ajánlással) Én meg hozzátenném a szelént is, plusz reggel 5 perc keringésjavtó
átmozgatás, torna címén.

5-10 % a valószínűsége, hogy igaz
(Törpapa, 2009.11.22 14:40)
A bináris dolog valószínűleg fantazmagória, de az eü-i határértéket 50x-en meghaladó
higanytartalom önmagában elég az immunrendszer padlóra küldéséhez, ugyanis egy
áttételes mechanizmus révén (kén megkötése a higany által) az antitestek működéséhez
szükséges kén hiánya miatt hiányos immunreakció lesz a következmény, és ezen egy tonna
C vitamin meg hagymatea sem segít.
A bináris dolgot két dolog miatt kérdőjelezem meg: egyrészt nem testhőmérsékleten tartották
a vért, és a fehérjék jó része (az antitestek is fehérjék) magas vagy alacsony hómérsékleten
denaturálódik, alakot változtat, ami után nem tudja betölteni a szerepét. Ezért kell 38.5
Celsius fokos láz felett csillapítást alkalmazni, mert 39-40 fokon sok fontos immunfehérje
denaturálódik, és ez lassítja a gyógyulást. A láz egyébként jó, de csak egy határig (kb. 38.5max 39.00)
Másik érvem, hogy nem ismerünk olyan bioloógiai mechanizmust, ami a vérben úszkáló
antitesteket normál körülmények között lemészárolná. Hogyan? Milyen módszerrel? Egy
fehérjét csak megkötni, lebontani vagy inaktiválni lehet pl. azzal, hogy az aktív csoportjához
valami bekötődik.
Szóval a bináris biológiai fegyver valószínűleg nem igaz vád, de az oltások még higany nélkül
is éppen eléggé ártalmasak, ráadásul a mostani oltáskampány körülményei enyhén szólva is
gyanúra adnak okot.

beirás törölve
(>Zoli<, 2009.11.22 02:35)

Kedves énittene!
Nagyon sajnálom de a tartalmilag igen értékes hozzászólásodat töröltem.
Amennyiben a megszólítást a szerző irányába egy emberi kulturált szóra alakitod és nem
minősíted az eddigi hozzászólókat akkor az értékes mondanivalód megmaradhat. Egyáltalán
nem az egy vélemények gyűjtése a célunk, sőt az igaz utat csak azáltal találjuk meg ha mint
többen írjuk le tapasztalatainkat. Bízom megértésedben és velünk maradsz, hogy keressük
az igaz utat.

babylon55@freemail.hu
(Szekeres Zoltánné/nem vagyok rokona/, 2009.11.21 12:19)
Most kaptam a címed és lenyűgöz amit írtál. Bárcsak lennánek sikan iyenek az országban.
Nár tele a hócipőm ,hogy mindennap halálesetről számolnak be, Eddig talán nem volt.. csak
kit érdekelt.béla Neked meg csak azt tudom mondani ,hogy hajrá plzasd magad.

szerecsen
(érdekes, 2009.11.19 21:51)
Én körülbelül 5 orvost hívtam fel, hogy oltsam e be a gyerekemet és mind az 5 azt mondta,
hogy soha nem adná be a saját gyerekének!!!! Szerintem ez mindent el árul.

Kifejezetten megtiltottam!
(Eszter, 2009.11.19 14:01)
Ordenáré gusztustalan módon hülyítik a gyerekeinket is az iskolában-ovodában,csak hogy :
-Írassa alá otthon,hogy kéri!!!
A papíron visszaírtam:
Nem hogy "nem kérem",KIFEJEZETTEN MEGTILTOM!!!
Megbocsájthatatlan,hogy arra kell felkészíteni gyermekeinket,hogy sajnos az iskolában-tvben
hazudnak,semmi esetre se engedje magát,inkább fusson el!

Brassó-Tesvériség-utca-6szám
(Bundavári-Gyözö, 2009.11.17 17:52)
Én-semmi-esetre-se-oltatom-be-magam-sem-a-családomat-nem-hagyom-hogy-beoltsák

Próba cseresznye
(Hunicillin, 2009.11.17 11:27)

Ha valaki esetleg tudna egy kis H1N1 vírust beszerezni, gratulálhatna néhány beoltott
ismerősének, és 1-2 héten belül kiderülhet, hogy működik-e ez a bináris dolog.
Bár ha én lennék az értelmi szerző, visszafognám a H1N1 terjesztését addig, míg elég sokan
be nem oltatják magukat.
EZ a hír különben akkor is tragikus, ha nem igaz. Ugyanis, ha nem sikerül a vírusosdival
megfelelő eredményeket elérni (ezt Bürgermeistertől loptam) akkor valami egészen mással
fognak próbálkozni.
ehát, ha a B-terv nem működik, jöhet a C-terv. Balta ellen meg a vitaminok elég csekély
védelmet biztosítanak...

