Hoppá! Egy kis adalék
(hunicillin, 2009.10.02 21:57)
Egész szépen alakul a kép: mint kiderült a H1B1 védőoltásokban ugyanaz a thimerosal van, ami
az autizmust és más gyönyörűségeket okozza. Az autisták országos szövetsége az usában most
tette közzé a pittsburghi egyetem főemlősökön folytatott kísérleteit, amely igazolja, hogy a
thimerosal agykárosodást okoz.
A cikk angolul van, akit érdekelnek a részletek:
http://www.sott.net/articles/show/194176-Groundbreaking-Primate-Study-Links-Mercury-VaccinePreservative-to-Brain-Injury
Válasz
Új fejlemény??
(hunicillin, 2009.09.05 13:46)
Raszputyin észrevétele érthető és elfogadható, csak kicsit eltér a témától.
Van viszont egy nagyon érdekes változat, amire talán még nem is mindenki gondolt:
www.jovonk.info/2009/09/04/sertesinfluenza-oltassal-csempeszik-beled-chippet
Mielőtt elveted, mint lehetetlent, két dolgon érdemes eldondolkodni: az utolsó néhány sor a
cikkben az azonosító számról, illetve el tudod-e képzelni, hogy valakik képesek lennének ilyesmire.
Mert, hogy technikailag nem lehetetlen a megvalósítás, az valószínű.
Válasz
nagyvárad
(raszputyin, 2009.09.05 00:28)
Magyarországot immár a zsidó bitorólya.Csak a hülye nem veszi észre.Rövid leszek!Ki kell irni egy
újjabb népszavazást,megadandó a kettös állampolgárság a határonkivüli magyaroknak!Eggyesült
erövel úrai leszünk a helyzetnek!Szavazó jog,szabad letelepedés!Ha szükséges,pozitiv
diszkriminációt alkalmazva velük szemben!Minél hamarabb életre hozni egy ütöképes MagyarNemzeti haderöt!És kezdödhet a nagytakarirás!Amennyiben ezt nem teszitek meg,valamennyien
elvesztünk!!!!Szebb jövöt!
Válasz
új cikk a témában
(hunicillin, 2009.08.26 11:05)
A Celia projekt honlapján:
http://www.celiaproject.org/cikk.php?id=1
Szemtanúval egyetértek, a helyzet sokkal rosszabb, mint első látásra tűník. Részletekbe nem
érdemes belemenni, mert csak azok olvassál el, akik egyébként is kezdik átlátni a "valóságunk"
igazi természetét.
A védőoltásban van még egy nagy "svédcsavar" lehetőség, amit sehol nem olvastam: Mo-ra
"véletlenül" egy hibás szériát szállítanak az oltóanyagból, aminek tragikus következményeképpen
megvan a kívánt 6 milliós létszám a csonka Mo-on. Persze fizetnek majd kárpótlást, lesz
sajnálkozás, de a terv - a mi pénzünkön, és miellenünk - végül is sikeresen megvalósul. Ne legyen
így!
Válasz

reggeli elgondolas
(szemtanu, 2009.08.21 14:08)
Az hogy le akarjak cskkkenteni a vilag lakossagat (valakik) vagy sem arra,... inkabb maskepp
irnam le. Reggel van meg nem kotyok meg rendesen
A lenyeg az hogy a vilagon majd mindenhol a kormanyok haza arulok. Azert hogy egy "szelet
kenyerrel" tobbett tudjon elspajszolni, eladja a hazajat, annak nemzeti kincset, es nepet. Az most
legyen Magyarorszag, Kanada, USA, stb...barhol a vilagon. Tisztelet a kivetelnek, de azok a
vezetok hamar el lettek teve labalol.
Akkor most, mennyi eszunk kell hogy legyen hogy hidjunk ezeknek hogy a javunkat akarjak? Evval
nem azt mondom hogy az oltas jo lesz. Lehet hogy amit tesztelnek magyarorszagon es a jelen
pillanatban az USA-ban az nem mas mint desztilalt viz. Egy honap mulva kijon az eredmeny hogy
hu de jol mukodik es az igazi dozist benyomjak a tomegnek, de nem azt amit teszteltek, azt amit
ok eredetileg is akartak. Elkepzelheto ezektol a mocskoktol? El bizony
Nekem mar a mehrak elleni oltas sem tetszett. Magyar lanyokat oltottak be, es sok mas nemzet
fiataljait. Ha utana nezel, Izraelben, senkit. Mi van akkro ha a hatasat (rosz) ennek a szernek akkor
veszik majd eszre fiataljaink, amikor elerik azt az eletkort hogy gyermekuk lehessen, de kiderul
hogy meddok. Es az oltastol azok. Legrosszabb esetben majd (ha tobb szazan, ezren lesznek)
majd beperelit az akkori vezetoseget, es azok majd karpotlast fognak fizetni, ugyszinten a te es
masok nyomorult penzebol.
Borulato vagyok? Optimistanak tartom magam, de realisnak. Es ahogy napjainkban mennek a
dolgok, ez a teoria is nagyon realisnak nez ki.
Masik rovid pelda. Mindenki tudja hogy az Aszpartan (edesito szer) mennyire karos es mennyi bajt
tud okozni egy emberi szervezetben. Avval egyutt hogy eszak amerikaban mar nem tudjak eldugni
ennek a karos szernek a hatasat, azert meg nagyban hasznaljak. Es hol? Azokban a termekekben
amit a legjobban a gyermekek es fiatalok hasznalnak. Ragogumi es a naiv duciknak (Canadaban
30% fiataloknak az, USA-ban annal tobb) a dietas italokban es elelmekben. A legszomorubb az
hogy a diabetikus edessegekben is az van. Tudjak hogy karos, es megis hasznaljak. A nep meg
mint a hiptnotizalt eszi. Onkentesen.
Udv
J
Válasz
25 halaleset USA ban
(Szemtanu, 2009.08.21 06:41)
Sajnos nincs idom leforditani, a cikk angolul van
Nagyjabol:
Az USA felsobb vezetoi kikuldtek tobb mint 600 neurologusnak korlevelet hogy a diszno influenza
ellenni oltasok miatt tobb alkalommal varhato lesz egy ugynevezett idegbetegseg ami
legzeszavarokkal is jarhat es halallal. Ezt azutan jelentettek be hogy tobb millio felnotet es
gyermeket beoltottak
Itt a cikk, sajnos angolul:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leakedletter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html#ixzz0OmrLgpSH
udv
J
Válasz
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2009.08.19 17:17)
Van felénk egy szólásmondás: Az influenzából három nap alatt kigyógyulsz magadtól, ha orvoshoz

mész akkor egy hét. A vicc részét félretéve elég sokan gondolkodnak így, lehet ez veszélyes is
alkalomadtán. Nagymamám 82 éves korában a nagy járvány idején halt meg a korházban. Felkelt
elrendezni a lepedőt, mert jött a vizit. Összeesett és meghalt. Az influenzából amúgy már ki volt
gyógyulva. Szóval a betegség maga nem vicc, de ezzel a betegséggel, amely évenként változtatja
magát nemigazán oltással lehet felvenni a harcot, hanem általános immunerősítéssel, pihent
állapttal (kerülve a kimerültséget, a túlhajszoltságot)s akkor nemigen tud elbánni velünk.
Válasz
Éberség
(hunicillin, 2009.08.19 02:33)
Angol nyelven tudóknak:
http://www.iraq-war.ru/article/203597
A kommenteket is érdemes elolvasni...
Válasz
Fritzinek
(Glm, 2009.08.07 15:54)
Kedves Fritzi!
Ajánlanák a figyelmébe egy érdekes riportot!
http://www.egeszseg-hazugsagok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=306361
M.T.
Válasz
KÉRDÉS
(hunicillin, 2009.08.06 10:30)
Már tájékozottnak vélt emberektől is hallani olyan véleményt, hogy a malacoltásosdi mögött
pusztán pénzügyi meggondolások húzódnak, az egészségügyi kockázata szóra sem érdemes.
Nagyon érdekelne, hogy van esetleg más is, aki fel fogja vállalni (rajatm kívül) a beoltás
megtagadásának a következményeit? Esetleg akár a gyerekei esetében is?
(Ha valaki nem kedveli a nyilvánosságot, megírhatja a válaszát (Y/N) a hunicillin@gmail.com -ra)
Válasz
link
(Tulipán, 2009.08.05 01:12)
www.egeszseg-hazugsagok.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=871352
Válasz
Közérdekű információk
(hunicillin, 2009.08.04 17:37)
Bár, én továbbra is a malacos influenza elleni "védőoltások" rendkívül gyanús körülményeit tartom
a legfontosabbnak feltárni, és minél több ismerősünk felé jelezni, a hozzászólások jelzik, hogy a
hagyományos "védőoltások" kérdése is foglalkoztat sokunkat.
Ehhez a témához most találtam néhány MAGYAR nyelvű oldalt!
1. Autizmus és higany (thimerosal, hát persze) www.geocities.com/egeszseg/higany_autizmus.html

2. Autizmus: A higanymérgezés új formája www.geocities.com/egeszseg/higany_mercola1.html
3. Thimerosal a gyermekkori oltásokban, idegfejlődési zavarok és szívbaj az USA-ban
www.geocities.com/egeszseg/higany_geier.html
Mindenkinek jó olvasgatást,
hc
Válasz
Pici kiegészítés 2.
(hunicillin, 2009.08.04 01:49)
Ellenőriztem az angol és a magyar (cikkben szereplő, zanzásított) szöveg között a megfelelést.
Tény, hogy vannak apróbb fordítási pontatlanságok, de tárgyi tévedéseket nem találtam.
A hivatkozott augustreview.com-s oldalon levő cikk végén, a "Special Guest Opinion from Dr.
Russell Blaylock" részben van leírva jó része azoknak a tényeknek, amelyet a Védőoltás c. cikk is
tartalmaz, például:
"I was in the military during the first swine flu scare in 1976.
At the time it became policy that all soldiers would be vaccinated for swine flu. As a medical officer
I refused and almost faced a court martial, but the military didn&#8217;t want the bad publicity."
stb.
Az orvostól egyéként "Blaylock Wellness Report" néven lehet hírlevelet rendelni, vagy elolvasgatni
a blogjában a hasonló vonatkozású cikkeket, pl.
"March 12, 2008: Vaccines, Depression and Neurodegeneration After Age 50: Another Reason to
Avoid the Recommended Vaccines. " eléggé tanulságos!
Szeretettel,
hc
Válasz
Pici kiegészítés
(hunicillin, 2009.08.04 01:24)
Szeretném hangsúlyozni, hogy a cikkben Két különböző dologról van szó.
EGYIK, a főtéma, a minimális halálos áldozatot követelő malacinfluenza, amelynek a védőoltásait
több tízmilliós (összeségében beszélhetünk százmilliósról nyugodtan) tételekben rendelik
ANÉLKÜL, hogy komoly (vagy komolytalan) klinikai tesztre sor került volna. Ha ez egy figyelemfelhívás, akkor megalapozottnak tartom.
A MÁSIK téma, ami hozzá lett toldva, és amire az "angol nyelvű anyag" hivatkozik, a kötelező
védőoltások (tehát NEM influenza, hanem főleg fiatal korban adott megelőző) erősen
problematikus témája. Erről sokan írnak, köztük dr. Russel Blaylock is, például:
1.The danger of excessive vaccination during brain development: the case for a link to Autism
Spectrum Disorders (ASD) pdf
2. The truth behind the vaccine cover-up pdf
3. http://w3.newsmax.com/blaylock/11.cfm
4. The Killer Vaccines An Honest Physician Warns of Serious Dangers (hírlevél), de nem
folyattonám a sort.
Őszkatona "szerinte megbízható forrásához" a következőt fűzném hozzá: google!
A www.augustreview.com/news_commentary/general/
pandemic_nonsense:_flying_pig_flu_20090428118/ (kettétörtem a linket!!!) linken a Pandemic
Nonsense: Flying Pig Flu cikket By Patrick Wood and Dr. Russell Blaylock, MD jegyezte April 28,
2009-n. Ez a Gloabl Research tanulmány. Annyira tehát mégsem kizárt, mint a szakértő gondolja.
Ugyancsak ajánlanám a www.prohealth.com/me-cfs/blog/boardDetail.cfm?id=1357902 oldalon:
"Vaccine May Be More Dangerous Than Swine Flu Tuesday, July 7, 2009 9:54 AM

By: Dr. Russell Blaylock"
Ha elveszünk a részletekben, nem fogjuk látni a fától az erdőt. Koncentráljunk inkább a
malacinfluenza védőoltására, és mindenki maga döntse el, mit tart igaznak.
Szeretettel,
hc
Válasz
Csak röviden...
(Őszkatona, 2009.08.04 00:27)
Előrebocsájtom hogy ehhez a témához én nem értek, és csak azért szólók hozzá mert Zoli
barátom erre megkért.
Elolvastam a cikkben linkelt "angol nyelvű összefoglalót." Ez a cikk tulajdonképpen nem magát a
védő oltást kritizálja hanem a higanyt tartalmazó tartósító thimerosal-t. Tudtom szerint ezt a fajta
tartósítót viszont csak többszörös adagolásra (multi-dózis) készített keverék (nagy mennyiségű
"üvegből" szívnak ki egyes adagokat külön injekciós tűkkel) esetében használják, és manapság
már csak a lemaradt országokban (Kína, India, Afrikai országok. Elképzelhető, sőt, valószínű hogy
a gzógyszergyárak így hasznosítják a fölhalmozott de a fejlett országokban már betiltott thimerosal
keveréket). Létezik több, más faja tatosító is, és az egyes adagokban sehol sincs tartósító mert
nem azokhoz kell.
Szintén elolvastam a "repülő vírusnak" által linkelt "Patrick Wood and Dr. Russell Blaylock, MD,
Pandemic Nonsense: Flying Pig Flu" cikket és utánakérdeztem. A szerintem megizzható
(szakorvos, de nem mikrobiológus) forrás szerint kizárt dolog hogy ezt a cikket a Dr. Russell
Blaylock, MD, nevű idegsebész írta volna (Patrick Wood , íróval együtt). Ugyanebből a forrásból
származó vélemény viszont hangsúlyozza hogy a korai (születés után néhány nappal) védő
oltások nagyon kockázatosak mert az újszülött még nem teljesen életképes minden szempontból,
és teste (főleg az agya) sokkal nehezebben tűri el a vegyi keverékeket.
Hazafias szeretettel,
Őszkatona
Válasz
Vélemény
(Hunicillin, 2009.08.03 21:08)
Szia Fritzi!
A blogom gyakorlatilag egy 8-10 megbízható cikkből készített összefoglaló vagy rövid áttekintés.
Nem szándékozok senkit győzködni bármiféle "igazságról" (ezt ki is hangsúlyoztam!), mert ez
olyan lenne, mintha vakok számára tárlatvezetést szerveznék. Nincs semmiféle missziós tudatom,
nem vagyok Terézanya/apa sem, és ebből a szempontból nekem tök mindegy, hogy tehén vagy
bálnahimlőről van szó.
Szerintem ez a malacos oltásosdi sokunk számára nagyon "büdös", és inkább azon kellene
eltöprengenünk, hogy mi lehet vajon mögötte! Azt hiszem nem vagyok egyedül ezzel a
véleményemmel. A hivatkozott forrásokban sok mindent megtalálhat, aki hajlandó elolvasni őket.
Az a szemlélet, amit Te követsz (pl. "Persze nem akarom azt állitani, hogy a védőoltásnak nem
fordul elő mellékhatása") tőlem teljesen idegen. Én vagy tudok valamit, és akkor merem ütköztetni
a véleményemet másokéval, vagy nem tudok, és akkor kussolok, vagy utánanézek a dolgoknak.
Fontos lenne, hogy ne vesszünk el a részletekben, mert valószínű, hogy az illiminátusok szőrös
keze van a dolog mögött. Miért?
1. Az ő kezükben van a média, így a pánikkeltés képessége.
2. Az ő kezükben van a gyógyszergyártás és a gyógyszergyártás felügyelete egyaránt.

3. Ők szeretnék lecsökkenteni a Föld népességét minden áron, és ehhez hatalmuk is van.
4. Ők állnak az AIDS kifejlesztése és elterjesztése mögött is, Brzezinsky "létszámcsökkentő"
doktrinája (kb. 1972) érdekében.
5. Semilyen ismert hatalmi csoport nem lehet képes egy hatásait tekintve ilyen oroszrulett-szerű,
kipróbálatlan, ennyire tömeges "védőoltás" alkalmazására.
Mindezt olyan időszakban, ami gyanúsan egybeesik a jéghegy c. blogomban említett Albert Pike
levél III. VH-ra vonatkozó tartalmával.
Lehet, hogy néhány részletkérdésben tévedek, hiszen átvettem más szerzőktől információkat, de
az egész képet szemlélve kizártnak tartom, hogy nagyon mellélőttem volna.
Köszönöm az észrevételedet,
üdv
hc
Válasz
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.03 19:05)
Kedves Tulipán!
A fekete himlő elleni oltást, amiről irsz (tehénhimlő) - már jónéhány éve megszüntették, éppen
azért, mert nem áll fenn a veszélye, hogy járvány alakuljon ki, olyannyire sikerült visszaszoritani a
himlő elleni oltásnak köszönhetően - Európában.
Mint ahogy TBC járványok sincsenek a védőoltásnak köszönhetően - Európában. Erről irtam, nem
pedig a Földkerekség védtelen népességéről, ahol 2008-ban - ahogy irtad - 2 millió ember halt
meg. Nem Magyarországon. Ettől függetlenül vannak itt is tbc-s megbetegedések, ezek nagyobb
százaléka endogén fertőzés.
A higanyos vivőanyaghoz nem tudok hozzászólni. Én eddig - szakirodalomban - csak fehérjékkel
találkoztam, mint vivőanyaggal. De a Googleban biztosan sok adat van erről is.
Hogy az ókorban mennyi volt az átlag életkor - ezen nem akarok vitatkozni. Ma Japánban a férfiak
életkora - úgy tudom - a leghosszabb. De a Goggleban erre is találsz adatokat, ha akarsz.
Az ember génjeiben 120 év van. Ezért nem csoda, ha valaki megéli a 103 évet, és szinpadra lép.
Akár a görögöknél az ókorban, akár ma. Püski Sándor éppen ma éjjel halt meg, 99 éves korában.
A gyógszeripari lobbyról sok mindent le lehet irni. Én elsősorban az onkológiai "kezelési
gyakorlatra" hivnám föl a figyelmet, mert főleg ezzel találkoztam.
Kedves Tulipán,
Olvasd el mégegyszer figyelmesebben előző hozzászólasomat, mielőtt kioktatsz.
Az előzőekben sem tagadtam, hogy vannak veszélyek. De az sem jó, ha átesünk a ló túloldalára.
Azt is leirtam, hogy a cikk első részét elfogadtam, és érdekesnek találtam.
Az egyensúlyt meg kell találni. A túlzás minden területen veszélyes. Akár az oltások elutasitása,
akár a fönntartások nélküli "mindenevés".

Válasz
Fritzinek
(Tulipán, 2009.08.03 16:48)
Kedves Fritzi!
Szerintem ez a cikk egy kicsit másról szól, mint amit kiragadtál. Nem oltásellenes, hanem a

felesleges és/vagy a veszélyes oltásokra hívja fel a figyelmet.
Nagy boldog lennék egyébként, és támogatnám ma is, hogy minden 10-ik gyereket egyházi
szolgálatra küldjünk, csak már szülessen annyi gyerek ebbe a mai szupervakcinás világba, mint
abba a betegséges régibe :)
Nem tudom, hogy az-e a jobb ha meghal valaki betegségben, vagy meg sem születik... (Mo-on kb
7.000.000 abortusz 40 év alatt, nyilván a tömegek "akarták" ezt.)
Amúgy a googleben elég érdekes dolgokat találsz, ha akarsz.
pl.: "Gyermekkori himlőoltás: A közelmúltban a gyermekkori himlőoltás számított az autizmus
valószínű okának. Az elmélet számtalan heves vitát váltott ki, illetve sok szülő ennek hatására
visszautasította a kanyaró, mumpsz és rubeola ellen védő MMR oltást." Azt nem várnám a
helyedben, hogy a gyógyszeripar(i lobbi), amelynek egyéként a profitja nagyobb mint az olajiparé
vagy az illegális fegyver- és drogüzleté, majd ilyesmit fog propagálni, de nem zrögö a haraszt...
1. Irod: "nincsenek tbc-s járványok, stb."
Ma is hatalmas tbc járványok vannak, vagy Te nem tudsz róla? Pedig több, mint kétmillióan haltak
meg tavaly ebben a "múlt századi" betegségben.
2. google: "Jennertől ered a védőoltás vakcináció elnevezése - a vacca latinul tehenet, a vaccinia
tehénhimlőt jelent." Ehhez képest nem értem, hogy miért is kell néhány napos, vagy hetes korban
beadni a vakcinát, amivel hazavágják a celluláris immunválasz tanuló képességét? És pontosan
miért is jó az a higyanyos idegméreg az oltóanyyagban, amit tartósítószer címén hozzákevernek?
3. Több ezer évvel ezelőtt a görögöknél nem sokkal volt rövidebb az átlagéletkor, mint ma Mo-on.
VOlt olyan szinésznő aki még 103 éves korában is színpadon szerepelt. Középkorban sem ritkák a
80-100 évig élők, de mondjuk ott a higiénia a gond inkább, meg a háborók. Ja, és hogy támadták
Semmelweist, mikor a süsü kezet mosott műtét előtt, hogy micsoda baromság...
4. A humorális és a celluláris immunválasz között különbséghez megint javaslom a google-t, nem
csak mikrobiológusoknak van.
5. A génkezeléshez annyit, hogy pl. a FDA tiltja a feltüntetést (a magyar törvényeket inkább
hagyjuk, oké?) és nem hinném, hogy ha az USÁból behozott génkezelt szója (amit szerintem
felvágottakba stb. símán belekevernek, mert óccsósít) vagy kakaópor, gyerektápszer stb. feliratát a
magyarok majd felülírják, hogy génkezelt anyagot tartalmaz, HA az USA eredetin nincs rajta... Maxi
lefordítják, szerintem ... Nem kell ehhez törvény, ilyen egyszerű, sajnos
De vegyük észre a fától az erdőt! A cikk lényege nem az, hogy mennyien halnak meg tbc-ben,
hanem a h1n1 vírus (gyanús, mesterséges?) eredete, és hogy miért akarják ilyen gyorsan,
tesztelés nélkül több százmillió embernek beadni, amikor ennek a hatalmas világjárványnak eddig
összesen (írd és mondd) nyolcszáz áldozata van?
Ja, amúgy elolvastattam a cikket egy mikrobis barátommal, de inkább nem mondom meg, mit
üzent :) Mindenesetre sokat kell olvasgatni, az jó.
Válasz
Fritzi
(Fritzi, 2009.08.03 12:15)
Kedves Tapsihapsi!
Tudsz-e arról, hogy az elmúlt évszázadokban óriási volt a gyermekhalandóság? Hogy pl. az
egyház megengedhette magának a tizedet a gyermekekből is beszedni. Ami annyit jelent, hogy
minden tizediknek született gyermeket egyházi szolgálatra kellett küldeni. Függetlenül attól, volt-e
a családban élő gyermek, vagy sem. Mert a többi gyermek gyermekbetegségekben meghalt.
Himlőben, kanyaróban, szamárköhögésben stb. Olyan gyermekbetegségekben, amelyeket ma már
az átlagember nem ismer. Miért nem ismeri? Mert védőoltást kapott, ami megakadályozta, hogy a
betegséget megkapja. Gyermekbetegségeknek hivjuk őket, mert csak a gyermekkorban lehet
megkapni. Aki túléli - többet már nem kapja meg, mert ellenanyag képződött a szervezetében. Már
aki túléli.
És a TBC? A 20. század egyik legnagyobb járványa? Tévedés azt hinni, hogy akármilyen
antibiotikumos kúrával a TBC-t - ha már valaki megkapta - ki lehet kúrálni. A TBC baktériuma az

egyik legellenállóbb spórás baktérium, egyetlen kezelési módja ma - a streptomicin nagy dózisa.
Ez a dózis azonban süketséget okoz. Tehát a beteg választhat : vagy tüdőbajos marad, és
környezetét is végigfertőzve egy idő után meghal, vagy engedi a kezelést, aminek következtében a
tüdőben kialakult gócok "meszesednek" és megsüketül. A meszesedett gócok pedig idős korban
bármikor, betegség, legyengült szervezet következtében aktivizálódik, és újra megbetegiti a
tüdőbajos és süket beteget.
Persze nem akarom azt állitani, hogy a védőoltásnak nem fordul elő mellékhatása. Láttam
csecsemőt, aki a Sabin cseppek beadása után gyermekbénulást kapott....
Külön kell választani azonban a bakteriális fertőzéseket a virusos fertőzésektől.
A vakcinát az ellenyagtól.
Nem szabad összemosni a két fertőző ágenst, sem a kétféle módszerrel készülő oltóanyagot.
Veszélyek vannak. De az sem elhanyagolható tény, hogy a megszületett gyermek megéli a
fölnőttkort, nincsenek tbc-s járványok, stb.
Érdekelne az a rendelet, amely megtiltja az élelmiszereken a génmódositott alapanyag
föltüntetését. Légy szives ird le a számát, hogy elolvashassam. Cikkedet eddig a mondatig el is
fogadtam, a többit azonban már kénytelen voltam fölülbirálni.
Javaslom - egy mikrobiológust meghivni a rovatba.
Válasz

