SOS! იტალიელი მეცნიერები –
ვაქცინები
ტოქსინებს
და
სიმსივნის
უჯრედებს
შეიცავენ!!!
იტალიის

არაკომერციულმა

ორგანიზაცია
(Corvelva)

„კორველვამ“
საინტერესო

კვლევები ჩაატარა და აღმოაჩინა,
რომ თანამედროვე ვაქცინები
ჯანმრთლობისთვის
საშიშია.

პოტენციურად

ორგანიზაციის
მეცნიერებმა
წამყვანი
ფარმაცევტული
ტრანსკომპანიების მიერ წარმოებული ვაქცინები შეისწავლეს და
აღმოაჩინეს, რომ უმეტს წილად პრეპარატები არ შეიცავენ ცილოვან
ანტიგენს ( ვაქცინის საკვანძო
ელემენტს, რომელიც ადამიანის
ორგანიზმს
ვირუსის/ბაქტერიის
წინააღმდეგ
იმუნიტეტის
გამომუშავებას ააქტიურებს). არა და ეს ელემენტი გაწერილია წამლის
შემადგენლობაში. სამაგიეროდ ბევრი ისეთი რამ აღმოჩნდა, რასაც იქ
ადგილი ნამდვილად არ აქვს:
ადამიანის წარმომავლობის ემბრიონალური დნმ–ი, რომლის
რაოდენობა დასაშვებ ნორმას 300–ჯერ აღემატება;
რეტროვირუსების რნმ ( მათ შორის შიდსი, ფრინველის ლეიკოზი,
რაუსის სარკომის ვირუსი, მაიმუნების იმუნოდეფიციტის ვირუსი
და სხვა);
ქიმიური და ბაქტერიული ტოქსინები;
ჯვარედინი დაბინძურება „სანაგვე“ უჯრედოვანი ხაზებისგან და
ასევე ამოუხსნელი ცილოვანი მაკრომოლეკულის კვალი, რომლის
ამოცნობა დღეისთვის არსებული მეთოდებით შეუძლებელია.

როგორც ცნობილია, აბორტირებული მასალიდან დნმ–ი პირველად დიდ
ბრიტანეთში მიიღეს, ხოლო 1966 წლიდან უკვე ფართო წარმოებაში
გაუშვეს და დღეს მრავალი ვაქცინის საკვანძო ელემენტს
წარმოადგენს. ზოგადად, ინფორმაცია
ვაქცინის შემადგენლობის
შესახებ ღიაა, თუმცა ვინ გვაკითხებს ან ვინ კითხულობს მას. ე.წ.
MRC-5
უჯრედები ევროპული რასის მამრობითი სქესის ადმიანის
აბორტირებული ემბრიონისგან მიიღება. აშშ–ს
ჯანდავცის
სამინისტროს ფედერალური სააგენტოს ოფიციალური მონაცემების
თანახმად, ადამიანის ემბრიონის დნმ–ს ს შემდეგი დასახელების
ვაქცინები შეიცავენ:

ჩუტყვავილას ვაქცინა ვარივაქსი (Varivax) , რომელსაც
ამერიკული ფარმკორპორაცია Merck &amp; Co აწარმოებს,
დაშვებულია 1995 წლიდან;
კომბინირებული ვაქცინა პროკვოდი (ProQuad) – წითელა,
ყბაყურა, ჩუტყვავილა, წითურა – აწარმოებს იგივე
კომპანია Merck &amp; Co, დაშვებულია 2005 წლიდან;
კომბინირებული ვაქცინა პრიორიქს–ტეტრა (Priorix-tetra) – –
წითელა, ყბაყურა, ჩუტყვავილა, წითურა – აწარმოებს
ბრიტანული ფარმოკორპორაცია GlaxoSmithKline;
ჩუტყვავილას ვაქცინა ვარილრიქსი (Varilrix), რომელსაც
ასევე GlaxoSmithKline–ი აწარმოებს და რომელსაც ჯანმო
აქტიურად უჭერს მხარს.
კვლევამ ცხადყო, რომ
ადამიანის ემბრიონის MRC-5 უჯრედები
თითქმის სრულად (99,76%) მოიცავენ მამრობითი სქესის ადამიანის
დნმ–ს. თუმცა სტანდარტულ დნმ–ისგან განსხვავებით მასში მრავლადაა
გადანაცველბული, დუბლირებული და წაშლილი ელემენტები. ანუ

ვაქცინისთვის განკუთვნილი ადამიანის დნმ–ი განგებ „შეასწორეს“.
ასეთი რედაქტირების შედეგები იტალიელმა მეცნიერებმა დასკვნაში
დადეს:
ვაქცინებში შემავალი ადამიანის დნმ–ი უთუოდ ნორმალური
არაა, გააჩნია მნშვნელოვანი შეუსაბამლობა ჯანმრთელი
ადამიანის დნმ–თან;
ამ დნმ–ში გამოვლენილია 560 გენი, რომლებიც სიმსივნის
სხვადსხვა ფორმებთან არიან დაკავშირებულები, ყველა ამ
გენმა სერიოზული მოდიფიკაცია გაიარა;
ამ დენმ–ში გამოვლენილია მთელი რიგი გადახრა, რომელთა
შედეგი ჯერჯერობით უცნობია და არც სამეცნიერო ლიტერტურაშია
აღეწრილი, თუმცა, აშკარაა, რომ ეს გადახრები ადამიანის
ორგანიზმში სიმსივნის წარმოქმნაზე პასუხსიმგებელ გენებზე
ახდენენ ზემოქმედებას.
„კორველვას“ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ვაკცინაციის ნიღბის ქვეშ
ჩვენ ბავშვებს გენეტიკურ კოდს ურღვევენ, რაც შემდგომ სიმსივნის
განვითარებას უწყობს ხელს.
„ყველაფერი ზემოდ აღნიშნული ცდება ჯანდაცვის ჩარჩოს, ეს
კაცობრიობის განადგურების გეგმის ნაწილია. ამიტომ ეწევიან
ვაქცინაციის აუცილებელ პროპაგანდას. გვაიძულებენ, ჩვენ და ჩვენი
შვილები ონკოლოგიური გენებით დავაინფიციროთ, რომელსაც
მოკვდინებული ემბრიონისგან იღებენ.
ამას იმუნიზაციასთან
არაფერი საერთო არ გააჩნია.“ – აცხადებს ცნობილი
გამომძიებელი–ჟურნალისტი,
აქტივისტი,
მომხმარებელთა
ჯანმრთელობის დამცველი მაიკ ადამსი.
ასეა თუ ისე, მოქალაქეებს სრული უფლება აქვთ
ფლობდნენ
ინფორმაციას მათი შივილების ორგანიზმში შეყვანილი პრეპარატის
შესახებ, და ამავე დროს სრული უფელბა სურვილის შემთხვევაში უარი
განაცხადონ ვაქცინაციაზე.
inform-relig.ru

