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Gary Null jest wiodącym ekspertem w dziedzinie zdrowia, prawnikiem medycznym, dziennikarzem
śledczym, dokumentalistą filmowym w dziedzinie medycyny.
„Chcę tutaj złożyć w całość cztery różne kawałki układanki, nie wykluczam, że niektóre już słyszeliście,
o niektórych wiem na pewno. Jest takie stare żydowskie powiedzenie: „Pół prawdy jest całym
kłamstwem.”
I rozpocznę moją dyskusję od dwóch podstawowych pytań:
„Czy szczepionki są bezpieczne, a jeśli tak to jaki jest tego dowód?”,
„Czy szczepionki są efektywne, a jeśli tak to jaki jest tego dowód?”
Nie mówię tutaj o wszystkich tylko o tych z którymi mamy do czynienia. Czytałem literaturę naukową
dogłębnie, spędziłem ostatnie 7,5 roku na tysiącach godzin badań w sprawie autyzmu i jaki może on
mieć związek z czynnikami środowiskowymi nie wyłączając szczepionek, nie tylko Thimerosalu w
szczepionkach, ale również innych składników. Wyprodukowałem dokument zwany „Autism – Made
in USA”, wyprodukowałem kolejny dokument zwany „Vaccination” (Szczepienia) prezentujący
wszystkie objawy szczepionki w Stanach Zjednoczonych. Wtedy zrobiłem coś o czym myślałem, że już
to zrobiono. Byłem zaskoczony, że tak nie było, kiedy zrobiłem swój przegląd tysięcy pozycji literatury
fachowej mówiących o szczepionkach. Odkryłem, że nie mogę znaleźć żadnego przekonującego
dowodu, że żadna ze szczepionek, w ogóle, nie przechodzi podwójnych długoterminowych badań i
prób bezpieczeństwa, mówią nawet, że są dowody które zbadali, że CDC, FDA używają ich i mówią:
„Oczywiście, że były badania.” I pokazują te badania i mówią, to tylko badania, cóż zostawiliście część

wirusa w szczepionce, ale nie włączyliście do badań wszystkich innych składników nie wyłączając
Thimerosalu i rtęci i formaldehydu, ect. To nie jest placebo, w żadnej dobrej nauce nie używasz tego
jako placebo, widziałem również, że dosłownie wszystkie badania dotyczące szczepionek były robione
przez producentów szczepionek. Odkąd FDA nie robi badań nad bezpieczeństwem wytwarzania
szczepionek. Zdamy sobie sprawę, że wszystkie informacje o nich pochodzą od producentów
szczepionek i jest to bardzo bliski związek. Zbadałem te związki i odkryłem, że w CDC i FDA ponad
50% ludzi w programach doradczych szczepień było z wytwórni szczepionek. Z początku myślałem, że
to konflikt interesów. Mówiono, że nie ma dość niezależnych ekspertów, którzy zasiadaliby w tych
komisjach. To absurd, mamy trzy miliony naukowców tutaj w USA, nie mówcie mi, że nie możecie
znaleźć piętnastu, którzy nie mają powiązań interesów ze szczepionkami.
Wtedy spojrzałem na to uważniej i oto co odkryłem, i tutaj musicie poskładać te kawałki razem zanim
stracicie wątek, ponieważ są to zbyt bliskie, zbyt wąskie pozycje. Po pierwsze kiedy dziecko otrzymuje
szczepionkę, kiedy dorosły otrzymuje szczepionkę, kiedy starszy obywatel ją otrzymuje. To naprawdę,
czy ktokolwiek przeprowadził jakieś badania, które mógłbym znaleźć, i jestem otwarty na fakt, że
mogłem tego nie znaleźć chociaż tam jest pośród tych tysięcy, kiedy patrzą na kombinacje
szczepionek, kiedy dają osobie by zobaczyć jakie długo i krótkoterminowe efekty mogłyby mieć. Z
tego co wiem jedynie 2% efektów ubocznych szczepionek jest naprawdę zgłaszane. Najwyższa liczba
jaką mogłem znaleźć to 10% w FDA i kiedy rozważymy, że odszkodowania za ich działanie daje się 2,3
miliarda $ i rozważymy kryteria za otrzymanie tego zadośćuczynienia. Dowody są oparte na urazach
spowodowanych przez te szczepionki w bardzo wąskiej ramie czasowej i wtedy spojrzymy na bronie
epidemiologiczne, porozmawiamy z epidemiologami. Porozmawiacie z ludźmi z każdej specjalizacji
medycznej, powiedzą wam, że wielu ludzi będzie miało spóźnioną reakcję na szczepionki, według
AMA sześć miesięcy, rok a nawet dwa lata.
Przez 18 lat proszę pana, próbowałem pomóc weteranom z Zatoki Perskiej w czymś, co muszę
powiedzieć, że nasze własne agencje zawiodły nie wyłączając administracji Busha Seniora, Clintona i
Busha Juniora, czyli potwierdzenia, że 4000 G.I. (żołnierzy) którzy byli chorzy na Syndrom Zatoki
naprawdę miało coś więcej niż tylko zaburzenia potraumatyczne. Zrobiłem o tym 3 filmy
dokumentalne, przeprowadziłem wywiad z ponad 1000 z nich, rozmawiałem z ludźmi którzy mieli
ogromne wysypki na całym ciele, rzadkie, egzotyczne choroby, którzy mieli neurologiczne zaburzenia
mózgu, które nawet nie miały nic wspólnego ze stresem pourazowym, nawet nie byli w teatrze
działań Zatoki, otrzymali szczepionki, eksperymentalne szczepionki, na wąglika, botulinę.
FDA podobnie zrobiła ze szczepionką na świńską grypę przepuszczając ją bez badań
długoterminowych. Ci amerykanie, ci dzielni, odważni amerykanie u ponad 33000 z nich zgłoszono
zgon, te statystyki nie pojawiają się nigdzie i 4 na 5 z nich wspólnie wskazuje palcem. Udałem się do
Waszyngtonu by zrobić wywiad z ludźmi z obecnymi i poprzednimi weteranami z Zatoki i człowiek by
tam wejść musiał wezwać własną córkę, ponieważ jego nogi były spuchnięte do rozmiarów piłki
futbolowej. Kobieta, która nie miała żadnych chorób, miała 22 lata, udała się na teatr Zatoki,
otrzymała szczepionkę i teraz nie może chodzić, jest w łóżku przez 16-18 godzin dziennie. Rząd
odmówił potwierdzenia, że Syndrom Zatoki jest prawdziwy. Po dziś dzień, na wszystkich tych
przesłuchaniach, które czytałem i na których widziałem ten fenomen białych fartuchów, naukowcy
na pozycjach przed którymi mamy się skłonić, składających zeznania z marszu, mam każde słowo,
które powiedzieli, na każdym przesłuchaniu, Komitetu Rockefellera, ich wszystkich. Wszyscy byli w
ohydnym zakłamaniu, o czyje interesy oni dbają? Z całą pewnością nie o interesy starych, chorych
weteranów z Zatoki, i jeśli widzieliście weteranów z Zatoki, są zdeterminowani by ujawnić tę historię,

ale nikt nie słucha. Nikt, nikt nie słuchał faktów, mam 44 oddzielne oświadczenia, 44 pokazują, że
Syndrom Zatoki Perskiej jest prawdziwy, przez to na co ich wystawiono, są to prawdziwe choroby, od
dekady i wciąż mówią, że nie ma żadnej choroby, w żadnym z wywiadów w których pytałem.
I zamierzacie zaszczepić ciężarne kobiety, w tym stanie lub zwolnić je jeśli nie przyjmą szczepionki.
Czy wy albo ktokolwiek z członków tutaj, czy ktokolwiek, czy gubernator, czy ktokolwiek w tym stanie
chce być osobiście łączony z tym i odpowiedzialny jeśli ten rozwijający się płód będzie mieć rtęć w
mózgu i skończy z niemożnością nauki, z autyzmem. Autyzm to jedno z oczekiwanych w wyniku
zaburzeń lub skończy z jakąś formą intelektualnego deficytu. Mamy epidemię tego, miałem kontakt z
wieloma innymi lekarzami, zwaną: Faszerowanie naszych dzieci. Kiedy ja chodziłem do szkoły, wy
chodziliście do szkoły, żadne dziecko nie brało leków. Dziś 10 milionów dzieci nie pójdzie do szkoły
dopóki nie dostanie leku klasy II-ej, tej samej klasy co kokaina. Czy naprawdę mamy epidemię, która
nie miała miejsca w żadnym pokoleniu w amerykańskiej historii, ani nigdzie indziej na świecie, która
jakoś się wydarzyła przez ostatnie 25 lat najnowszym pokoleniom, które miały chemiczną
nierównowagę mózgu? Nie! A jednak ci tak zwani eksperci, ci sami na których się opieracie w swoich
oświadczeniach: Musi być z nimi coś nie tak, damy im leki, leki podziałają. A ja mówię: Nie! Pierwszą
przyczyną śmierci wśród 14-latków w USA jest samobójstwo. Ile dzieci popełniało samobójstwa gdy
my chodziliśmy do szkoły proszę pana? Żadne, gdy chodziłem do szkoły, a była największa w moim
stanie, 5500 uczniów tam uczęszczało. Więc co my tu mamy?
Całe nowe pokolenie z autyzmem, które nagle zachowuje się jak nigdy przedtem? Gdyby autyzm był
tam historycznie obecny wtedy każdy 40, 50, 60, 70-latek, a przynajmniej pewien procent populacji
dorosłych miałby go, a widzimy, że nie istnieje w tej grupie. A jednak odmawiamy przyznania, że to co
otrzymujemy wcześnie w życiu może się do tego przyczynić. Mówię więc, że nie będę siedział w ciszy i
akceptował, pozwalał kobietom, które były używane i znieważane przez władze medyczne, lekarzy
którzy siedzieli tu z wielką pewnością, z ogromnym lekceważeniem i pogardą dla kobiet i mówili:
„Twoje ciało to nasza sprawa i zrobimy wszystko by upewnić się, że Twój płód urodzi się zdrowy, ale
jednak damy mu rtęć.” Spytaj tego doktora czy dałby komuś ołów? Czy dałbyś komuś w tym
pomieszczeniu ołów? Jeśli tak, poszedłbyś do więzienia. Więc wstrzykniesz coś bardziej toksycznego
niż ołów tym wszystkim ciężarnym kobietom? Proszę pana, jestem tym ekstremalnie obrażony i nie
będę ukrywał swojej troski ponieważ te same kobiety, które były tym „zainteresowane”, przez
ostatnie 35 lat byłem na odczytach ludzi sprzeciwiających się zastępczej, syntetycznej terapii
hormonalnej. Wiemy teraz, że powoduje raka piersi, jajników, ataki serca, demencję i wylew, u 10%
minimum, 35% było prawdopodobnych, mówimy tu o 10 milionach kobiet, tj. pozwolono by 1,5
miliona kobiet zostało złożonych na ich ołtarzu ignorancji, chciwości lub nieuctwa. Moja matka też
zmarła na atak serca i też brała zastępczą, syntetyczną terapię hormonalną.
Teraz kolejną częścią tego scenariusza jest po pierwsze wiodącą , przyczyna śmierci w USA z winy
medycyny. Czytałem raport, który nie został opublikowany publicznie, gdzie 500 lekarzy i doktorów
nazwało to pseudomedycyną. Byłem zaintrygowany kiedy Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne
powiedziało, że jest to 3 lub 4 przyczyna śmierci w USA. To o czym nie wspomnieli, to wszystkie te
przyczyny, więc zrobiliśmy nasze statystyki używając ich statystyk, nikogo innego i bez edytowania
ich zdaliśmy sobie sprawę, że więcej amerykanów umiera każdego roku z błędów medycznych niż na
ataki serca, wylewy lub raka lub przez urazy, 723 tysiące. I dr Olbey z Harvardu rozważa według
swoich przewidywań ponad milion, a nawet więcej i te wszystkie liczby, nasze liczby nie zaliczają w
dodatku nikogo kto był leczony w domu, tylko w instytucjach medycznych więc liczby są znacznie
wyższe. Teraz, moglibyście pomyśleć, że skoro teraz więcej Amerykanów zginie każdego roku, odnosi

urazy w wypadkach, którym można by zapobiec od rzeczy których można uniknąć, więcej niż w I-ej i
II-ej wojnie razem, tylko w ciągu jednego roku to powinno być jakieś śledztwo lub komisja, jakieś
otwarte forum takie jak to i jestem szczęśliwy, że to robicie. Nie ma nic. To 10 tysięcy razy więcej niż
w tym pokoju, więc jeśli amerykańska medycyna nie jest zdolna, pomimo tego jak jest dobra, a
szanuje jej osiągnięcia, ona potrafi ratować życie. To jestem również bardzo zmartwiony co do
istnień które zbiera, o czym się nie mówi. Więc teraz mam pewne problemy z doktorem, który
zapewnia mnie, czy to prywatny, czy na poziomie stanowym mówiący mi: „Zaufaj nam”, a ja mówię,
że ufam nauce. Nauka pokazuje, że nie zasługujecie na moje zaufanie.
Teraz, Światowa Organizacja Zdrowia jest jak wierzę nieszczera i kłamliwa: Do maja 2009-ego
pandemia była opisywana jako, cytuję: „wg WHO ogłasza się pandemię kiedy nowa grypa pojawia się
jako szczep przeciwko któremu populacja nie ma odporności, w rezultacie czego ma miejsce
niezwykła liczba śmierci z jej powodu”. A teraz cytuję: „Pandemia występuje w przypadku większej
liczby zachorowań niż normalnie, pandemia jest światową epidemią i pandemia grypy może wystąpić
kiedy nowy wirus grypy przeciwko któremu populacja ludzka nie ma odporności”. Wnioski: „w nowej
definicji świat zawsze będzie w stanie pandemii wymagającym naszych szczepionek.” – to część tego
co WHO ogłosiła ostatnio. Teraz etyka. Dr Anthony Morris, który powinien tu być, były szef szczepień,
najwyższa władza w FDA, cytuję: „Producenci tych szczepionek wiedzą, że są one bezużyteczne, ale i
tak zechcą je sprzedać .” CDC i jej przedstawiciele wyznali: „Szczepienia to najmniej efektywny z
dostępnych sposobów immunizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci.” Więc byłem tydzień temu w
Albany i zadałem tam lekarzowi podobne podstawowe pytanie: „Dlaczego podajesz to najpierw
kobietom w ciąży, dzieciom i starszym obywatelom?” „Bo ocali to starszych obywateli”. Mam pięć
badań okresowych, jedynych pięć badań przeglądowych dotyczących jakości, pokazujących etykę na
tróję dla szczepionek na świńską grypę, 0%, 2%, 7%, 9%. Ten ułamek szczepionek na świńską grypę
można uważać za kompletnie, statystycznie nieznaczący i dlatego nie zapewnia ochrony i możemy
powiedzieć, że szczepionka na grypę lub świńską grypę potwierdza się na starszych obywatelach
jednak wyrzucamy tę myśl za okno. Kiedy nie jesteś starszym obywatelem i prawdopodobnie nie
masz osłabionego systemu odpornościowego, mamy więcej chorób w USA dzisiaj niż kiedykolwiek
wcześniej w naszej historii. Mamy epidemię chorób związanych z odpornością, artretyzm, cukrzyca,
rak, chorób płuc, fibromalagi. To nie są zdrowi ludzie a jednak FDA, wspomniany wcześniej szef
programu szczepień dr Tom Jefferson w bazie danych Cochrane, przegląd wszystkich publicznych i
niepublicznych dowodów, wszystkie prawdziwe badania, i to są jego własne słowa: „Znaleziono tylko
jedno badanie bezpieczeństwa wykonane z nieaktywną szczepionką na świńską grypę wykonane w
1976-tym.” Mówiące, cytuję: „Większość badań dotyczy epidemiologicznej śmiertelności i wpływ
współczynników jest wysoki”, „dowody przeglądowe wskazują, że nieaktywne szczepionki mają niski
albo żaden efekt, nie jest mierzalny”. „Immunizacja małych dzieci nie jest poparta przez nasze
odkrycia i nie odnotowaliśmy żadnych przekonujących dowodów, że szczepionki mogą zredukować
śmiertelność , zakażenia szpitalne, poważne komplikacje, transmisję chorób w społeczeństwie.” „U
dzieci w wieku lat dwóch nie mogliśmy znaleźć żadnych dowodów, że szczepionki były inne niż
placebo i w zeszłym tygodniu Narodowy Instytut Zdrowia ogłosił, że dwie próby bezpieczeństwa są w
drodze. Jedna dla ciężarnych kobiet i druga dla ludzi z astmą.
Teraz, spójrzmy na te analizy, nie ma żadnych grup kontrolnych, a dla mnie to deaktywizuje sedno
tego całego badania: „wyłączonym kryterium były ciężarne kobiety, jeśli ciężarna kobieta wykazała
wzrost temperatury o 1-3 stopnie F, w ciągu 72 godzin od otrzymania zastrzyku – były wyłączone z
badań.” Halo? Haloo? Mój Boże, co się dzieje? Czy cała nauka zwariowała? Sam pomysł, że ciężarna

kobieta otrzymała szczepionkę i ma temperaturę – natychmiast mówisz, że jest to przypadek.
Natychmiast musisz podjąć działanie i zbadać ją uważnie i wykluczasz ją? To ustawione badanie, to
absolutne naukowe oszustwo! I pozwę tych drani, możecie mi zaufać. Nie jestem osobą z którą
można igrać jeśli o to chodzi. Mam co do tego zasoby i prawników żeby tego dokonać, nie zamierzam
pozwolić na kontynuowanie tej głupoty zwanej badaniami. Mógłbym wygrać, ale nie zamierzam
ponieważ ci ludzie są poza zasięgiem.
Kolejna rzecz, nikt tu o tym nie wie, nikt w Ameryce o tym nie wie! Więc jest to coś co powinien pan
przemyśleć, i nie czynię pana odpowiedzialnym za moje wypowiedzi i emocje więc proszę nie brać
tego osobiście, dobrze? Jesteście tutaj, macie dziś dużo zajęć i przepraszam, że wnoszę tu też moją
energię. Zdecydowałem się zrobić, coś co muszę powiedzieć, nie zostało zrobione, chce zobaczyć
argumenty. Przepraszam, chcę zobaczyć szczerość charakteru u ludzi których popieramy, mniej
więcej tak jak te banki zbyt duże by upaść, te 20 banków którym daliśmy te wszystkie pieniądze, nie
mają też takiego tła i odkryłem, że mają oni pozwy na kwoty bilionów dolarów z każdej zbrodni jaką
można sobie wyobrazić. Teraz, gdybyśmy my byli odpowiedzialni za te zbrodnie, które ci ludzie
popełnili, nie bylibyśmy uważani za charaktery o dużej wartości. Wtedy udałem się do wytwórców
szczepionek, tych samych ludzi którym ufamy, tym samym którzy mówią by im zaufać, że nie mają
innych celów za wyjątkiem ochrony ludzi za minimalny tylko zysk. W porządku. Mamy wszystkie ich
dane z Lexus Nexus, mam grupę znanych prawników, którzy zrobili swoje badania i jak powiedziałem
mam wszystkie studia. Mamy teraz, świeżo zebrane 132 tysiące pozwów, powtórzę to proszę pana,
132 tysiące pozwów, które te osoby spłaciły za grzywny od ustawiania cen, fałszowanie danych
naukowych, wykrętne badania. Żadna z pozywających osób nie była wcześniej niezdrowa od
toksycznych leków zalegających rynek, dlaczego? Ponieważ uważano, że takie są koszty robienia
interesów. Koszty robienia interesów powodują śmierć 43 tysięcy Amerykanów od jednego tylko
leku, jednego leku – Bioxu. Dr Graham z FDA z którym robiłem wywiad był bardzo świadomy jako
osoba i powiedział, że udał się do FDA, do własnego biura i powiedział: „ Nie możemy zezwolić na ten
lek, jest on niebezpieczny.” Uciszyli go, zastraszyli go i grozili mu, jego własne nagranie to mówi i Biox
wyszedł i w ciągu 40 lat zabił od 40 do 125 tysięcy ludzi. I wciąż mają pozwy za 8,5 miliarda dolarów i
lek wyszedł. Mój Boże, gdzie indziej w Ameryce możesz zabić 43 tysiące ludzi i jeszcze dostać
podwyżkę? Czy jestem jedyną osobą, który uważa za raczej dziwne to, że ci seryjni kryminaliści, ci
absolutni kryminaliści są tymi którym powierzyliśmy nasze zdrowie, i cały naród jest zagrożony, i żeby
mieć dobre wyniki, gdyby tylko pokazali dobre rzeczy które robią, tak, ale mam 132 tysiące badań,
pozwów które posiadam, a ilu takich jeszcze nie otrzymałem? Trzy razy tyle. Ponad bilion dolarów,
tak więc mamy tu ludzi, którzy popełnili zbrodnie, zbrodnie powodujące śmierć i urazy, i daliśmy im
wolną drogę, żadnego więzienia, zabójstwa charakteru, żadnych drwin, reputacja jest nienaruszona, i
właściwie nie obchodzi nas co robicie, jakich zbrodni dokonujecie, nie obchodzi nas ilu Amerykanów
zabiliście lub poraniliście, więc proszę bardzo – idźcie i zróbcie nam szczepionki. I mówią: „Cóż,
musimy dać im dotacje, musimy dać im miliard każdemu, dwa miliardy, kolejnych pięć miliardów.”
Zdołałem ustalić faktyczne koszty, prawdziwe koszty 10 najpopularniejszych leków w Ameryca.
Słuchajcie uważnie, to błyskawica, bardzo ważna część tej układanki: Celabrex 100 miligramów, wy
płacicie 127 $ i 29 centów, koszt wyprodukowania aktywnego składnika, te same 100 kapsułek to 60
centów, ich cena to podwyżka o 21762%. Wtedy mamy Cleratine 10 mg, konsument płaci po 250 $
miesięcznie, podwyższenie ich kosztów to 30306% zawyżenie. Wszystkie powinni byli opuścić w
kosztach o jakieś 8-10.000% i wtedy dochodzimy do Noravax 10 mg, płacicie 180 $ i 29 centów, oni
płacą 14 pensów, 14 pensów to zawyżenie o 144.493%. Wtedy Prevasive 30 mg, 344 $ 77 centów, oni
1 dolara to 34.175% zawyżenia i Prolasac 20 mg, 360 $ 97 centów, oni płacą 52 centy, 69.470%

zawyżenia, ale dwa najlepsze zostawiłem na koniec, tutaj. Prozac, wszyscy słyszeliśmy o Prozacu 20
mg 247 $ i 47 centów, oni płacą 11 centów, 11 centów, 249.973% zawyżenia kosztów……
- (prowadzący) Przepraszam, nie chcę przerywać, ale jest wielu ludzi, którzy chcieliby …
Ok, skończę za minutę. Ok, przepraszam. W porządku.
I w końcu Xanax, 1 mg Xanaxu kosztuje was 136 $ i 79 centów, a oni płacą 2 centy, 569.958%
zawyżenia kosztów.
Mamy więc tutaj ekstremalny problem, więcej niż w jakimkolwiek innym przemyśle, więcej niż w
innych produktach o których wiem. Ludzie którzy popełnili masowe zbrodnie przeciwko ludzkości i
zostali z tego oczyszczeni, którzy mówią nam byśmy uwierzyli, że ich szczepionki są bezpieczne i
efektywne. Mniejsza o to, że nie prowadzili efektywnych badań bezpieczeństwa, chcą by najbardziej
podatni wśród nas, dzieci i kobiety w ciąży i seniorzy wzięli tę szczepionkę. Nie sprzeciwiam się żadnej
szczepionce która może wykazać, że jest bezpieczna i efektywna, ale sprzeciwiam się nauce, która
jest tak mylna, tkwi tak głęboko w niejasnościach i sprzecznościach, że nie pozwala na otwartą
debatę pomiędzy tymi z nas, którzy dobrze rozumieją tę naukę i tym co oni twierdzą.
To ostatni sekret nie w pełni znany opinii publicznej i martwi mnie, że nie pozwalamy ludziom w
naszym społeczeństwie na wolność i wybór, demokracja polega na wolnym wyborze. Możecie
wierzyć w jakąkolwiek religię jako tę właściwą, w pracę jaką chcecie, w dowolną partię polityczną, ale
macie też takie samo prawo wyboru gdy chodzi o zdrowie waszych ciał. Jestem zdrowym
Amerykaninem i jako taki nie chcę toksycznych leków w moim ciele. Dla mnie to jest moje
konstytucyjne prawo jak również przyzwoitość i etyka.
Dziękuję Wam bardzo.
- (prowadzący) Czy może nam pan wskazać, myślę, że tak to mogę ująć, czy może pan wskazać na
owe systematyczne przeglądy bezpieczeństwa szczepionki na grypę, w znaczeniu raka.
Mogę, dałem pani przy drzwiach 10 kopii 100-stronnicowego przeglądu…….
…. nie to ten drugi, to 100 stron z 270 naukowymi odniesieniami bez żadnej rozrywki, czysta nauka,
to przegląd bezpieczeństwa i etyczne badania szczepionek na grypę i świńską grypę – tylko. O niczym
innym nie wspomniano, i jest kompletna, tylko literatura przeglądowa została użyta i macie kopie
tego.
- (prowadzący) I kto dokonywał tego systematycznego przeglądu?
Grupa badaczy, nie wyłączając mnie samego. Ludzie z tłem w mikrobiologii, medycynie wewnętrznej i
wirusologii.
- (prowadzący) Ok, jak zrobił pan swoje odniesienia?
Jeśli chodzi o odniesienia, tak proszę pana i jak wspomniałem, wciąż słyszę jak „eksperci” zgadzają
się, że nie ma związków i słyszałem to dziś wcześniej o związku pomiędzy szczepionkami i autyzmem,
ale muszę wrócić do moich badań w których odkryłem, że to zapytanie nie było prawdziwe, i że
członkowie panelu komisji nadzorującej szczepionki . 13 członków komisji powiedziało, że gdyby był
związek nie mieliby powiązań z producentami szczepionek, mały procent powiedział, że nie ma

związków z producentami szczepionek lub farmaceutami i jestem zaskoczony, że nie udostępniono
tej informacji. Mam również te wszystkie opisy schorzeń, które rozwinęły się u dzieci kiedy wzięły
szczepionki na świńską grypę i wszystkie one pochodzą z osobnych, z osobnych badań, wszystkie są
do wglądu.”
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