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Grundinformation om vaccin

 INLEDNING 
Vårt samhälle befinner sig i djup kris. Den förvärras för varje dag. Symptomen heter våld, kriminalitet, missbruk och sjukdom. Det spekuleras mycket i orsakerna till allt detta - ingen verkar dock komma i närheten av sanningen. 
Vi har alltså även en lika djup kris av okunnighet. 
Det finns idag många förgiftningskällor i vår omgivning som i olika grad bryter ned människans hälsa på alla plan, föroreningar i luft, vatten, mat osv känner de flesta till. 
SAVE har valt att koncentrera sig på en av de mindre kända "källorna " - dock en av de mest ödesdigra. 
På följande sidor presenteras en av de största orsakerna till ovannämnda kris. 
Detta är en grundinformation om Vaccin, en liten del av dess historia och skadeverkningar. Den är icke att betrakta på något sätt komplett, det finns fortfarande mycket kvar för den intresserade att studera. Den är  tänkt att tjäna som en grundstomme av information, för Dig som tidigare aldrig studerat något i detta ämne och till Dig som redan vet en del hoppas vi på detta sätt kunna erbjuda ytterligare "kött på benen". 
Vi vänder oss till alla människor, eftersom ämnet angår alla. Detta är nämligen en samhällelig angelägenhet som borde ges HÖGSTA prioritet, och naturligtvis riktar vi oss speciellt till Dig som är eller kommer att bli förälder och därmed ansvarig för Dina barns hälsa. 
Att vara förälder innebär många gånger ett tungt ansvar, och besluten som gäller Ditt barns bästa är ibland svåra att fatta. Kunskap är makt och genom att skaffa Dig så mycket kunskap Du någonsin kan, så kommer Du också att vara i stånd att åtnjuta Din rättmätiga makt som förälder, att själv fatta de nödvändiga besluten, istället för att låta andra fatta dem åt Dig. 
Vi lever dagligen i en verklighet som inte alltid är vad den ser ut att vara, eller vad vi vill att den skall vara, tyvärr. Ju öppnare Dina ögon är gentemot den s k verkligheten, desto bättre rustad är Du för att möta den. Var aldrig rädd för att ifrågasätta, Din styrka växer med Ditt engagemang. Sanningen finns alltid där, om än prydligt maskerad. 
Kärlek, kunskap, insikt och sunt förnuft är Dina bästa redskap. Använd dem OFTA. Låt kärleken leda Dig, kunskapen bära Dig, insikten och det sunda förnuftet stärka och stödja Dig, och Du kommer att upptäcka att Du är fullt kapabel att skapa en ljusare verklighet för Dig själv och Dina kära, här och nu.

I vår information gör vi ingen hemlighet av att vi äger en mycket djup känsla för barnen och den lilla människans bästa, inte heller tvekar vi att visa vårt klara ställningstagande när det gäller att samarbeta med Naturen och dess lagar, kontra att motarbeta och förgifta den. 
Sanningen om vaccinet och dess skadeverkningar är dock alltid densamma, vilken åsikt Du som läsare än har i dessa frågor. Vaccinationsprogrammet är och förblir en av vårt århundrades största medicinska katastrofer, vare sig man ser sanningen i vitögat, eller föredrar att blunda för den. 
Vi vill starkt betona, att det faktamaterial vi hittills studerat och som ligger till grund för denna information är just fakta, inget annat. En mycket viktig sak som framträder i materialet är att en stor del av uppgifterna som belyser vaccinet och dess skadliga verkan kommer från människor som ingalunda tillhör några yrkesgrupper inom Naturmedicinen, utan består av läkare, professorer, forskare, näringsexperter och andra medlemmar av det s k "Medicinska etablissemanget". Antalet är imponerande stort! I förbifarten kan nämnas att två av de starkaste böckerna i ämnet "vacciner och andra medicinska avslöjanden" är skrivna av en amerikansk barnläkare med 30 års yrkeserfarenhet och otaliga medicinska utmärkelser bakom sig. När får vi se sådana modiga människor i Sverige?
Till Dig som tillhör någon av de yrkesgrupper som arbetar med att tillverka, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla vaccin till de små barnen, har vi följande att säga: 
Bara Du själv i Ditt innersta vet om Ditt syfte är gott, om Du helt ärligt tror Dig göra endast en god gärning, och Du med (som så många andra) är lika fullständigt förd bakom ljuset som det från ansvarigt håll är tänkt att Du skall vara. Medansvarig blir Du från den stunden Du anar eller hör att något är galet, och underlåter att kontrollera uppgifter eller vidta åtgärder. 
Ju snabbare alla kan lära sig att de kommersiella intressena styr vårt samhälle, desto snabbare blir vi tillsammans också i stånd att ändra tingens ordning. Det tog 50 år för antibiotikas företrädare att börja erkänna att man skapat ett monster ("bl a mördarbakterien").
Hur länge ska vi vänta på detsamma från vaccinindustrin? Vi har ont om tid, varje overksam sekund för oss närmare en samhällelig kollaps av sällan skådat slag! 
Ett allergivaccin är just nu underutveckling. Detta är tänkt att ges till små barn i s k "riskfamiljer". Vi anser det inte vara värt ansträngningarna att ge någon kommentar till detta, vi hoppas att läsaren efter att ha tillgodogjort sig denna information kommer att förstå varför. 
Till svenska hushåll har också utgått en liten skrift om allergier med den genialiska titeln "Stäm i bäcken". Helt riktigt - men först måste man hitta bäcken... 
Det räcker tyvärr inte med att slänga ut sina husdjur och undvika lövsprickning och gluten, för att nämna några exempel, ORSAKEN finns där fortfarande. 

Vi avslutar denna inledning "Allergiåret" -95, med att återge slutordet ur boken "A shot in the Dark" skriven av Harris L Coulter & Barbara Loe Fisher: 
"En mor talar om sin vaccinskadade son som inte längre kan tala; Det som gör mig så rasande är att det hade kunnat undvikas. Jag trodde att jag var en god förälder, som lät honom få den där sprutan. Om jag hade vetat om riskerna, om jag hade fått en valmöjlighet, hade jag nog tagit risken med den naturliga sjukdomen. Jag vet inte. Men det jag vet är att Gud gav mig ett perfekt barn. Jag var så lycklig när han föddes. Han var så vacker, med tio tår och tio fingrar. Gud gav mig ett perfekt barn, och Människan, på sitt eget sätt, raserade Guds perfekta verk". 
(Författarens slutkommentar): 
"Detta är vad hela den här historien handlar om, föräldrar som sörjer sina barn, som en gång var friska, men nu är nedbrutna, många med framtidsutsikter alltför mörka för att kunna begripas. 
Som mödrar blir vi havande på ett närmast mirakulöst sätt, vi bär våra barn i nio månader, medan vi äter nyttig mat och läser böcker om hur man blir en god mor. Som fäder bevistar vi profylaxkurser, för att hjälpa mödrarna att föda så naturligt som möjligt, utan smärtlindrande medel som kan skada vårt barn. 
Som mödrar ammar vi våra barn för att ge dem den bästa starten i livet, och vi sitter uppe på nättema och vaggar dem till sömns så att de ska känna sig trygga. Som föräldrar, arbetar vi hårt och gör uppoffringar av alla de slag för att trygga deras framtid. Vi ger allt vi har till våra barn. De är en del av oss. Vi älskar dem mer än vi älskar oss själva, och mer än vi någonsin trodde att vi kunde älska en annan människa. Vi hoppas och önskar att de ska leva produktiva, fullödiga liv. 
Det finns ingenting vi inte skulle göra för dem och ingenting vi inte skulle riskera för dem. De är våra barn, och de ska föda våra barnbarn. Vi kämpar med all vår styrka och all den kärlek vi är mäktig, för att skydda dem från allt ont. Tiden är kommen att bli informerad om vaccin". 
				-----------------------------------------

Det talas mycket i våra dagar om miljöförstöringen, och om det hot som denna utgör för vår hälsa. I Sverige har 1 person av 10 sin direkta utkomst av sjukdom, i USA är siffran 1 av 5. Det är alltså försiktigt sagt väldigt många som lever på andras sjukdomar, och denna realitet är i sig naturligtvis genomsjuk. 
Nu borde ju i rimlighetens namn all denna "vård" resultera i en hel drös av friska människor och en begynnande JÄRNHÄLSA hos den "vårdtagande" befolkningen ...Men icke. Människosläktet blir allt sjukare, allehanda degenerativa sjukdomar breder ut sig som stora svarta moln över vårt sk välfärds-samhälle. Brottsligheten och den mentala ohälsan ökar drastiskt. 
Vad kostar all denna röra skattebetalarna i form av pengar och onödigt lidande? Barnen är speciellt utsatta. Leukemi, astma, olika infektioner, allergier, diabetes, kriminalitet och självmord m m. kryper oupphörligt ned i åldrarna. De enda som egentligen mår riktigt bra, är läkemedelsindustrin som firar triumfer överst på aktietoppen. Giftmediciner säljs som aldrig förr, och mänskligheten blir bara sjukare... Har ni någonsin reflekterat över var alla sjukdomar de senaste 50 åren kommer ifrån? Miljön, säger många, ja visst, miljön är livsviktig, men inte bara den yttre, ännu viktigare är: vad händer i kroppen när den INRE miljön förorenas? 
Ett nytt kikhostevaccin har introducerats i Sverige, och måhända har det orsakat rusning till landets alla BVC (barnavårdscentraler) för att man så fort som möjligt skall kunna ta del av detta nya, undergörande, som denna gång med färre (!) biverkningar skall stoppa den fruktade sjukdomen kikhosta, och förhoppningsvis också radera ut den ifrån jordens yta, i likhet med tidigare historiska farsoter som tillsynes funnit sin baneman i den gudagåva som kallas vaccination. 
Och självklart, vilka föräldrar vill inte se sina telningar pigga och friska, utan hemska sjukdomshot hängande över deras ljusa barndom! Att gå till doktorn och få en spruta som skyddar dig mot en viss sjukdom, ja det är väl i alla fall väldigt nära det perfekta förfarandet att hålla sina barn friska och sunda eller hur! 
Perfekt, även i ett annat avseende, det är nämligen så i vår sönderstressade värld, att barnen helst skall sitta på institution om dagarna, och absolut inte ligga hemma och vara sjuka. Då blir mamma eller pappa impopulära hos sin chef, och det går ju inte an. Lösningen heter vaccin och antibiotika, tror dessa stackars föräldrar, och barnen får lida, som vanligt. 
Om du av någon anledning skulle tacka (!) nej till att vaccinera din avkomma i dagens Sverige, så kan du få uppleva allt från mållös bestörtning till regelrätt utskällning, med argument som undantagslöst reserverar en plats för dig högst upp på listan över de mest inkompetenta, grymma och oansvariga föräldrar som världen skådat. Hur kan man bara utsätta sitt barn för den oerhörda hänsynslösheten att underlåta att vaccinera, och därmed kasta sin lilla i gapet på hemskheter som mässling, påssjuka och röda hund, för att inte tala om polio, difteri och kikhosta mm? 
Nu är det ju en gång så, och detta pågår inom alla områden i vårt samhälle, att den självtänkande människa som "olydigt" bryter mot, eller avviker ifrån de av etablissemanget uppställda reglerna, bör bekämpas med alla medel. Och det är precis vad som sker. (Medvetet eller ej, effekten blir densamma.) Man kan nu inte klandra den förälder, som med svaga protester och funderingar över biverkningar, ögonblickligen ger med sig, när den beskäftiga "tänk på barnen" valsen kommer på tal. 
För trots allt, finns det få så effektiva övertalningsargument som "de oskyldiga små barnens bästa", detta används flitigt och med största framgång på våra barnavårdscentraler, för den bråkdel av befolkningen som har fräckheten att sticka ut hakan och ifrågasätta. 
Vi svenskar är till största delen ett snällt och lydigt folk. Inga större problem bereds överheten när det gäller att styra våra handlingar. 
Vi låter oss villigt kontrolleras och fördummas, de frågetecken som ibland uppstår hos vissa vakna individer stoppas för det mesta upp och rätas ut på ett mycket smidigt och effektivt sätt, och orsakar sällan några problem. 
Det mest lyckade argumentet för vaccination, som dessutom lärs ut i skolorna och därmed sitter väl inrotat i det svenska medvetandet, är att vaccinationerna utrotat flera svåra sjukdomsepidemier genom tiderna, detta bevisar ju helt odiskutabelt vaccinets strålande effektivitet, och förmåga att skydda oss från sjukdomar. Inte många ifrågasätter detta påstående, man fortsätter att vaccinera sina barn mer än någonsin, och litar på att allt man lärt sig är sant. 
Tyvärr är det inte sant! Det är nu hög tid att avliva alla dessa heliga kor och myter. 
Det som lärs ut om vaccination är långt ifrån med sanningen överensstämmande, och äger ingen som helst förankring i den rätta Historiska eller Medicinska verkligheten.
Att förvanska historien så att den passar egna syften är på intet sätt något nytt förfarande, men mycket effektivt när det gäller att vilseleda de intet ont anande gräsrötterna! Gör man dessutom detta i en anda av omtanke om de små barnens hälsa så ökar trovärdigheten dramatiskt.
När du som förälder väljer att vaccinera ditt barn (ett självklart val för de flesta), bör du alltså vara medveten om vad detta innebär, vilket pris ditt barn kan komma att få betala ifråga om akuta och/eller långsiktiga och ofta livslånga biverkningar och skador. 
Vi talar om ett gravt nedsatt immunförsvar, om astma, allergier och övriga respiratoriska sjukdomar, öroninflammationer, halsinfektioner, autoimmuna sjukdomar som ex. reumatoid artrit, njur- och tarmsjukdomar, hjärnskador i ett mycket brett perspektiv, MS, epilepsi, dyslexi, inlärningssvårigheter, MBD, autism, schizofreni, cellulära genetiska förändringar resulterande i olika former av cancer som ex. leukemi, ja listan är lång och innehåller snart sagt alla "mystiska" sjukdomar som människosläktet "begåvats" med i en ständigt ökande frekvens sedan massvaccinationsprogrammet för spädbarn introducerades på 40-talet. Vi talar också om AIDS och plötslig spädbarnsdöd. 
Det bedrivs ett minst sagt absurt spel, inte helt olikt rysk roulette, där insatsen utgörs av våra barns liv och hälsa. Hur kan nu detta vara möjligt? 

När vi nu som förklaring till detta skall se på en liten del av det mycket omfattande och väldokumenterade faktamaterial som finns tillgängligt i denna fråga, så får vi be alla som orkar ta del av dessa minst sagt smaklösa och makabra sanningar, att lägga åt sidan allt som de dittills blivit "itutade" när det gäller vaccinationernas s k "segertåg". 
En uppfattning som sitter i "ryggmärgen" sedan barnsben blockerar förmågan att se klart på nya och tillika helt motsägande fakta. Du har nu en möjlighet att välja. Du kan välja att sluta läsa här, sticka huvudet i sanden, och fortsätta att svälja de felaktigheter som presenteras av företrädarna för de kommersiella intressena. Vaccinationsprogrammet befrämjar nämligen inte våra barns hälsa, tyvärr. 
Du kan också välja att ta del av följande information, den tar en förhållandevis liten del av din tid i anspråk.
Alla bör ha fullständigt klart för sig att vaccinindustrin är en multimiljardjätte som inte är speciellt intresserad av att låta baksidan av medaljen komma till allmänhetens kännedom. Och man måste säga att ansträngningarna att hemlighålla sanningen för allmänheten har varit framgångsrik. Inte många anar vad som döljer sig bakom myten. Barnen vaccineras mer än någonsin, fler och fler vacciner ser dagens ljus, och allt är frid och fröjd. 
Så länge vaccinationer existerat har det funnits röster som känt till sanningen, och varnat för en begynnande katastrof. Dessa har naturligtvis konsekvent nedtystats. Mitt framför allas ögon pågår ett legalt folkmord, en fullständig degeneration av den mänskliga rasen, mentalt, psykiskt och fysiskt.
Eller som Harris L Coulter säger i en mycket läsvärd bok i detta ämne "...varje dag som detta förfarande får fortgå, förvandlas 100-tals helt normala friska spädbarn till defekta offer, mentalt efterblivna, blinda, döva, autistiska, epileptiska, oförmögna till inlärning, emotionellt labila, framtida ungdomsbrottslingar och yrkeskriminella. Detta må verka vara en grav överdrift, men är en helt nykter slutsats baserad på alla insamlade bevis." 
Vem helst som tvivlar på att så mycket ondska kan flöda ur spetsen på en nål under huden, har bara att fortsätta läsa. Och så mycket bättre kan det inte sägas. 

Så började det, en kort historik. 
Historien om vaccination har sitt ursprung i de försök som pågått under flera hundra år, och syftat till att minimera risken att drabbas av smittkoppor. 
På Medeltiden levde ett medicinskt geni vid namn Paracelsus, som lärde ut kunskapen om hur man botar sjukdomar med hjälp av sjukdomens egna substanser i mycket stark utspädning (isopati). Druidprästerna i antikens Storbritannien och Tyskland, var några som använde sig av dessa läkekonstmetoder mot bl a smittkoppor. 
En man vid namn Edvard Jenner, barberare och pedikurist, dök upp på arenan några århundraden senare, och gjorde dessa idéer till sina egna. Vad han inte hade förstått var den viktigaste principen i dessa idéer, nämligen potensieringen, d v s den mycket starka utspädningen av medlen. 
Han organiserade och systematiserade smittkoppsvaccinationen med vaccin som erhölls från infekterade kor och hästar. En tacksam regering donerade 30 000 pund till Jenner, och denne man blev hyllad som smittkoppsvaccinationens fader. 
Jenner garanterade vaccinets 100 %-iga effektivitet, och detta blev vida accepterat, trots otaliga bevis för motsatsen. Det blev rutin i Västeuropa att smittkoppsvaccinera alla spädbarn, och under hela den senare delen av 1800-talet bröt så otaliga katastrofala epidemier ut. 
Åren 1870-71 rasade den största smittkoppsepidemin någonsin i Tyskland. Över 1 miljon insjuknade och över 20 000 dog. Av dessa var 96 % vaccinerade. 
Ett meddelande sändes över hela Tyskland som deklarerade att vaccinationen även resulterat i otaliga eksemmatösa sjukdomar, och att Jenners smittkoppsvaccin visat sig vara ett fullständigt fiasko. En liknade epidemi bröt också ut 1881 med samma resultat. 
Efter detta upphörde myndigheterna att sätta sin tillit till vaccinationen, och började i stället isolera den sjuka befolkningen. Tillsammans med förbättrad hygien hade denna metod en förvånansvärt framgångsrik effekt på den fruktade sjukdomen. 

Om nu alla försöker förstå att vaccinindustrin är ett skötebarn som inbringar enorma vinster till sina otaliga profitörer, så är det också lätt att inse att man vid denna tidpunkt inte kunde låta sin guldkalv gå i graven på detta snöpliga vis. Trots denna och andra liknande katastrofer, där vaccinationen visat sig misslyckas fullkomligt med att skydda befolkningen, och trots de otaliga biverkningarna som följde i dess spår, så började förespråkarna att vända på steken och, i ett tappert försök att rättfärdiga en fortsatt användning av vaccin, hävdade man att den nedgång i sjukdomsfrekvens man noterat i Europa som helhet, var vaccinationens förtjänst. 
Inte heller detta påstående var med sanningen överensstämmande, eftersom denna nedgång uppstod i alla delar av Europa, fullständigt oberoende av om befolkningen var vaccinerad eller ej. 
Samma mönster uppstod vid nedgången i sjukdomsfrekvens för övriga dödliga farsoter vid denna tid, såsom Kolera, Tyfus, TBC och Dysenteri, alla nådde sin höjdpunkt och dalade sedan, helt utanför alla former av medicinsk kontroll. Det sammanlagda antalet dödsfall för barn under 15 år i Scharlakansfeber, Difteri, Kikhosta och Mässling, mellan åren 1860 -1965, visade att ca 90 % av nedgången i dödsfallsfrekvens under denna tid, uppstod innan introduktionen av antibiotika och difterivaccin. 
Allt sedan Digerdöden på 1300-talet har historien visat att alla s k pester och farsoter har sin naturliga uppgång och fall. Vaccinationerna har haft ringa, om ens någon positiv effekt på dessa sjukdomar. 
De negativa effekterna är däremot oräkneliga, förutom den makabra paradoxen, att vaccinet i sig framkallar epidemier av och predispositioner (mottaglighet) för sjukdomen ifråga hos de vaccinerade offren, finns också ett brett register av allvarliga biverkningar som vi skall ägna större uppmärksamhet längre fram i denna information. 

Så gick det alltså till när det medicinska etablissemanget och vaccinindustrin skaffade sig sin gloria. Otroligt kan tyckas, men inte desto mindre sant. 
I sammanhanget bör nämnas två andra små påhittiga och "fula " saker som ofta tillämpas för att dölja de rätta siffrorna och sambanden. Nämligen statistikmanipulation och omdiagnosticering. 
I klartext betyder omdiagnosticering, att när du får en sjukdom som du är vaccinerad mot, kallas den helt enkelt för något annat av den diagnosticerande läkaren! Siffran för detta lögnaktiga förfarande har ibland varit så hög som i 60 % av fallen. 
Vad gäller statistikmanipulation, så gav George Bernard Shaw redan 1923 i The Nation ett strålande exempel på detta. Han skrev bl a "... sålunda, om i ett samhälle med 100 invånare, en enda person får difteri och avlider, så är dödligheten 100 %. , 
Detta leder till introduktion av vaccinet som resulterar i att hela befolkningen drabbas av difteri och 80 av dem dör. Reduktionen i dödlighet från 100 - 80% måste därmed ses som ett enormt framsteg i vaccinets favör." 
Vi konstaterar därmed att de samvetslösa och skrupelfria tog äran åt sig. Vad som egentligen tog kål på dessa fruktade sjukdomar föll snällt sagt i skymundan, naturligt förvärvad immunitet, bättre hygien och framförallt en starkare motståndskraft mot sjukdom tack vare förbättrad kost och näring. 
Miljö-, näringsmässiga och mentala faktorer är alltså det viktigaste vi har att tänka på när vi vill bygga en stark motståndskraft. Det är alltid den enskilde individens hälsostatus på alla plan, som bestämmer huruvida denne kommer att motstå sjukdom eller inte. 
På den tiden i Europa bedrevs mycket forskning kring mikroorganismer. De mest framträdande namnen inom denna forskning är prof. Bechamp från Frankrike, och prof. Enderlein från Tyskland. Läran om mikroorganismer är i sig omfattande och mycket intressant eftersom det utan dem inte funnits något liv överhuvudtaget. För en nödvändig förståelse av helhetsbilden ges här en kort beskrivning: 
Våra små vänner - och fiender. 
Mikroorganismer finns överallt, i allt levande, de lever i oss och runt oss, och arbetar oförtrutet i enhet och samspel med Naturen. En tesked färsk mylla innehåller fler mikroorganismer än det finns människor på denna planet!. Deras uppgift är att upprätthålla balansen i t ex en människokropp, genom att försvara den mot olika former av "inkräktare". Våra tarmbakterier som upprätthåller tarmfloran, är ett exempel på mikroorganismer som arbetar i vår tjänst.
När tarmfloran slås ut av exempelvis en antibiotikakur, så förökas istället de "dåliga " bakterierna, och vi får jäsningar, gaser, knip och dålig matsmältning, förstoppning och diarré mm. Självförgiftning från tarmarna är en allvarlig konsekvens av denna obalans. 

Det finns oerhört många olika sorters mikroorganismer. Bara på vår hud lever ca 700 olika arter! Dessa självständiga varelser kan omvandlas i ett närmast oändligt antal livsformer, för att kunna anpassa sig till varje miljö. Det är också dessa som slutligen bryter ned vår kropp, när den en gång skall återgå till det element den uppstod ifrån. 
Mikroorganismerna själva dör aldrig, de arbetar envetet vidare i livets tjänst. Men i samma ögonblick det uppstår en obalans i människokroppen, t ex på grund av onaturliga levnadsvanor, mental obalans, felaktig näring, stress, intag av syntetiska läkemedel etc, så störs det fina samarbetet, och mikroorganismerna omvandlas till sjukdomsframkallande ämnen. 

Prof. Bechamp upptäckte att bakterier, virus och svamp egentligen är samma varelse, bara ett annat metamorfos stadium, helt beroende på hur den inre miljön är beskaffad. 
Mikroorganismerna utgör alltså en livsviktig del av vårt immunförsvar, och sköter vi oss inte så får vi skylla oss själva helt enkelt. I vilket skick vårt immunförsvar befinner sig är alltid och utan undantag den enskildes eget ansvar. 
Prof. Bechamps teori gick ut på att den som lever så naturnära som möjligt, rena tankar, ren mat, rent vatten o s v bygger det starkaste immunförsvaret; Ganska självklart eller hur? Men hur skulle man kunna tjäna pengar på något dylikt, det här innebar ju att människan själv skulle ta ansvar för sin hälsa, och det kunde naturligtvis inte det profithungrande etablissemanget gå med på. 

Historien berättar sedan om en man vid namn Louis Pasteur, som inte var sen att plocka upp Jenners så snöpligt fallna mantel, och spinna vidare på idéerna om vaccination. 1872 plagierade L.P. också ett arbete som Bechamp utfört åtta år tidigare, nämligen att de ämnen som får vin att jäsa, existerar naturligt på druvorna, och att växt och djurmaterial normalt innehåller de ämnen som får dem att åldras spontant i sina celler, utan några bakterier.
Pasteur var en forskare och kemist och fullständigt verklighetsfrämmande, efter som han i sin forskning inte ens brydde sig om att söka efterlikna de naturliga levande händelseförloppen vid sjukdom. Det var därför också dömt att misslyckas redan från början. 
Han arbetade med döda celler, och byggde sedan upp en befängd teori runt sina forskningsresultat, om att bakterierna han såg i sitt mikroskop härrörde ur luften, de kom alltså så att säga utifrån och orsakade sjukdom. 
L P är annars mest känd som den man som införde pastöriseringen, -d v s den process som slutgiltigt förvandlar mjölk från, låt vara onyttig men dock någorlunda levande, till död föda. 
Vad Pasteur däremot var mycket duktig på var PR, och att marknadsföra sig själv. 
Striden stod ett tag mellan Bechamp och Pasteur, och vem myndigheterna skulle satsa på, men eftersom Becharnps upptäckter inte gav något "klirr i kassan" var ju valet egentligen mycket lätt. 
Pasteurs teori gick helt enkelt ut på att en specifik organism orsakar en specifik sjukdom och ett specifikt vaccin ger skydd. Att detta inte heller är med sanningen överensstämmande, utan tvärtom, att vaccinet har en starkt immunnedsättande, för att inte säga livsfarlig effekt, visades bl a när barn under en stor Australisk vaccinationskampanj på 70-talet inte alls erhöll det "skydd" som utlovats, de dog. 
Den minst sagt makabra dödssiffran bland antalet vaccinerade barn, går att utläsa i titeln på en bok skriven av Dr Archie Kalokerinos, en av de läkare som arbetade med det Australiska projektet. Boken heter Every second Child (vartannat barn). 
Dr K säger: "Några barn dog inom några få timmar av akut vitamin C brist, orsakad av vaccinationen. Andra dog senare av "lunginflammation", "gastroentent" eller "undernäring". 
Om några barn lyckades överleva, blev dessa ställda i kö för att omvaccineras om en månad. De som lyckades överleva även detta, ställdes i kö igen o s v. Sedan följde en upprepad "sprutorgie" vaccin mot Mässling, Polio och TBC. Inte undra på att de dog. Att någon överhuvudtaget överlevde är ett mirakel!
Denna händelse beskriver följderna av en s k immunologisk chock orsakad av vaccinationen. 
Av största vikt är att påpeka, att denna typ av livsfarlig biverkning kan drabba vilket barn som helst, alltså även tillsynes välnärda och friska barn, eftersom det existerar något som kallas Biokemisk Individualitet. 
En hel bok har även skrivits om detta fenomen. Författaren Dr Roger Williams på Texas University, beskriver hur olika människor kan ha fullständigt olika näringsbehov, beroende på genetiska, såväl som förvärvade orsaker. 
Detta betyder alltså att en individ kan ha avsevärt större behov av vissa näringssubstanser än någon annan av samma ålder, kön och som lever under samma villkor. 
Man kan alltså aldrig veta i vilken immunologisk situation ett litet barn befinner sig vid tillfället för vaccination. Obalanserna kan vara betydligt större än vad som så att säga syns "utanpå". 
Detta gör hela förfarandet till en mycket makaber form av rysk roulette, som allmänheten naturligtvis inte har en aning om. 
I en parentes kan sägas att det står var och en fritt att tillskansa sig tillgänglig information i detta och övriga ämnen, som betecknas som extremt kontroversiella, och vars sanningar är fullständigt livsfarliga för det profiterande etablissemanget. En var som ärligt söker Sanningen kommer också att finna den, i detta fall snällt sagt osminkad och stick i stäv med de gängse uppfattningarna, som under vår livstid ständigt matas in i oss i en aldrig sinande ström. 
Hjärntvätten och fördumningen är väl utbredd, och vill du få annan information än den som valts ut som lämplig, så måste du gå andra vägar. Men på det viset får du också ett helt annat resultat. 

Louis Pasteur spann alltså vidare på detta absurda medicinska fiasko, och på 1940-talet introducerades så vaccinationsprogrammet för spädbarn. 
Resultatet av denna fruktansvärda våldtäkt på människans naturligt starka immunförsvar, lät naturligtvis inte vänta på sig. Den explosionsartade ständiga ökningen av mentala och fysiska sjukdomar sedan 40-talet är väldokumenterad. 
Nu är det ju en gång på det viset, att varhelst det vädras stora pengar, där huserar också onda krafter, vars ultimata syfte är att slutligen åtnjuta det fullständiga herraväldet. Huruvida detta fenomen fanns med i bilden eller ej, vid Pasteurs inträde i historien, finns inga tillgängliga papper på. Men klart är att L P finansierades av samma krafter som Napoleon. 
Ägnar man så bilden en smula eftertanke, så växer ett klart groteskt mönster fram. Det räcker inte med att ge de små barnen skador för livet och predispositioner för allehanda sjukdomar, genom att börja vaccinera dem vid späd ålder (prematbarn är speciellt utsatta). 
Detta förfarande passar naturligtvis också etablissemangets andra stora guldkalv, läkemedelsindustrin, förträffligt, eftersom befolkningen så tidigt som möjligt, gärna före ett års ålder, blir beroende av och offer för nämnda industris otaliga giftprodukter. 
Det är naturligtvis ingen slump, att här slås två flugor i en smäll, och det vore ganska dumt, för att inte säga idiotiskt, att tro att dessa två pengamaskiner, vaccin och läkemedelsindustrin, inte har något samröre med varandra. Vaccinerna ser till att sjukdomar så tidigt som möjligt drabbar befolkningen och tryggar därmed den andra partens framtid, som tackar genom att med sina syntetiska mediciner ständigt framkalla nya sjukdomar att uppfinna vaccin mot... 
Genialiskt så det förslår! (You scratch my back and I'll scratch yours). Allt blomstrar som aldrig förr p g a grav okunnighet hos allmänheten. 
Som ett litet ex på det nedsatta immunförsvaret hos det vaccinerade barnet syns ofta öroninflammation som en mycket vanlig biverkning. Mot denna ges naturligtvis antibiotika, varav det f ö finns ett 80-tal (!) olika sorter registrerade. Detta ges precis som vaccinet till barnet av intet ont anande föräldrar. 
Varje naturmedicinskt orienterad läkare och terapeut vet, och har alltid vetat om detta "undermedels" skadliga verkan. Antibiotika kan aldrig läka ut en sjukdom, utan konserverar problemet och försätter kroppen i ett allt mer kroniskt sjukdomsstadium allt eftersom fler och fler penicillinkurer konsumeras. 
Strålande för profitören och förödande för offret (i detta fall barnet). 
Hur många föräldrar kan inte vittna om sina barns ständigt återkommande öroninflammationer? För att göra det hela mer legitimt, så har "någon" nu hittat på en riktigt klipsk benämning på dessa små offer för vaccin och penicillin, nämligen "öronbarn"! 
Namnet är tydligen tänkt att uppfattas som att dessa små redan när de såg dagens ljus, hade sådana medfödda svagheter i dessa organ att, varje gång en förkylning nalkas eller i princip när som helst, drabbas dessa stackars "öronbarn" av ständiga, envisa öroninflammationer, "det är inget att göra åt, hon/han är ett öronbarn"! Fiffigt! Ingen kan ju därmed ställas ansvarig. 
När det gäller att dölja de rätta sambanden är uppfinningsrikedomen enorm, och detta är bara ett blygsamt exempel. Listan på vad du som förälder inte får reda på om vaccinerna på BVC, kan göras mycket lång, frågan är hur mycket de själva vet, hur mycket de av rädsla underlåter att berätta? 

Man biter inte den hand som föder en, och för att bryta sig loss och hoppa av vansinneskarusellen krävs mod, massor av mod. Många onda krafter samverkar naturligtvis i denna "20:e århundrades största medicinska skandal", som vaccinationsprogrammet för spädbarn så träffande blivit kallat. Uttrycket är f ö titeln på ännu en bok i ämnet. 
Ända sedan Edward Jenners fiasko på 1800-talet, har man på samma vis fortsatt att bruka våld på naturen, och verkar inbilla sig att man ostraffat kan trotsa naturlagarna. Förfarandet med vaccin skapar massor av jobb och massor av pengar, så varför inte?
Tro aldrig för ett ögonblick att de ansvariga inte vet vad de sysslar med, minns dock att profiten väger alltid tyngre än samvetet för dessa individer. En medicinsk katastrof? Ja visst! Kriminellt? Ja visst! Folkmord? Ja visst! Straffbart? Självklart! Men vem skall ställas ansvarig? Eller rättare sagt, hur många?
Det år inte lätt att vara människa alla gånger. Vi har redan konstaterat att en uppfattning som sitter djupt rotad i oss, är mycket svår och stundtals omöjlig att ändra på. Samma dilemma gäller i högsta grad för den akademiskt utbildade läkaren. 
Wolfgang Ehrengut, en Västtysk läkare och immunolog, visar på hur det absurda resonemanget går bland läkarkåren när det gäller ex kikhostevaccinet, där härskar en "vad som inte får vara sant, kan heller inte vara sant" - mentalitet. M a o: "Det får inte vara sant, att detta vaccin som är framtaget att rädda liv, har dödat och hjärnskadat barn i ett fullständigt oacceptabelt antal under 40 år, för vad i hela världen skall vi göra om detta … Hur skall läkare, som rutinmässigt har injicerat en neurotoxiskt vaccin i miljontals spädbarn, någonsin kunna leva med den vetskapen"? Ja säg det... 
Detta totala förnekande av den självklara sanningen, blir en inbyggd försvarsmekanism för det vetenskapliga sinnet. Det rör sig helt enkelt om en fullständig oförmåga att se och acceptera fakta, p g a rädsla. Ett mycket mänskligt fel kan tyckas, men definitivt inte ett som de hjärnskadade barnens föräldrar är beredda att glömma så lätt. 
I december 1986 bildades i USA " The National Childhood Vaccination Compensation Law" som handhar utbetalning av skadestånd till vaccinskadade barn. 
Vaccinskador är idag ett debattämne som är vida utbrett bland allmänheten i USA. Biverkningar diskuteras i TV , radio och övriga massmedia. En ständigt växande medvetenhet om vaccinationens skadeverkningar, har också givit föräldrarna mer "kött på benen" för att kunna stämma Vaccinindustrin. 
En tillverkare, "Lederle Laboratories", gick 1987 ut med en information till läkarna att: "en betydande del" av vaccinets pris var reserverat för att betala framtida skadeståndskrav! Även en landsomfattande föräldraorganisation har bildats, "Dissatisfied Parents Together", begynnelsebokstäverna bildar förkortningen DPT som är namnet på trippelvaccinet. 
Organisationen har sitt högkvarter i Washington DC, och Amerikanska föräldrar har därmed fått en välkommen möjlighet att skaffa sig all tillgänglig information. Fler och fler vägrar också helt följdriktigt att utsätta sina barn för sprutorna. T o m de obligatoriska skolvaccinationerna ratas. 
En liten, men trots allt glädjande utveckling åt rätt håll, från ett land där vaccinationsprogrammet fullständigt underminerat det Amerikanska skolsystemet, detta är nu på väg att kollapsa p g a oförmåga att ta itu med de 20 -25 % av eleverna, som p g a vaccinationsskador aldrig kommer att vara i stånd att läsa, räkna och skriva normalt. 
Vi talar om ett land där 3 miljoner barn årligen erhåller särskild undervisning p g a inlärningssvårigheter orsakad av vaccinationen. 
Ett land där en stor del av miljontals barn och vuxna som lider av autism, olika sorters anfall, mental retardation, hyperaktivitet, dyslexi och andra förgreningar av det månghövdade fenomen som kallas "utvecklingsstörningar", har vaccinindustrin att tacka för sina livslånga handikapp. 
Den s k " Sociopatiska Personligheten " som är orsak till den enorma ökningen av kriminalitet det senaste decennierna, är också till största delen rotad i vaccinskador. ("Vaccination, Social Violence and Criminality", Harris L Coulter). Ett "blygsamt" exempel på en liten del av de konsekvenser som uppstår när vaccinet gör sitt inträde i den mänskliga organismen. 
Märk väl, att vare sig landet heter USA, England, Tyskland, Sverige eller något annat, så pågår samma sak. Överallt där vaccin injiceras i befolkningen pågår samma sak. Samma sorts vacciner distribueras världen över och antalet offer för denna globala hälsokatastrof stiger förstås varje dag förfarandet tillåts fortgå. 

Hur långt har medvetenheten kommit i Sverige? Var finns informationen till de svenska föräldrarna? Var i myndigheternas välfärdssvammel hittar du lagen om skadestånd till de vaccinskadade svenska barnen ? 
Vad händer, och varför? 
Nu till frågan, vad är det som händer i kroppen när vaccinet gör sitt intåg i blodströmmen? 
I gamla tider kallades vaccinationen för blodförskämning, d v s en förorening av blodet. En inte alls så tokig benämning, dock ganska diffus. 
Ett vaccin innehåller som grund ett levande, försvagat eller avdödat material - bakterier el virus, av samma slag som orsakar den sjukdom som vaccinet är tänkt att skydda mot. Genom att injicera detta anser man att kroppen stimuleras att bygga upp ett försvar mot den aktuella sjukdomen. Det låter ju fint, och har också lyckats lura många. Fullt så tjusigt blir det kanske inte om man får reda på vad de olika vaccinerna framställs av. Vi tar några exempel:

Kikhostevaccin görs på slem från halsen på infekterade barn, Difterivaccin på smittat hästblod, Salks poliovaccin på infekterade apnjurar, ett vaccin mot Svinkoppor (ett slags vattkoppor) gjordes på infekterade ruttna ägg och Tyfusvaccin på gammal avföring från Tyfusoffer. 

Edward Jenners första misstag var att inte skaffa sig kunskap om potensieringen, d v s den mycket starka utspädningen av medlet. 
Ett av de lägsta potenserna inom Homeopatin, är utspätt 1 000 000 (!) gånger. (Detta ämne bör studeras separat.) Vissa homeopatiska preparat får inte ens användas i denna utspädning, p g a att medlet då blir alltför toxiskt! Begrunda detta ett ögonblick och försök förstå proportionerna. 
Immunförsvaret i människan är en mycket sinnrik anordning. Många barriärer av försvarare måste forceras och besegras av en inkräktare, innan den slutligen når blodbanorna. Om den överhuvudtaget lyckas med detta, (ett normalt immunförsvar tar kål på antagonisten ganska omgående), så finns det säkerligen inte mycket kvar av dess forna styrka. 
Tidigare har vi konstaterat att sjukdomar inte "överfaller" oss utifrån, som Louis Pasteur försökte få oss att tro, utan skapas inuti kroppen när den inre miljön och den naturliga balansen rubbas tillräckligt. Allt enligt prof. Bechamps teori, som för övrigt får stöd av nutidens vetenskapliga expertis ("Vaccination and Immunisation", Leon Chaitow). 
Det faktum att sjukdomar inte uppstår i en frisk individ, påvisades på ett bisarrt sätt i början av seklet, när en rad framstående forskare och patologer svalde miljontals sjukdomsframkallande kolerabakterier, i ett förtvivlat försök att få etablissemanget att tänka om. 
Det värsta obehaget som uppstod var en mild diarré trots att de aktiva kolerabakterierna bevisligen levde i personernas tarmar. Många andra experiment av samma slag har utförts med samma resultat. 
I det naturliga förloppet måste många hinder forceras, och den rätta miljön skapas, för att en sjukdom skall kunna utvecklas. 
Vid vaccination däremot, sprutar man de sjukdomsframkallande organismerna direkt in i blodet, i katastrofalt höga doser. Resultatet kan inte bli annat än förödande. Effekterna därav är troligtvis jämförbara med en massiv sjukdomsattack, eller upprepad sjukdom. (" Dangers of immunisation", The Randolph Society Inc.) 
Ett fatalt misstag kommer sällan ensamt i den medicinska vetenskapens trångsynta värld. Underlåtenheten att späda ut medlet i den omfattning som krävs, gör vaccinet starkt toxiskt och orsakar därigenom skador i bl a förlängda märgen (hjärnan), vilket vi återkommer till senare. 
Dessutom är det nu lätt att förstå varför det specifika vaccinet i sig ökar mottagligheten för sjukdomen som det egentligen skall skydda emot. 
I sanning skrattretande, om det inte vore så tragiskt. En Amerikansk läkare har träffande uttryckt det på följande sätt ang poliovaccinet "..i all korthet kan sägas, att det mest effektiva sättet att skydda era barn från polio, är att se till att de inte blir vaccinerade"!
När spädbarnen får sin första vaccindos vid 3 månaders ålder, är deras immunförsvar fullständigt outvecklat, och ibland dröjer det ända upp till 7-8 års ålder innan det "mognat färdigt", d v s OM det får vara ifred. 

99 % av svenska barn vaccineras, deras immunförsvar har aldrig en chans. Vaccinationen innebär sålunda en katastrof för det växande barnets omogna immunförsvar, som efter genomgånget vaccinationsprogram kan ha ca 70 % av sin totala antikroppskapacitet upptaget, mot normala 3- 7 %. 
I klarspråk betyder detta, att den vaccinerade individen blir mottaglig för alla former av sjukdomar, eftersom motståndskraften är mycket gravt nedsatt. Det betyder också att allehanda allergier och de s k autoimmuna sjukdomarna, (där kroppens försvar angriper de egna vävnaderna), får en god grund att stå på, eftersom immunförsvaret så att säga blir rubbat, felprogrammerat och "sjukt" från första början. 
(Ett av fyra barn i Sverige lider av allergi. Antalet fortsätter öka. (Läkarlexicon 1995) 
Inte bara immunförsvaret är omoget på det lilla spädbarnet, utan även hela nervsystemet. Vid födelsen har nervsystemet just påbörjat sin mognadsprocess. I vissa nervbanor börjar processen först vid 18 mån. ålder eller senare. Detta pågår i olika stadier under de första 15 levnadsåren, och i vissa delar pågår detta till 45 års ålder! Vaccinet stör och avbryter denna process med förödande konsekvenser för människans nervsystem som följd. 
Tillsammans med de höga doserna av sjukdomsframkallande organismer, innehåller också vaccinserumet många toxiska främmande proteiner*) och substanser, t ex konserveringsmedel i form av kvicksilver*), och aluminium, ofta båda delarna samtidigt . 
Dessa två av världens giftigaste tungmetaller är väl kända för sin förmåga att orsaka skador på bl a CNS, med ett brett register av hjärn- och organskador som följd. Att välja ett kvicksilverfritt vaccin är däremot ingen som helst lösning, eftersom denna komponent är långt ifrån den enda orsaken till dessa skador. 
*Det sätt på vilket vaccinet odlas fram, utvecklar vid injektion i människokroppen en syfilis-genetisk konstitution, vätskebalansen störs. 
*De främmande proteinerna och kvicksilvret, stör balansen i immunsystemet och utgör var för sig orsaker till de AUTOIMMUNA sjukdomarna, ett klart samband som naturligtvis icke är föremål för någon som helst uppföljning!
* Vitaminer och mineraler är livsviktiga näringsämnen, vilkas betydelse för optimal hälsa inte nog kan poängteras. Detta är ett omfattande område, och för den hågade finns mycket att lära sig. 
Vaccinationen orsakar en svår, och stundtals livsfarlig C-vitaminbrist i människokroppen. Detta är grundligt bevisat tack vare bl a två mycket hängivna läkare och pionjärer inom sitt område, Drs.A. Kalokerinos och Glen Vettman ("Every Second Child"). 
Frågan är: Vad bänder med kroppens övriga vitamin/mineralstatus och vad blir konsekvenserna? Det är något att fundera över. 
När vi nu går närmare in på biverkningarna, så är det av största vikt att poängtera, att med det oerhört breda register av skador som vaccinet ger, följer ett lika brett spektra av symtombilder, som inte alls behöver visa sig vid, eller omedelbart efter, själva vaccinationstillfället. 
En skada kan ge symtom efter t ex 5 min, en annan efter 5 år, en tredje efter 25 år osv. Alla bör därmed förstå, att detta bereder stora svårigheter för ett otränat öga, att sätta barnets beteende och symtom i samband med vaccinationen. 
Eftersom allmänheten inte äger någon kunskap om vare sig de kort- och långsiktiga skadorna eller dess symtombilder, är det också förklarligt varför vansinnet kunnat fortgå systematiskt i över ett halvt sekel utan att stoppas. 

Om det var allmänt känt att vaccination mot en vanlig barnsjukdom som t ex mässling, förde med sig en stor risk att utveckla bl a MS senare i livet, hur många föräldrar skulle utsätta sitt barn för detta?
Hur många skulle välja att vaccinera mot t ex kikhosta, om de samtidigt blev informerade att detta medförde en risk för deras barn att drabbas av bl a hjärnskador och epilepsi?
Hur många skulle riskera att deras barn drabbades av PSD p.g.a. ex vis Trippelvaccinet?
Svaret är naturligtvis enkelt. Inte många skulle fortsätta att göda vaccinindustrin om de visste vad som pågår. Just därför är det heller inte förståeligt nog tillåtet att veta vad som pågår. Den som gräver länge kommer ändå bara att finna toppen av isberget. 

Hjärnskador--- exempel. 
Hjärnskadorna är talrika och omfattande, alltifrån mindre beteendestörningar till MBD, Autism, Schizofreni, MS, Epilepsi, psykopati, plötslig spädbarnsdöd mm. ("Vaccination, Social Violence and Criminality"-H.L Coulter). 
Autism: I en nu legendarisk artikel från 1943 beskrev den världsberömde barnpsykiatern Leo Kanner elva fall av en ny mental sjukdom hos barn. 
Han skrev: "tillståndet skiljer sig märkbart och unikt från allt annat hittills rapporterat..." 
Ingen verkade notera, varken då eller senare, att de första fallen av autism uppstod i USA vid en tidpunkt när trippelvaccinet fick en alltmer ökad spridning. 
Samma mönster ses från bl a Japan, Frankrike, Chile, Österrike, Holland, Skandinavien och England. 
Själva ordet Autism kommer från grekiskans "auto", som betyder "själv". Dessa barn är oftast själv-centrerade och instängda i sin egen lilla värld, föga intresserade av kommunikation med omgivningen. 
Förutom detta, så utmärks autism, som alla andra hjärnskador, av ytterligare en lång rad neurologiska symtom, som vi av utrymmesskäl inte går närmare in på. 65% av de autistiska barnen visar också ett abnormt EEG. Antalet fall har ökat ständigt sedan 40-talet, och enbart i USA finns ca 200 000 fall, med en ökning av drygt 4 500/år.
Under 80-talet dog ca 45 000 amerikaner i AIDS, och samma siffra representerar alltså under samma period, de nytillkomna "levande döda" offren för hjärnskadan Autism. 

MBD, (Minimal Brain Damage el Dysfunction), även kallat "hyperaktivitet", är ett samlingsnamn på ett fenomen som upptäcktes bland skolbarn i mitten på 50-talet. 
1963 listades ungefär 100 tecken och symtom som sorterar under detta tillstånd. Den breda symtombilden som de neurologiska skadorna i Autism och MBD uppvisar, kräver särskilda studier och information finns att tillgå för den intresserade. 
Historien visar hela tiden upp ett glasklart mönster och tydliga paralleller, som inte ens det flummigaste sinne borde förmå att misstolka. 
När det gäller MBD och Autism, så var dessa patologiska tillstånd i det närmaste okända före 1940-talet. Ökningen av antalet fall fortskred under de följande decennierna, och i början på 1960-talet svärmade barnpsykiatrimottagningarna fullkomligt över av hjälpsökande föräldrar.
Allt gick hand i hand med de upptrappade vaccinationsprogrammen under denna tid. 
En studie från 1984 över Amerikanarnas mentala hälsa, visar att olika former av den Sociopatiska personligheten tillsammans med andra mentala störningar, såsom ångest, depression, schizofreni, alkohol- och drogmissbruk, är mycket oftare förekommande i den del av befolkningen som är födda 1940 och senare, än i dem som är födda före 1940. 
Barn och ungdomar med dessa skador är oftast mycket attraherade av alkohol och andra droger. Missbruk blir vanligt allt tidigare i livet. Detta är exakt den bild vi ser i vårt eget, och övriga industrialiserade länders samhällen idag och som vuxit sig allt starkare de sista decennierna. 
Läkemedelsindustrins "guldkalvar" återfinns också i hög grad i denna grupp, barn med MBD drogas t.ex. ofta med amfetaminer för att lugna ned deras hyperaktivitet. Användningen av sådana preparat ökade explosivt under 1950-talet och "medicinerna" har sedan dess delats ut systematiskt av skol- och barnläkare till barn med dessa problem. 
Över 1 milj. amerikanska skolbarn tar dagligen en eller flera av dessa livsfarliga droger för hyperaktivitet, och antalet ökar ständigt.(Hur många finns i Sverige?). 
Under en 6-årsperiod har tillverkarna av "barnens narkotika" mer än fördubblat sin produktion, och ökningen fortsätter naturligtvis. Är det någon som funderar över var den kriminalitet och drogkultur som ödelägger stora delar av vårt samhälle har sina rötter?

Över hela världen där vaccinskadorna skördar sina offer, görs den unga befolkningen till tidiga narkomaner, helt legalt och uppenbarligen med alla berörda instansers välsignelse! 
En uppsjö av preparat finns tillgängliga, och barnen drogas för många skilda orsaker, t.ex. sömn- och beteendestörningar, som också är en mycket vanlig vaccinskada. 
Ett av dessa medel som används flitigt i Sverige, heter Theralen och har liksom sina "släktingar" bl a hjärnpåverkan i sitt biverkningsregister. Man kan i detta läge helt lugnt påstå, i ett inslag av makaber galghumor, att "någon" tydligen är ute efter mänsklighetens "huvud på ett fat"!

Barnvaccinationerna orsakar olika stadier av mental retardation, alltifrån ett lätt fall på IQ-skalan, till fullständig idioti. Det är ingen tillfällighet, att när studenter i USA födda 1945 tog examen 1963, så noterades en märkbar nedgång i den Amerikanska intelligensen. 
Alla liknande tester som genomförts sedan dess, visar samma bild, en ständig nedgång på IQ-skalan, för att i dag uppvisa de lägsta siffrorna någonsin i testernas 60-åriga historia! ("Vaccination, Social Violence and Criminality").
Som tidigare nämnts, så ger skadorna i förlängda märgen upphov till mycket omfattande symptombilder. 
I denna del av hjärnan finns bl a centra för vitalfunktioner, såsom blodtryck, hjärtfrekvens och andning. 
Astma, olika andningsstörningar och respiratoriska sjukdomar har ökat katastrofalt bland barnen sedan vaccinationsprogrammet introducerades. 
Förr i världen visste den gamla medicinska folkkunskapen att "inget barn dör någonsin av Astma", men sedan 60-talet har det vuxit fram en fullständig epidemi av dödsfall i Astma bland barn och ungdomar i 
i-länderna. 

Den kanske i särklass kusligaste skadan inom detta område, är Plötslig spädbarnsdöd. M.D. Robert Mendelsohn säger: "Min uppfattning,, delad av andra i min yrkeskår, är att ung. 10 000 fall av PSD i USA varje år, orsakas av de vacciner som rutinmässigt ges till spädbarnen". ("How to raise a healthy child, in spite of your doctor" R Mendelsohn) Hur många offer finns i Sverige?
Studier har visat att 2/3 av dessa barn dör inom 3 veckor efter trippelvaccinationen, och många avlider inom ett dygn efter densamma! PSD har inom en 10-årsperiod fördubblats, men ingen ansträngning görs att följa upp de självklara sambanden. Naturligtvis. 
Spädbarnen dör alltså, som vi tidigare nämnt, av immunologisk chock eller andningsapne (andningsstillestånd), eftersom andningscentrum i förlängda märgen skadas.
Barn som överlever en sådan attack växer ofta upp autistiska.
I förlängda märgen löper också de 12 Kranialnerverna, som bl a sköter om hörsel, balans, syn, lukt, smak, matsmältning mm. Skador här ger bl a olika syn- o hörselrubbningar (även dövhet och blindhet), talsvårigheter, kolik och andra matsmältningsrubbningar, aptitstörningar resulterande i senare anorexia el. Bulimia m.m. 
Barn med dessa hjärnskador växer ofta upp till något som kallas den "Sociopatiska Personligheten". 
Dessa individer ligger bakom den kriminalitet, drog- och våldskultur, som växt fram under de senaste decennierna, och som idag har antagit monstruösa proportioner i vårt samhälle. 

Ett studium av detta sjuka "fenomen" med alla dess dokumenterade, skrämmande fakta måste göras separat, emedan det är alltför komplext för att kunna sammanfattas här. 
Ett litet, men otäckt exempel på den sjuka hjärnan, är all barnmisshandel och sexuellt utnyttjande av barn, som, liksom övrigt våld, ökar katastrofalt i den vaccinskadade befolkningen.("Vaccination, Social Violence...osv .") 
Louis J West, professor i psykiatri på the UCU School of Medicine fastslog 1985: "Om någon annan sjukdom skulle uppvisa samma grad av förfall och dödlighet, skulle det spenderas miljarder på den. Denna våldsexplosion är ett epidemiskt problem, som får allt annat som the Center for Disease Control ("Sjukdomskontrollcentret") arbetar med, att BLEKNA i jämförelse!" 
Hjärninflammation 
Roten till det onda heter hjärninflammation eller Encefalit, skapad av vaccinet, nämligen: Postvaccinal Encefalit. 
Denna sjukdom kan också orsakas av en huvudskada, omfattande brännskador eller av en infektion. Dessa orsaker är sällsynta i jämförelse. Huvudorsaken till Encefalit i alla industrialiserade länder är vaccinationsprogrammet för spädbarn. 
De exempel på skador som beskrivits ovan, är identiska med de skador som Encefaliten orsakar, och det Medicinska etablissemanget känner mycket väl till detta! Ingen ansträngning görs emellertid för att påvisa sambandet vaccin - Encefalit. 
De jämförelsevis få människor som drabbades av hjärninflammation före 1940-talet, spärrades ofta in på mentalsjukhus och andra anstalter. 
Idag finns dessa offer överallt, i alla samhällsklasser inom olika yrkesbefattningar, i olika beslutsfattande positioner. Antalet ökar ständigt.

Föräldrar behöver nu nödvändigtvis inte märka att deras barn drabbats av Encefalit. Omfattande neurologiska skador kan uppstå efter en vaccination även om den akuta reaktionen uteblir. 
När barnet reagerar på sprutan med "lätt feber och yrsel" eller "dåsighet" i några dagar, är detta ofta tecken på en hjärninflammation. Varför reagera, om man blivit itutad att detta är normalt? 
Några typiska akuta reaktioner kan också vara hög feber, onormal trötthet, öroninflammation, diarré och andra gastrointestinala störningar, kräkningar, hosta, gällt skrikande och ihållande gråt, svimning, chock, olika sorters anfall, konvulsioner, kramper, förlust av muskelkontroll, huvudvärk, andningssvårigheter och allergier. Dessa reaktioner är alla identiska med de symptom som ges vid akut Encefalit. Mardrömmar och sömnstörningar är också vanliga efterverkningar. 
En vanlig reaktion på huvudvärken är att barnet skriker, gråter, "plockar" på öronen och bankar huvudet t.ex. mot golvet el. sänggaveln. 
De allra vanligaste barnvaccinationerna i Sverige innefattar difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund och nu även kikhosta. Nya vaccin är ständigt på gång. 

Vad gäller barnsjukdomarna, så har föräldrar i alla tider (innan "Storebror" tog hand om förståndet åt dem), vetat att en genomgången barnsjukdom ger livslång immunitet och ett starkare immunförsvar. 
Vi har fått ett nytt kikhostevaccin i Sverige. Låt oss citera vad som 1986 kunde läsas på en förpackning med detta vaccin tillverkat i Connaught Laboratories: "Biverkningar som kan vara lokala och inkludera smärta, rodnad, värme, vätskeansamling och förhårdnad, är vanliga... 
Några fakta pekar på att feberreaktioner uppstår oftare hos dem som varit utsatt för sådana reaktioner vid tidigare doser... Bölder vid injektionsstället har rapporterats... 
Reaktioner såsom feber, dåsighet, retlighet och anorexia uppstår ganska ofta... Klåda, allergiska reaktioner och andningssvårigheter inklusive apne (andningsuppehåll) har observerats... 
Måttliga till utbredda (innefattande hela organismen) reaktioner såsom 40.5 graders feber eller högre, ihållande otröstlig gråt som pågår under 3 tim. eller mer, ovanligt gällt skrikande, kollaps el. kramper inträffar relativt sällan... 
Mer omfattande neurologiska komplikationer såsom utdraget kramptillstånd eller hjärnskada, ibland ödesdiger, har rapporterats... Anafylaktiska reaktioner såsom svullnad runt munnen, andningssvårigheter, hypotensionel chock har rapporterats... Plötslig Spädbarnsdöd har drabbat spädbarn efter Trippelvaccinationen... Anfall av spädbarnsspasmer har drabbat barn som nyligen fått Trippel- el. Duplexvaccination. .." 
Kommentarer är tämligen överflödiga. 
I 2 606 fall av skadestånd i Londons domstol gällande enbart neurologiska skador, ingick trippelvaccinet i 2 090 av dessa. Detta gällde offer med minst 80 % funktionsnedsättning, övriga fall var många fler. 
En Fransk professor och vaccinmotståndare vid namn Delarue, författare till boken "L"intoxication Vaccinale " har sagt: "Genom vaccinationen induceras karaktärsförändringar hos hela generationer,
koncentrationsförmåga och kritiskt tänkande förändras, medan irritabilitet och ångest förstärks. 
Vaccinationen påverkar dessa generationers beteenden, formlösa, atoniska människor uppstår som knappast intresserar sig för någonting, som är ängsliga, inbundna och utsatta för alla möjliga former av oro och ångest. Vaccinationen bär tvivelsutan ett icke oansenligt bidrag till denna karaktärsstruktur hos massan, och dess attityd och uppträde" 
Mellan vaccin, hjärtsjukdomar och hjärnskador finns ett väldokumenterat samband, och UCIA studier visar att 11-12 000 människor/år, drabbas av en permanent neurologisk skada p.g.a vaccinet ("Vaccinaton, Social Violence.." ..osv). Mörkertalet är stort. 

En läkare vid namn Benchetrit ansåg vaccinerna vara huvudansvarig för de två största folksjukdomarna i modem tid, Cancer och Hjärtsjukdomar. Han tillade: "Jag har varit Serolog i många år, och jag vet vad jag talar om." Dr. Benchetrit är långt ifrån den ende läkaren att starkt kritisera vaccin. 
Över hela världen är man inom yrkeskåren oense i denna fråga, och har så alltid varit. 

Dr. S.S Goldwater var även han kritisk mot användningen av vaccin. Han skrev i The Modern Hospital Magazine b.la. följande: "Kroniska sjukdomar växer med en sådan fart, att Amerika kommer att bli en Nation av invalider. Mer än hälften av sjukhussängarna i U.S.A är idag upptagna av offren för kroniska mentala och fysiska sjukdomar. Medelålders och äldre personer är långt ifrån de enda, många barn är också med bland de lidande" 

SirAlmroth Wright, ett tungt namn inom den konventionella Medicinska yrkeskåren, fastslog att: "...hela tron på vaccinterapi vilar på en grund av lös sand." 

Dr Beddow Bayly skrev: "Så storslagen är den i det närmaste mystiska vördnaden som hyses av den medicinska vetenskapen, för antitoxinsera ( vacciner), och så kraftfulla är de kommersiella intressena som tjänar på vaccinernas fortsatta ökade användning, att det har kommit att bli ansett som ett brott mot medicinsk etikett att kritisera denna form av behandling, eller att rapportera misslyckade resultat av densamma." 
Det finns många läkare som reagerar så starkt på vad som pågår inom deras egen yrkeskår, att de ibland tvingas uttrycka sig i så kraftfulla ordalag att det skulle vara klart ärekränkande om en lekman gjorde samma uttalande. Följande ord från en läkare vid namn Blane är ett exempel på detta: "Läkekonstens historia fullkomligt myllrar av bedrägliga, ineffektiva och nyckfulla handlingar, vilseledande och spetsfundiga resonemang, som man skulle kunna tolka som ett kaos av misstag, en väv av bedrägeri, ovärdig att erkännas bland de värdefulla konsterna och de humanitära mänskliga sysselsättningarna." 
"Och var kommer det att sluta?"- skriver J. W Armstrong i sin bok "Water of Life", "Det började med smittkoppsvaccin, sedan följde vacciner för en rad andra sjukdomar, och så kommer det att fortsätta tills man har plockat fram vaccin för varje tänkbar typ av sjukdom som existerar. Men i vilket skick människans blod kommer att befinna sig, efter att ha blivit utsatt för alla dessa gifter orkar man inte ens tänka på." 
Men nu förhåller det sig så, att om de Naturmedicinska terapierna (som alltid varit överlägsna de ortodoxa) skulle tillåtas ta överhanden, så skulle vaccintillverkarna inte längre kunna köpa en gammal häst för en hundralapp, och göra 10 000-tals kronor i vinst på det stackars djuret. Vilket Gud Förbjude! 

Makabert så det förslår. Polio- och difterismitta hittas i förorenad säd eller mjölk. Förekomsten sjönk med 80 % under 30-talet när sädeshanteringen förbättrades. Man menar att polio och difteri skulle upphört på naturlig väg under 50-talet i Europa och USA, men att vaccinationer har fördröjt denna process och att dessa sjukdomar nu kan förväntas öka p g a vaccinet 

Poliovaccinet bär idag huvudansvaret för ökningen av t ex MS, diabetes, rematoid artrit, och den explosion av leukemi som vi idag kan se i I-länderna. (Dr. Glen Dettman,Australian Nurses Journal, Dec.1977.) 
Dr Fred Klenner, North Carolina, har sagt: "många av oss är av den åsikten att Poliovaccinerna som är odlade i vävnad från apnjurar, har varit direkt ansvariga för huvudökningen av leukemi i landet" . 
Misstanken om att vilande viruspartiklar i blodet, (vilket är vad som uppstår vid vaccinationen) skapar långsiktiga skador, får gehör av många forskare. Från en stor artikel i the British Medical Journal 1967 , benämnd "Multipel Skleros och Vaccination" har vi hämtat följande kommentar; "Tyska författare har beskrivit det uppenbara sambandet mellan MS och vaccinationer mot smittkoppor, tyfus, stelkramp, polio, TBC och difteri". 
En undersökning i Danmark 1985 visade att personer som blivit utsatta för mässlingvaccin i barndomen utvecklade p g a detta senare i livet störningar som t ex speciella hudsjukdomar, tumörer och degenerativa sjukdomar i skelett och brosk, såsom cervical cancer, olika former av hudcancer och MS. 
Vid en studie av EEG på 58 barn efter första poliovaccinationen, fann man hjärnpåverkan på 41% av dessa samma dag, 40-50% uppvisade ett abnormt EEG 24 tim. efter vaccinationen. 
Polio var en okänd sjukdom på Madeira, tills man introducerade poliovaccinet. En epidemi utbröt omedelbart, och hundratals barn insjuknade. Vid den Finska polioepidemin 1984, var 7 av 9 insjuknade vaccinerade, en som var vaccinerad 5 ggr dog! 
4 av 5 lab. som producerade poliovaccin under 50-talet, finansierades av Rockefeller Chain, en månghövdad multimiljardjätte som än i dag sitter på många stolar. Man gick 5 milj. dollar i vinst på kampanjen.
Vi har tidigare påvisat Jenners fiasko med smittkoppsvaccinet, Japan införde tvångsvaccination 1872, och även där utbröt den värsta epidemin någonsin med 165 000 sjuka och 30 000 döda, alla vaccinerade. 
Detta är att jämföra med Australien, där 3 st. dödsfall inträffade på 15 år! I Australien finns ingen tvångsvaccination. 
1939 införde Tyskland tvångsvaccination mot Difteri, 150 000 insjuknade, alla var vaccinerade. 
Vi jämför med Norge, där man inte vaccinerat, och som vid samma tid hade ca 50 fall! 
USA införde tvångsvaccination på Filippinerna. 1917-19 utbröt också där den största epidemin någonsin med 162 000 sjuka och 71 000 döda, alla vaccinerade. 

Naturlig immunitet mot TBC, var under utveckling på 1890- talet. Massvaccinationen startade 1945-46. 
I Holland, där man aldrig massvaccinerat, har sjukdomen varit i princip okänd. 
I Finland har man varit mycket noggrann med att systematiskt vaccinera mot TBC. 
Finland bar det högsta insjuknandet i TBC i Europa! 
Spanska Sjukan 
Under l:a världskriget vaccinerades varje inkallad i USA med alla då kända vaccin. 
Många föll döda ned på platsen, andra fyllde upp hela militärsjukhus. De lämnade sjukhusen som krigsinvalider och med mentala störningar. Många hade aldrig varit i närheten av en krigsskådeplats. 
Sjukdomarna i lägren var också förödande, och, menade många, långt mer förödande än stridsepisoderna! 
Detta gjorde slut på tvångsvaccinationen i England. 
Men! Läkemedelsindustrin hade fått ett överskott på vaccin, och nu drog man igång med en JÄTTEKAMPANJ i USA. 
Man basunerade ut att: Nu skulle soldaterna komma hem med många sjukdomar, alla måste gå man ur huse och vaccinera sig! Män, kvinnor och barn. 

Resultat: 
1918-19 förvandlades städerna till SPÖKSTÄDER, allt var stängt, alla låg hemma till sängs. 
De få som inte vaccinerat sig fick mycket att göra, och de klarade detta utan att bli smittade! 
Vaccinet såldes till många länder, OCH ÖVER HELA VÄRLDEN DOG 20 MILJ. MÄNNISKOR, man undrar vad Spanjorerna tyckte om att USA döpte den till Spanska Sjukan, därifrån hade den i alla fall inte kommit... De enda länder som inte drabbades, var de som inte velat köpa något vaccin, däribland Grekland. 

Virus - utom all kontroll. 
Vi har tidigare konstaterat, att virusbakterier och svamp är en och samma varelse, bara olika metamorfos 
(omvandlings) stadium.  Virus kan inte leva utanför sin värd (ex. människokroppen), placera virus i ett provrör, och de kan inte göra något, inte ens kopior av sig själv, de är fullständigt orörliga. 
I sin rätta miljö däremot är virus snällt sagt mycket kusliga. 

Alla sorters virus är oerhört omvandlingsbara, de kan byta genetiskt material, och omvariera detta i alla möjliga kombinationer! Vid blodprovtagningar kan dessa "varelser" försvinna och återkomma efter behag vilket gör dem mycket svåra att spåra. 

De kan vila latent i kroppen, för att sedan aktiveras av t ex ett annat virus, "korsningar" av virus är EXTREMT FARLIGA, och får oftast förödande konsekvenser, nya och livsfarliga hybrider "föds", vilket påvisades 1986,när man blandade två st. för möss helt ofarliga virus och injicerade dessa på en liten mus. 
Den dog omgående. När man så undersökte sprutan fann man 14 olika sorters virus, varav 3 av dem verkade omedelbart dödande på mössen! 
Vad betyder nu detta?? 
Det betyder att förfarandet med vaccin är även i detta avseende fullständigt livsfarligt och utom all kontroll, eftersom det i det framställda vaccinserumet huserar okända virus från s.a.s. "originalplatsen" (t ex apnjurarna). De okända virusen kan man aldrig någonsin varken hitta eller "rena bort". 
VI KÄNNER ÄNNU INTE TILL NÅGON METOD ATT FÖRSÄKRA OSS OM ATT VACCINET ÄR FRITT FRÅN ANNAT VIRUS!  Var snäll och begrunda konsekvenserna ett kort ögonblick. 
AIDS 
Ett av de mest fruktade och fruktansvärda sjukdomshoten i modem tid är AIDS.
Var kommer denna dödliga sjukdom ifrån?? 
Forskare världen över, som vågar ha en egen åsikt, är överens om att AIDS är en "laboratorieprodukt", d.v.s. skapad, medvetet el. omedvetet, av människohänder . 
Vaccinationerna ligger snällt sagt "illa till ", och många är rörande eniga om att AIDS är ett resultat av dessa. Vi återger här några varianter på uppkomsten av AIDS: 
* I en rapport i The Times 1987, skrev redaktören för den vetenskapliga avdelningen följande; " AIDS epidemin kan ha utIösts av massvaccinationskampanjen mot smittkoppor, WHO som stod bakom den 13- åriga kampanjen, studerar nu nya vetenskapliga bevis som pekar på att vaccinationen med smittkoppsvaccinet vaccinia "väckte" den vilande virusinfektionen (RIV). 
Några experter fruktar, att i syfte att utplåna en sjukdom, skapades en annan, från att ha varit en mindre endemisk (inhemsk) sjukdom i Tredje världen, till att bli allmänt förekommande". 
En av WHO:s rådgivare som avslöjade problemet, sade till The Times;" Jag trodde det bara var en tillfällighet, tills vi studerade de senaste rönen kring de reaktioner som orsakas av vaccinia. Nu är jag övertygad om att smittkoppsvaccin "teorin" är förklaringen till explosionen av AIDS". 
* Fram till 80-talet framställdes alla vaccin på human (mänsklig) vävnad (placentan, dvs livmoderkakan). 

Plötsligt en dag upptäcktes, att alla cellkulturer världen över var förorenade av cervix (livmoderhals-) cancerceller från en patient vid namn Henrietta Lacks (HeLa-cellerna). 
Dessa var mycket starkt carcinogena (cancerframkallande ), och hade skickats runt till alla lab. 
Alla odlingar blev förorenade. 
Man beslöt då att odla fram vaccinet på djurceller istället. Man trodde inte att detta kunde smitta från art till art. Första djuret man valde var Afrikas Gröna apa. Så hände det sig att mer än 98 milj. poliovaccin-doser kom att bli smittade av SV 40 ( Gröna apans virus). SV 40 liknar mycket AIDS-viruset, det är immunsuppressivt, och orsakar flertalet sarkoma (tumörer). 

Tiden 1955-84 gavs detta vaccin till ÖVER 200 MIlJ. MÄNNISKOR. MAN DROG INTE TILLBAKA VACCINET när man upptäckt detta. Naturligtvis. 
Sedan 1965 har påvisats SV 40:s fenomenala förmåga att interagera eller transformera (omvandla) sig, under bildandet av nya patogena (sjukdomsframkallande) hybrider. 
Så t ex hittade man SV 40 i det preparat i vilket man framställt ett vaccin mot luftvägssjukdom till Amerikanska armén. Preparatet som använts under flera års tid, hade inaktiverats med formaldehyd. Alla soldater hade årligen vaccinerats med detta. 
Skulle någon vägra, ställdes han inför krigsrätt, trots att detta bara är praxis, och ingenstans lagbundet! 
När man upptäckte SV 40 så eliminerades det med hjälp av antikroppar, man tvättade ut det. 
Ändå fann man vid test på hamster flera för SV 40 typiska tumörer, så hittade man ett nytt virus med en "Adeno-virus 7"-kapsel, (därför kunde man inte tvätta ut det), och inuti fanns SV 40 genom (anlag). 
Den nya hybriden visade sig vara överlägsen de två föräldrarna (A 7 och SV 40). 
Den förökade sig snabbare, och gav fler tumörer. Så upptäckte man att man smittat ned MILJONTALS soldater med den nya bybriden. Människor som är födda och vaccinerade på 50-talet och det tidiga 60-talet, och sålunda blev nedsmittade med SV 40, är huvudgruppen av de människor som idag har AIDS. 
*1970 vid en konferens på toppnivå, där 19 av världens främsta bakteriologer och virologer deltog, uttrycktes en önskan att få göra en studie rörande "HIA-typens relation till immunförsvaret vid väl definierade bakteriella eller virala antigen". 
Väl definierad kan bara vara en syntetiskt framställd art, eftersom man endast då vet att man bara har en sort. (I naturen existerar nämligen alla möjliga övergångsformer). 
Man ville få göra försöken i form av en förebyggande vaccination. 
10 år tidigare hade en forskare ansökt om anslag till ett försök att framställa ett virus som det mänskliga immunförsvaret inte hade något försvar emot. Detta beviljades. 
1975 igångsätts så en mediakampanj, NY FARA! HEPATIT B! (Hepatit B är en av de allra lättaste sjukdomarna att behandla. En japansk studie visade ett fullständigt tillfrisknande hos 1 100 patienter då de behandlades med 2 gr. C- vitamin / dag.) 
Riskgrupper identifierades i massmedia. Homosexuella och Alaskaindianer "plockades ut" som speciella riskgrupper. 1980 ställde 1 100 homosexuella i New York upp och 11 500 homosexuella från San Franscisco, för att få det nya undergörande vaccinet mot Hepatit B. 
6 mån. senare ses hos dem en ny sjukdom, något som immunförsvaret inte har något försvar emot. 
Viruset fick namnet HIV och uppfattades som en "kusin" till SV 40. Från 1985 och framåt vaccinerades Alaskaindianernas barn. Man passade på när de var i skolan och utan föräldrarnas medgivande, vilket är olagligt i USA. De hade förklarats vara Hepatit-B riskgrupper, nu dör Alaskaindianerna, Kvinnor, Män, och Barn - i AIDS. 
Ett vaccin mot AIDS är just nu under utveckling som kan komma att påtvingas alla jordens innevånare. 
Konsekvenserna kan få AIDS att verka menlös i jämförelse, eftersom nya och än mer MONSTRUÖSA virusmutationer då kommer att utvecklas. 

Den yttre miljön är mycket viktig för vår överlevnad. Den inre miljön är om möjligt ännu viktigare. 
Vi måste lära oss att angripa problemen från rätt håll. Ty med en alltmer förorenad inre miljö, kommer vi snart inte att behöva någon yttre! 

Vaccinindustrins offer; du ser dem varje dag, varhelst du vänder din blick så finns de där. 
Och även om all barnvaccination upphör omedelbart, så ärvs en viss del av de vaccinskadade generna från föräldrar till barn. Det är också därför som vi ser en ständig ökning av såväl sjukdomar som missbruk och kriminalitet, eftersom ju fler generationer bakåt som är vaccinerade, desto fler vaccinskador "läggs på hög " i den nya generationen. Flera "vaccinfria" generationer kommer att krävas innan människosläktet är fritt från detta gissel. 

Kära Läsare - Tack för att vi fått låna en del av Din tid. 
Det är vår innerliga förhoppning, att Du efter detta varken har lust eller möjlighet att stoppa huvudet i sanden längre. 99% av svenska barn vaccineras, varje dag skördas nya offer. 
Dessa är numera även DITT ANSVAR. 
Referenser och läsvärt: 
*"Vaccination, social violence and Criminality", Harris L Coulter 1990 
* II A shot in the Dark": Coulter & Fisher 1991 
* II Vaccination and Immunisation (what every parent should know) II Leon Chaitow 1987 
* "The Dangers of Immunisation "; The Randolph Society Inc. 1987 *"How to raise a healthy child, in spite ofyour doctor"; Dr. Robert S. Mendelsohn 1984 
*"Immunisation- the Reality behind the Myth "; Walene James 1988 *"Vaccines; Are they really sate and effective?" Neil Z. Miller 1994 *"Immunisation-Theoryvs. Reality";NeiIZ. Miller 1996 
* II Confessions of a medical Heretic"; Dr. Robert S. Mendelsohn 1979 (Sv. "Den Vita Lögnen ") 
*"Every Second Child"; Dr. Archie Kalokerinos 1981 
(Vissa data är även hämtade ur en föreläsning av Dr. M Hellsten.) 

Några exempel på olika vacciners "innehållsdeklaration", informationen hämtad ur FASS 1994- 95. 
VACCIN MOT POLIO 
Informationslämnande företag: SBL Tillverkare: SBL 
Innehåll: Verksamt ämne: formalinavdödat poliovirus typ 1, 2 och 3 (odlat på apnjureceller). Övrigt: fenoxietanol ( konserveringsmedel), formaldehyd (konserveringsmedel), fenolrött (pH- indikator), medium Parker 199. Observera. De som är överkänsliga mot formaldehyd eller mot apa ( ! ! ! ! ! !) bör rådgöra med läkare innan vaccination påbörjas. 

VACCIN MOT HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP B 
Informationslämnande företag. MSD Tillverkare. MSD. 
Innehåll: Verksamma ämnen: haemophilus influenzae typ b polysackarid, neisseria meningitidis yttre membranprotein komplex. 
Övrigt: laktos 2 mg, aluminiumhydroxid, natriumborat, natriumklorid, thiomersal, (konserveringsmedel innehållande kvicksilver), sterilt vatten. 
DT- HIB (vaccin mot difteri, stelkramp och h. influensa typ b.) 
Innehåll. Verksamma ämnen: difteritoxoid, tetanustoxoid, H. influenzae typ b polysackarid, aluminiumfosfat. Övrigt: natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, trometamol, sackaros, vatten. 
Skall inte användas av personer som är överkänsliga mot ämnen som ingår i vaccinet. (HUR MÅNGA FÖRÄLDRAR VET DETTA I FÖRVÄG; HUR MÅNGA BLIR ,ÖVERHUVUDTAGET TILLFRÅGADE !) SAVE:s anm. 

VACCIN MOT MÄSSLING, PÅSSJUKA OCH RÖDA HUND (VIRIV AC) 
Informationslämnande företag: SBL Tillverkare: SBL 
Innehåll: Verksamma ämnen: levande försvagat mässlingsvirus Enders Edmonston B-stam, levande försvagat påssjukevirus Jeryl Lynn-stam, försvagat rubellavirus RA 27/3 stam. Övrigt: neomycin, sorbitol, natriumbikarbonat, kaliumdivätefosfat, dikaliumvätefosfat, medium 199 Parker, Minimum Essential Medium Eagle, hydrolyserat gelatin, natriumdivätefosfat, dinatriumvätefosfat, sackaros, natrium L- glutamat (förbjudet i barnmat! SAVE:s anm.) albumin, fenolrött (pH- indikator), vatten. 
Skall inte användas av personer som är överkänsliga mot neomycin, personer med nedsatt immunförsvar eller personer som tidigare fått en häftig överkänslighetsreaktion mot ägg. 

VACCIN MOT DIFTERI OCH TETANUS ( DUPLEX) 
Informationslämnande företag: SBL Tillverkare: SBL 
Innehåll. Verksamma ämnen: difteritoxoid, tetanustoxoid, aluminiumfosfat. Övrigt: natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, vatten. 

VACCIN MOT DIFTERI 
Informationslämnande företag: SBL Tillverkare: SBL 
Innehåll: Verksamma ämnen: difteritoxoid, aluminiumfosfat. Övrigt: tiomersal, natrium, (konserveringsmedel, organisk kvicksilverförening), natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, vatten. 

VACCIN MOT TETANUS MED TILLSATS A V DIFTERITOXOm (Td) 
Informationslämnande företag: SBL Tillverkare: SBL 
Innehåll: Verksamma ämnen: tetanustoxoid, difteritoxoid, aluminiumfosfat. Övrigt: tiomersalnatrium, (organisk kvicksilverförening), natriumklorid, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, vatten. 

VACCIN MOT FÄSTINGBUREN vm USENCEFALIT 
Informationslämnande företag: Immuno Tillverkare: Immuno 
Innehåll: Verksamt ämne: formalinavdödat TBE-virus. Övrigt: tiomersal (kvicksilver) aluminiumhydroxid, albumin, formaldehyd, natriumklorid, dinatriumvätefosfat, kaliumdivätefosfat, sterilt vatten.
Skall inte användas vid akuta feberinfektioner eller vid överkänslighet mot i vaccinet ingående komponenter. Försiktighet vid allergi mot äggprotein. 
ÖVRIGA REGISTRERADE VACCINER: 
ACT -HIB mot influensa typ b. Almevax rubellavaccin, mot röda hund. Arilvax, mot gula febern. BCG- vaccin, tuberkulos, Begrivac- mot influensa, Engerix- mot Hepatit B, Fluzone- mot influensa, Havrix- mot Hepatit A, H-B-Vax N- mot Hepatit B, SAMT YTTERLIGARE 14 (!) OLIKA SORTER. 
Intressant är att notera, att informationslämnare och tillverkare är ett och samma företag 

SAVE -Svenska Antivaccinations Enheten 
* är en politiskt och religiöst obunden förening, vars främsta uppgift är att tillhandahålla information, och tillvarata barnens och den "lilla människans " intressen gentemot de kommersiella krafterna i denna livsviktiga fråga. 
*SAVE är än så länge en ideell förening. Vårt arbete är dock mycket tidskrävande, och naturligtvis har vi omkostnader vid t.ex. insamling, översättning och sammanställande av information. 
Varje litet stöd från Dig som vill medverka till att underlätta och effektivisera vårt fortsatta arbete, är vi naturligtvis mycket tacksamma för! 
*I samband med SAVE, kommer även Vaccinskadefonden att bildas, för att bl.a. ge de vaccinskadade offren en ekonomisk möjlighet till diagnosticering och behandling av sin specifika skada. 
*En av våra närmaste ambitioner, är ett internationellt samarbete med de liknande organisationer som finns i bl.a. England och USA. 
*Den grundinformation du just fått, kommer fortlöpande att kompletteras och uppdateras, alltefter som tiden och övriga omständigheter tillåter. Vi är därför tacksamma om du hör av dig till SAVE när du vill beställa fler informationsfoldrar till t.ex. vänner och bekanta. 
*Har du önskemål, synpunkter eller frågor- så hör av dig till SAVE. *SAVE:s huvudmål är- att inte längre behöva finnas ! 
Vi kämpar för våra barn, deras barn, och barnbarn. 
Med Din hjälp kan vi bli ÄNNU STARKARE - VILL DU?? 
Vi behöver Ditt stöd mer än någonsin!	 		SAVE 
Ett omfattande kompletteringsarbete planeras 		Box 15 149 
och vi behöver ALL HJÄLP VI KAN FÅ från 		10465 STOCKHOLM 
Dig som anser vårt arbete vara viktigt och värt 		Pg. 68 03 59 -7 
att stödja! ! 
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VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 
SAVE ämnar göra en studie över hälsostatusen på ovaccinerade kontra vaccinerade barn. Vi behöver föräldraberättelser -sjukdomshistoria, medicineringar, beteenderubbningar, ja ALLA observationer som Du kan hjälpa till med är MYCKET VÄLKOMNA!
Ett litet tips är att noggrant notera sjukdomen osv. när det händer -och inte vänta till en senare tidpunkt, eftersom man ju alltid som förälder har en tendens att "glömma bort" såna här saker. 
Alla berättelser som är ärliga och uppriktiga har alltså en MYCKET VIKTIG funktion att fylla i vårt fortsatta arbete för barnen och framtiden. 
ETT VARMT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

" Så farlig är vägen, att man aldrig ser stupet, man faller sakta, stilla och lugnt - i djupaste trygghet - uppbyggd av strunt! " 

Ur "Barnaboken" 


Vaccinationsgaranti. 


Kan Ni garantera. ... 
...att de, i vaccinet ingående, försvagade eller avdödade virus och bakterier inte blir   virulenta och orsakar framtida sjukdomar? 
...att det i vaccinet inte finns levande, kända eller okända virus? 
...att de i vaccinet förekommande animaliska proteiner inte orsakar skadliga immunologiska reaktioner när de sprutas in i blodet? 
...att i vaccinet ingående kroppsfrämmande ämnen såsom formaldehyd, tiomersalnatrium och andra liknande substanser, inte framkallar allergier eller andra skador hos barnet nu och i framtiden? 







Jag garanterar att de i vaccinet ingående ämnen inte kommer att skada 


____________________________________________________________________
Namn                                                                                      Personnummer 


Vid eventuell skada förbinder jag mig att betala en miljon kronor i skadestånd. 


_______________________________________
Ort                                               Datum 



____________________________________________________________________
Ansvarig Läkare 						     Personnummer




____________________________________________
Namnförtydligande



