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Homines quod volunt credunt "Människor tror det de vill"
Att skriva om saker och ting har sina sidor – ibland sprutar texten bara fram och
ibland måste man mödosamt föda fram det man vill förmedla, ofta under längre
anloppstid. Ibland hjälper det att läsa på olika ämnen och ”swisch” så släpper
förlamningen. Vårens brev har kännetecknats av förgiftningar och deras vådliga
inverkan på vår hälsa. Det kan man naturligtvis inte skriva för mycket om. Under
sommaren tänkte jag behandla ämnen som civilisationen tillhandahåller med hjälp av
myndighetrs och organisationers välvilja, kortsiktigt baserat på rön som helt eller
delvis fått ge vika för nyare synsätt. Följande tre punkter kommer att beröras:
1. Vaccinationers sensibiliserande verkan på det mänskliga immunförsvaret
2. Fakta och myter om protonhämmande mediciner ( t ex Omeprazol)
3. Tankar om processad mat – föda eller långsam utveckling mot ohälsa
Vaccinationer och immunförsvar
Vi matas ständigt med påståenden om att nyttan överstiger skadan, media beskriver
verligheten som ”hallelujabetonad” när någon aktör basunerar ut en nyhet. Okritiska
hälsoreportrar övertrumfar varandra i skönmålningen av nya mediciner, vilket
självklart förvillar allmänheten som inte orkar gå till grund och botten med alla
kortsiktiga sanningar. Seriös information finns att tillgå, men handen på hjärtat, orkar
du leta upp den och kritiskt granska sakinnehållet. Vi hoppas och tror att de som
beskrivit verkligheten har gjort detta arbete åt oss. Så är självklart inte fallet!
Vad innehåller vacciner?
Vacciner innehåller ett varierande antal giftiga substanser, beroende på tillverkningssätt och vilka sjukdomar de är avsedda för. Bakterievacciner som trippelvaccinationen, innehåller denaturerade bakteriegifter (toxinoider) som ska reta
immunförsvaret till antikroppsproduktion. För att fastställa en medicins säkerhet, sker
vanligtvis en dubbelblind, placebokontrollerad test. Helst på människor, men det
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tycks i barnens fall inte vara etiskt försvarbart. Det är märkligt att ingenstans i
litteraturen finns det rapporterat att dagens vacciner någonsin har genomgått ett
sådant test, för att fastställa det medicinska värdet.
Biverkningar är underrapporterade
Eller inte ens anmälda till läkemedelsverket, eftersom läkaren värderar den
uppkommna situationen som orsakat av andra kriterier. Kortsiktiga biverkningar finns
angivna i bipacksedeln som lätta och övergående. Allergiska reaktioner behandlas
med adrenalin, problemen blir först akuta vid anafylaktiska reaktioner som kräver
omedelbar läkarvård. Följdreaktioner som kan inträffa senare i livet på grund av
vaccininpåverkan och alla miljarders miljarder proteinrester och tillsatsämnen, är
mycket dåligt utforskade, om överhuvud taget relaterade till en vaccination som skett
för många år sedan. Befintlig statisktik används som täckmantel för vacciners
förträfflighet (tänk på svininfluensan och narkolepsifallen).
Hyperinsulism hos spädbarn
Skrikande, chock och kramper konstaterades efter vaccination av barn mot kikhosta.
Man upptäckte och renodlade ett protein som fanns i kikhostevaccinet (kallad IAP)
som kunde leda till för högt insulin i blodplasma och därpå följande insulinresistens
och högt blodtryck. Bindande besvis pekade på en förändrad sockeromsättning,
indirekt orsakat av insulin. Vaccinets effekter på insulinnivåerna ledde till en reducerad sockeromsättning i hjärnan, Särskilt områden som styr motorik och uppmärksamhet – ADHD var född! (Cohen 1979 och Toyota 1980). Den framgångsrika
kikhostevaccinationen kunde leda till hjärnskador!
Hur var det då med polio?
Från otaliga barnförlamningsfall till några få poliofall om året! När man i början av
50-talet kunde identifiera virus som sjukdomsalstrare, kunde man konstatera att ca en
tredjedel av alla fallen var orsakade av poliovirus. En tredjedel av fallen orsakades av
bakteriegifter (toxiner) och den sista tredjedelen av förlamningar kunde härledas från
störningar i fett- och sockeromsättningen. Hjärnan är helt beroende av glukos för sin
funktion och energiutveckling. Plötsligt fann man statisktiskt sett en enorm nedgång
av poliofallen, när vaccinationen sattes in. Men det mesta berodde på att man flyttat
målstolperna för definitionen av polio – diagnosen ställdes enbart när sjukdomen
berodde på det vilda viruset och förlamningen varade i minst en månad eller mer.
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Alla andra fall av barnförlamning fick sina egna etiketter.
Samtidigt kunde man konstatera att de som blev av med sina tonsiller, en vanlig
åtgärd efter vaccinationer på den tiden, var flera gånger mera utsatta för viruset än de
som hade sina tonsiller i behåll. Likaså kunde polio provoceras fram av andra
injektioner, t ex antibiotika, som gavs ifall det var något bakteriellt. Numera ges
antibiotika i de flesta fallen oralt, inkapslat för att kunna passera magen utan
påverken och först utöva sin verkan i tunntarmen. I Rumänien lyckades man att
reducera poliofallen med 86 %, när man ändrade den medicinska proceduren (1997)
Hur var det då med mässlingen?
Normalt har barnet förvärvat en immunitet mot mässlingvirus efter genomgången
sjukdom. Ett friskt barn har inga som helst problem att genomlida sjukdomen och
anses därefter vara immun mot framtida virusattacker. Undernärda och sjuka barn är
självklart undantagna – vi kan se dessa dagligen i TV som utmärglade, apatiska
varelser. Enligt Ekdahl, en svensk forskare, uppdaterar en genomgången, naturlig
mässlinginfektion vårt immunförsvar. Alla undersökta som var vaccinerade mot
mässlingen, utsattes för tarmproblem av olika slag. Kontrollgruppen som inte var
vaccinerad, var helt förskonade. Vidare konstaterade han att en genomgången,
naturlig mässlinginfektion, skyddade senare i livet mot vissa cancerformer.
I USA är vaccination obligatorisk för att få gå på förskola, skola eller universitet.
Märkligt nog kommer regelbundet rapporter om att hela skolor utsätts för
mässlingattacker, trots en vaccinationstäckning på 98 %. En motsägelsefull reaktion.
Likaså har man i vintras erkänt att de fall av mässling som upptäcktes i
Göteborgsområdet, var orsakade av vaccinvirus. Inte helt oväntat då det vilda viruset
inte har en chans att cirkulera i befolkningen, det finns för få icke immuna människor.
Annu så länge har riksdagen inte fattat beslut om vaccinationstvång hos oss.
Sensibilisering av individer
I vårt land anser man att alla har en godtagbar näringsstatus och därmed ett bra och
uppdaterat immunförsvar. Så är naturligtvis inte fallet! Det mänskliga styr- och
reglersystemet är starkt beroende av fungerande näringstillförsel och upptag,
välfyllda depåer, god cirkulation och bra kondition av alla utrensningsorgan.
Störningar representerar en rad sjukdomsbilder som subkliniska inflammationer
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(låggradiga men långvariga inflammationer), reaktioner på läkemedel och
vaccinationer, inflammatoriska tarmsjukdomar och sjukdomar där det egna
immunförsvaret angriper sina egna celler (autoimmuna sjukdomar). Sjukdomsbilden
blir mer och mer förvirrande och kräver enorma resurser för åtgärder som i bästa fall
kan bromsa eländet.
Låt oss konstatera – varje medicinsk åtgärd sensibiliserar (känsliggör) organismen!
Den försvarar sig så gott den kan med hjälp av lagrad information i DNA, egna
erfarenheter och just nu upplevda sinnesintryck. Det undermedvetna vävar ihop dessa
fakta till bilder som ligger till grund för fysiska och psykiska reaktioner. Åtgärder
upplevs inte alltid som relevanta, man förstår inte innebörden av den egna kroppens
reaktioner. Och det är inte helt fel! Sjukdomsförloppet visar kroppens förtvivlade
försök att kompensera en primär skada. Skadan kan ligga långt ifrån det stället som
blir föremål för svaret på felbelastningen. Plötsligt kan man förstå varför allergier kan
uppträda helt spontant och medföra reaktioner på ämnen som tidigare i livet inte
genererat några problem. Ett desorienterat immunförsvar har fattat beslutet att
bananen är farlig, för att den återkommer ofta i kosten.
Sammanfattning
Kroppen har under evolutionen utvecklat ett starkt försvar mot olika ämnen.
Kräkreflexen är det primära försvaret när giftmängden är så pass stor att den måste
uppmärksammas. Finns det rester av ämnen kvar i tarmkanalen, diarrear man snart ut
dessa bakvägen. Däremot har kroppen ett minimalt försvar mot ämnen som tillförs
via stick genom huden. Reaktionen efteråt är ofta illamående och liknande
försvarstecken från mag/tarmkanalen. En vaccination uppfattas av kroppen som ett
intrång i en skyddad miljö. Försvarsreaktionerna är helt och hållet individuella och
kan inte underordnas skolmedicinens önskemål om ”medelsvenssons reaktioner”.
Därför klarar sig vissa människor till synes ganska bra, men många reagererar på
påhoppet med varierande grad av åtgärder.
Man skulle kunna misstänka att den massiva användningen av vacciner känsliggör
det mänskliga immunförsvaret att felbeslut i systemet blir ännu vanligare framöver
än idag. Liknande tankar har framfölrts av kritiker, innan vaccinationer blivit vanliga.
Märkliga sjukdomar har uppkommit utan relevanta förklaringar. Autoimmuniteten är
en sådan faktor!
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