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A HAZUGSÁGOK TRILÓGIÁJA
A HATÓSÁGOK HAZUGSÁGAI
„Az oltások megvédenek minket.”
„Az AIDS fertôzô.”
„A rák egy rejtély.”
A hatóságok évek óta port hintenek a szemünkbe. Mivel hiszünk a hatóságokban, így
kétségbevonhatatlanul hiszünk az igazságokban, amiket hirdetnek. Soha sem merül föl bennünk,
hogy kétségbe vonjuk az ôszinteségüket.
És mégis…

Nézzünk rá közelebbrôl
három hazugságukra.
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A védôoltások megelôzik a betegségeket…
vagy talán elôidézik ôket?

A NAGY HAZUGSÁG
A hatóságok azt tanítják nekünk, hogy az oltások a megvédenek minket az esetleges agresszív
vírusokkal és mikrobákkal szemben, és ezáltal megelôzik a fertôzô betegségeket és járványokat.
VALÓBAN?

Hatástalan és felesleges
Ezt a nagy hazugságot 150 éve tartják fenn, annak ellenére, hogy:
1. Az oltások HATÁSTALANOK a betegségek elleni védelemben.
• Az oltás kiválthatja a betegséget, ami ellen állítólag megvéd.
• A beoltott ember terjesztheti a betegséget még akkor is, ha ô maga nem beteg.
• Az oltás fogékonyabbá teheti az embert a betegségre.
1905-ben, a Fülöp-szigeteken a himlô miatti halálozási arány 10% volt.
Egy tömeges oltási program után a halálozási arány járványméreteket öltött,
megölve az akkorra már beoltott népesség 25% – át. Ennek ellenére a
hatóságok tovább növelték a beoltásokat. 1918-ban, a legszörnyûbb járvány
az emberek 54%-át megölte, akkor, amikor a lakosság 95%-a már be volt
oltva. Manilában, a fôvárosban, ahol mindenkit beoltottak vagy újraoltottak,
volt a legkeményebb a helyzet 65%-os halálozási aránnyal. Mindanao
szigete, ahol a lakosok visszautasították, hogy beoltsák ôket, volt a
legkevésbé sújtott terület. Csak 11%. A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére a
himlô elleni oltás tovább folytatódott. 1966-ban a WHO világméretû
kampányt indított, ami 10 évig tartott volna, és csak azért adták föl, mert
nyílvánvalóvá vált, hogy hatástalan.

„A beoltott gyerek
megfertôzött
gyerek”
– Kalmar

„ Beoltani annyi,
mint mesterséges
immunitással
helyettesíteni”
– Simone Delarue

A legjobb immunitás a természetes immunitás. Ez a 15 évesnél fiatalabb
népesség 80–90%-ban megvan. Mivel az ember betegséggel való megfertôzôdése
mozgósítja a test egész védekezô rendszerét, a természetes immunizáció és a megbetegedés kéz a kézben járnak.
Másrészrôl, az oltásokból származó fertôzések kiiktatják a test egész elsôdleges
védelmi vonalát. A mesterséges immunizáció a rendellenességet növeli. Aligha
meglepô, hogy gyakran meg kell ismételni. Az ismétlés pont olyan haszontalan, mint
az elsô oltás.
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2. Bizonyos oltások HASZONTALANOK, név szerint:
- Tuberkulózis és tetanusz, amivel szemben az ember soha nem immunis. Az a tény, hogy már
volt tuberkulózisunk, nem akadályoz meg minket abban, hogy újra elkapjuk. Ellenkezôleg,
az elsô tuberkulózis, amit néha maga az oltás okoz, sokkal sebezhetôbbé tesz minket egy
második támadással szemben. És az végzetes lehet.
- Rubeola, amellyel szemben a nôi lakosság 90%-a természetesen védett, és ahol a betegség
megkapásának kockázata a terhesség elsô három hónapjára korlátozódik. Mégis, mindenkit
beoltanak.
- Diftéria, amit még a legnagyobb járványok idején is a gyerekeknek csupán 7%-a kap el.
Mégis, ismét mindenkit beoltanak. Mi több, a gyerekeket és felnôtteket ismételten beoltják,
noha azt hitetik el velünk, hogy a gyerekkorban kapott egyszeri oltás örökre biztosítja az
immunitást.
- Az influenza és a hepatitis B gyorsan válnak erôsen ellenállóvá az oltások antitestei ellen.
Ez a két oltás tehát teljesen felesleges, ráadásul rendkívül veszélyes.

Veszélyes
1. Az oltásoknak megszámlálhatatlanul sok SZÖVÔDMÉNYE lehet, amelyek a kisebb problémáktól
(allergia, ideggyógyászati panaszok) a halálig (hirtelen csecsemôhalál) terjedhetnek, és amelyek:
• rövid lefolyásúak vagy állandóak;
• azonnal jelentkeznek, késôbb, sokkal késôbb;

• rövid életûek vagy visszafordíthatatlanok
• ismertek vagy ismeretlenek.

Tanulmányaim és emberekkel folytatott eszmecseréim alapján készítettem egy
listát az oltások szövôdményeirôl, amelyeket az évek során osztottak meg velem.
Felvázolom ezeket neked is; a következô táblázatba foglaltam össze ôket
annak megfelelôen, hogy az oltás után mikor jelentkezett a szövôdmény:
• gyorsan (1 nap–1 hónap)
RÖVID LEJÁRATÚ
• lassan (néhány hónap–néhány év)
KÖZEPES LEJÁRATÚ
• sokkal késôbb (néhány év–néhány nemzedék)
HOSSZÚ LEJÁRATÚ
A rövid és közepes lejáratú szövôdmények ismertek és dokumentáltak.
A hosszú lejáratú szövôdmények bizonyos esetekben már nyilvánvalóak. De még nincs
mindegyikre élô bizonyítékunk. Tényleg szükséges látnunk ôket, mielôtt elkezdjük feltenni
a kérdéseinket?
Azok, akik gyerekekkel foglalkoznak – mégha csak idôszakosan is – , vonakodnak attól, hogy
beoltassák magukat. Van egy orvos barátom, aki mindig határozottan elzárkózik az elôl, hogy oltást
adjon be szamárköhögés ellen. Inkább vállalja a hatóságok dorgálását, minthogy egy halál vagy egy
fogyatékosság száradjon a lelkén. Azok, akik autista és/vagy viselkedési vagy tanulási problémákkal
küzdô gyerekekkel foglalkoznak, szintén tudják, hogy szinte mindig valamilyen oltás áll a probléma
hátterében. Nemrég egy idôs emberekkel foglalkozó nô azt mondta nekem, hogy páciensei két-három
hónapig betegek voltak, miután influenza elleni oltást kaptak, sôt sokan meg is haltak ebben
az idôszakban.
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VÁLOGATÁS AZ OLTÁSOK SZÖVÔDMÉNYEIBÔL
RÖVID LEJÁRATÚ
Maga a betegség, vagy annak
tipikus formái:
- szamárköhögés
- bénulás (gyermekbénulásszerû)
Allergiák
- csalánkiütés
- ekcéma
- kiütés (bôrkiütés)
- asztma
- rossz közérzet, gyengeség
- fájdalmas gyulladások
- helyi reakciók
- duzzadt nyirokcsomók
- anaphylaktiás sokk, ami halált
eredményezhet
Láz
Vesegörcsök
Purpora
Ödéma (vizenyô)
Reuma
Gyomor-bél problémák
Váratlan csecsemôhalál
1-3 héttel az oltás után
Az idegrendszer minden heveny
betegsége:
- komoly-enyhe
agyvelôgyulladás
- pan-encephalitis (kanyaró oltás)
- agyhártyagyulladás
- visszafordíthatatlan idegi
károsodás
- Guillian-Barré
- agylágyulás
- nagyfokú agykárosodás
„Oltási szívinfarktus”
(30 és 40 évesek)
Hepatitis B
A magzat elváltozása vagy
halála

KÖZEPES LEJÁRATÚ
Idegi rendellenességek
1) Autizmus
2) Agykárosodás
- rángatózás
- hiperaktív gyerekek
- szûnni nem akaró sírás
- étvágy problémák (anorexia,
bulimia)
- koponyai idegek bántalma
(vakság/süketség/némaság/
diszlexia)
- alacsony vérnyomás
- késleltetett fejlôdés
- agyszélhûdés
3) Mentális problémák
- késôi szellemi fejlôdés
- viselkedési problémák
- személyiség problémák
- intellektuális problémák
- tanulási problémák
- túlzott szexualitás
- érzelmi instabilitás
- fiatalkori bûnözés
- szociopata személyiség
- bûnözô viselkedés
Gyermek leukémia
Ismétlôdô fertôzések
Számos allergia
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HOSSZÚ LEJÁRATÚ
PONTOS HATÁSOK
1) Testünk egyensúlyának
megbomlása (egyéni ökológia)
2) Immun-rendszerünk
meggyengülése (természetes
védelem)
3) Sejtösszetevôk mûködési
zavara: kromoszómák (DNS)
maradandó módosulása (testi
hibák)
4) Idegen, a faj genetikai kódjába
örökíthetô fehérjék bevitele (új
mutációk)
EREDMÉNYEK
- szklerózis multiplex
- leukémia
- rák
- AIDS
- veleszületett testi hibák
Meddôség
Krónikus fáradtság szindróma
Epilepszia
Parkinson-kór
Szív-érrendszeri betegségek
Allergiák
Degeneratív betegségek
- Alzheimer-kór
- bôrfarkas
- ízületi gyulladás
Régi betegségek kiújulása,
amelyek ellenállóak a gyógyszerekkel és orvosságokkal
szemben
Új, ismeretlen betegségek
megjelenése
- veleszületett testi hibák
- örökletes genetikai hiba
- az emberi faj mutációi
Az emberi faj kipusztulásának
fenyegetése.
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2. Számos szüntelenül ismétlôdô TILTAKOZÁS és PANASZ fogalmazódik meg a téma szakértôi,
lelkiismeretes orvosok, és jól informált szülôk részérôl, vagy azok részérôl, akiknek a gyerekei
az oltások áldozatává váltak. Rengeteg, mindenféle jelentés létezik, irattárakban eldugva. Ha
nem látjuk, akkor az nem is létezik. A hatóságok birtokában vannak az információnak, de
rejtve tartják azokat. 45 évig tartott, míg napvilágra hozták, hogy 175,000-600,000 amerikai
katona fertôzôdött meg hepatitis B-vel, mivel a vírus jelen volt a sárgaláz elleni oltóanyagban!
3. A SZÜLÔI LIGÁK ÉS EGYESÜLETEK, mint a Dissatisfied Parents Together (Elégedetlen
Szülôk Együtt) az Egyesült Államokban, a The National League for the Freedom of
Vaccinations (Nemzeti Liga az Oltás Szabadságáért) Franciaországban, amely 40 éve
mûködik, és jól dokumentált, minden részletre kiterjedô könyvtára van, figyelmeztették
a hatóságokat az oltások veszélyeire, és oltás-ügyben követelték a választás szabadságának
jogát a szülôk részére.
4. A BÍRÓSÁGI PEREK olyan nagy számban fordulnak elô, hogy már bizonyos oltóanyagok
gyártóinak létét veszélyeztetik. Az oltások áldozatai részére a kormányok kárpótlási alapokat
hoztak létre. Ezek egyik példája a Nemzeti Gyerekkori Oltás Kártérítési Törvény, amelyet
a kongresszus 1986-ban szavazott meg, és amely felhatalmazza a kormányt, hogy kártérítést
fizessen az oltások hatására súlyosan fogyatékossá vált gyerekeknek – a mi pénzünkbôl,
és nem a felelôs gyártókéból.
5. A SZÉLES KÖRÛ IDEGI FOGYATÉKOSSÁG katasztrófális és megdöbbentô következményekkel
jár, amelyek nagyszámú gyermeket érintenek, s amelyek az oltások nyomán bukkannak fel.
Az Egyesült Államokban a kamaszok 20%-a szenved fejlôdési
rendellenességben, az oltások okozta agyvelôgyulladás eredményeként.
Oltás, társadalmi
Mindez mély negatív hatással van az iskolai rendszerre, amely
erôszak és bûnözés
egyszerûen képtelen befogadni ennyi gyereket, aki se olvasni, se írni
– támadás az
nem tud. Ennek szerepe volt az oltások kreálta szociopata
amerikai agy ellen.
személyiségek által elkövetett társadalmi erôszak és a bûnözés
– Harris Coulter
szembetûnô emelkedésében is. Egyben magyarázatot ad a Ritalin
robbanásszerû használatára is a gyerekeken. Agyon drogozzuk ôket,
ez tiszta és világos!

Egy, a kanadai kormány által összeállított ûrlap, a
JELENTÉS A VÉDÔOLTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMKÍVÁNATOS
ESEMÉNYEKRÔL.
Ezt az ûrlapot egészségügyi intézmények körében terjesztik.
(lásd az elôzô oldalt)
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Félelmetes és elôre nem látható hatások
Rémülettel figyeljük, hogy:
• új, irányíthatatlan betegségeket fejlesztenek ki, mint például az AIDS, és hogy
• genetikai kódunkat maradandó és örökletes módon megváltoztatják, aminek
következményeibe még bele sem tudunk/merünk gondolni.
Újfajta vírusok fejlôdnek ki, változtatják magukat, szaporodnak, és átjuttatják magukat az egyik
generációról a másikra. Ezt a spermán, a petén, a méhlepényen és az anyatejen keresztül teszik.
Mégis, rengeteg oltóanyagot készítenek állati sejtekbôl, amelyek maguk is mindenfajta vírussal
fertôzöttek. Ért is minket néhány nagyon kellemetlen meglepetés:
1960-ban
A rézus-majmok vesesejt kultúráiról, amelyeket a gyermekbénulás elleni oltásokban
használtak, kiderült, hogy majom vírus 40-nel (SV40) fertôzöttek. Ebbôl kifolyólag gyerekek milliói
fertôzôdtek meg ezzel a vírussal, mielôtt még azonosították volna. Ma már jól tudjuk, hogy az SV40
immunrendszeri elégtelenséget okoz, születési rendellenességeket, a leukémia különbözô változatait
(különösen a 2-4 éves gyerekeknél), valamint daganatos betegségeket.
1973-ban
Kutatók bebizonyították, hogy az agydaganat elôfordulása 13-szor
nagyobb azoknál a gyerekeknél, akiket a terhesség ideje alatt
gyermekbénulás ellen beoltott anyák szültek.

A védôoltás
váltságdíja
– F. et S. Delarue

1980-ban
Kutatók az SV40 vírus jelenlétére bukkantak emberi agydaganatokban.
A vírus az esetek 25%-ban volt jelen.
1987-ben
Megerôsítették, hogy a HTLV4 az afrikai zöld majmoktól származik. Ám az emberi leukémia
vírusa a HTLV1, és az emberi AIDS vírusa a HTLV3. Sôt, ugyanaz a baromfi fehérvérûség vírus is,
ami 1962-ig fertôzte a sárgaláz és a kanyaró ellen alkalmazott oltóanyagokat.
És akkor még azt kérdezzük, hogy MIÉRT VAN AIDS JÁRVÁNY?

OLTÁSOK

AIDS

RÁK

125

