Szokujące zeznania lekarzy i poszkodowanych
związane ze szczepieniami (28.06.2011)
Treść całej relacji (wypowiedzi mogą brzmieć trochę chaotyczne, ponieważ jedna osoba nie
wypowiada się od początku do końca tylko ten film jest tak posklejany, że różne wypowiedzi się
przeplatają):

W styczniu 2011, kongresmen John Keenan z salem Massachusetts, przedłożył projekt ustawy 1055,
dokument dotyczący immunizacji dzieci. Obecnie w oświadczeniu, istnieją medyczne i religijne
wyjątki. Ta legislacja, dałaby do tych opcji wybór rodziców.
Zobaczcie teraz nagrania, świadectwa wydanego 28 czerwca 2011, wspierającego projekt ustawy
1055.
- Edward Jenner, Jonas Salk, Ludwik Pasteur, oni wszyscy byli twórcami niesamowitych szczepionek,
które pomogły powstrzymać rozprzestrzenianie się śmiertelnych chorób. To były wielkie wynalazki,
stworzone z większymi zamiarami. Jestem jednak pewien, że ci cudotwórcy nie byliby pod wrażeniem
faktu, że dzieciom odmawia się prawa uczęszczania do szkoły, z powodu ich innowacji.
Mam na imię Ameya i mam 10 lat. Jestem tutaj, by podzielić się doświadczeniem, jako brat
poszkodowanego przez szczepionkę autystycznego dziecka.
- (prowadząca) Kto jest za projektem ustawy 1055? Nie chcieliśmy ??? cię zeznaniem, więc chcieliśmy
jedynie żebyś zobaczył, że jest tutaj wielu innych zainteresowanych obywateli.
- (Mark Blaxill autor…..) Tak dla wyjaśnienia, żółte pióra, to pióra kanarków, symbol piór kanarka
ponieważ reprezentujemy kanarki w śpiączce i dzieci, których głosy zostały uciszone przez chorobę
przewlekłą i uraz.
- (Allison Chapman) Mam na imię Allison Chapman i mam trójkę pięknych dzieci, z których wszystkie
miały pewnego rodzaju różne reakcje na szczepionki.
- (Dr Janet Levitan) Jestem dr Janet Levitan i przychodzę przemawiać tu dzisiaj do was, jako klinik.
Jestem pediatrą od 1982 roku.
- (Mish Michaels, prezenterka TV) Na imię mam Mish Michaels, pracowałam jako pogodynka w
bostońskiej telewizji, przez niemalże 20 lat. Dziś już nie uganiam się za burzami, uganiam się za
szczęśliwym i zdrowym czterolatkiem.
- (Erin Williams) Mam na imię Erin Williams i w przeciwieństwie do wielu osób w tym pokoju, moje
dziecko nie jest autystyczne. Moje dziecko posiada 5 z przeciwwskazań i środków ostrożności, które
CDC nakreśla dla szczepionek.
- (Cynthia Moore) Na imię mam Cynthia Moore i jestem byłą dyrektorką, byłą obrończynią edukacji
specjalnej, a obecnie osobą niepełnosprawną. Jestem również matką 12 letniego dziecka, które jest
chore na autyzm.
- (Dr Richard Deth) Jestem dr Richard Deth z uniwersytetu Northeastern, jestem neurofarmakologiem
i doceniam sposobność porozmawiania z wami na temat niektórych badań, które my
przeprowadziliśmy.
- (Mish Michaels, prezenterka TV) Z mojego działu wiadomości w WBZ zaczęłam prezentować
badanie naukowe, które było aktualne, niedawne i nowe, zarządowi wiadomości. Zaczęłam również
przedstawiać im historie, dzieci uszkodzonych przez szczepionkę, na które natknęłam się podczas
moich naukowych dochodzeń. To co powtarzano mi za każdym razem, to to, że nie ma żadnej historii,
że wiedza jest ustalona, że nie ma powodu by przedstawiać historie tej natury w telewizji, ponieważ

są zwyczajnie skrajne historie, nie przedstawiają mas. Dla mnie było to zaskakujące, ponieważ
myślałam że media powinny być głosem ludzi. Najwyraźniej w tamtym czasie, w moim pokoju
wiadomości, nie postępowały one jak głos ludu.
- (matka) Za każdym razem, gdy dostawał zastrzyk, dostawał kolejnej gorączki, jego problemy się
pogarszały.
- (dr Janet Levitan) Podczas mojej rezydentury, widziałam jak dziecko umarło nagłą śmiercią
łóżeczkową, zaledwie w przeciągu godzin po tym jak zostało zaszczepione. To wydarzenie, które
widziałam, zdarzyło się jeszcze dwa razy w trakcie mojej wczesnej kariery medycznej.
- (Erin Williams) Od 1989, istnieją zapiski 42 dzieci z Massachusetts, które umarły w okolicy czasu
swoich szczepień, 98% z nich, starało się otrzymać szczepienie wymagane przez szkołę. Blisko 90%
umarło w przeciągu pierwszych 10 dni, 1/3 umarła w przeciągu pierwszych 21 godzin.
- (Allison Chapman) Moja najstarsza córka, miała przypadek spazmatyczno-podobnego oddychania,
po godzinie od szczepień, mając zaledwie kilka miesięcy.
- (chłopiec) Ja również jestem dotknięty szczepieniami, które otrzymałem, w rezultacie których mam
ciężką astmę i alergię.
- (Erin Williams) Tylko w tym roku, 120 dzieci z Massachusetts miało poważne reakcje, 47 wizyt na
pogotowiu, 11 przypadków hospitalizacji, jedno dziecko spędziło 60 dni w szpitalu z zagrażającymi
życiu komplikacjami nagłego zatrzymania krążenia i krwotoku śródmózgowego.
- (Allison Chapman) Powinni uświadomić mi, że te szczepionki nie są dobre dla każdego, a moje dzieci
najwyraźniej zaliczały się do tej kategorii. Niestety jednak, musiałam być świadkiem tego, jak reakcje
mojego syna zmieniają się w napady nieobecności, bóle układu pokarmowego, uczulenia na
pożywienie, brak snu, zmiany osobowości, często zdawał się być na haju, jakby pod wpływem
narkotyków, po prostu był zmieniony.
- (Erin Williams) To jest Ryan, kilka godzin po swojej szczepionce przeciwko odrze, śwince i różyczce.
To ostatni dzień, kiedy był neurotypowym dzieckiem.
- (Allison Chapman) W wieku 15 miesięcy, dostał swoją szczepionkę MMR. Pamiętam, że nie spał
dobrze tamtej nocy, płakał i budził się z bardzo toksycznie pachnącą pieluchą. Pamiętam również, że
48 godzin później, miał temperaturę 40 stopni. Trzy dni później miał wysypkę na całym ciele. Wciąż
nie spał, toksyczne pieluchy nie ustawały. Podniosłam jego koszulkę, by zobaczyć że na środkowej
części ciała, cały jest pokryty wysypką. Rozpoczęły się u niego epizody wpatrywania się, które jak
później zrozumieliśmy były napadami nieobecności.
- (Erin Williams) To jest Holden, nosi kask, ponieważ ma zaburzenia padaczkowe. Na domiar złego,
jedno z jego lekarstw na padaczkę pogorszyło jego stan.
- (Allison Chapman) W wieku 18 miesięcy przedyskutowaliśmy pewne zmiany, ale większość jego
zdolności wciąż była naprawdę dobra, Więc podaliśmy mu jego zastrzyki robione w wieku 18

miesięcy. Następnego dnia przestał mnie nazywać mamusią, nie chciał już przebywać w tym samym
pokoju ze swoim ojcem i przestał chodzić w koło ze swoją siostrą. Do czasu gdy osiągnął wiek 2 lat,
wszystko zniknęło.
- (Erin Williams) To jest Nicholas, syn Alison MacNeil. Wybuchowa biegunka w przeciągu godzin, od
jego szczepień w 15 miesiącu.
- (Allison Chapman) Jedyną rzeczą, jaką jest w stanie powiedzieć mnie i moim nauczycielom każdego
dnia, to „głowa boli, głowa boli, głowa boli”. Poproszę ze szpitalem dziecięcym.
- (Cynthia Moore) Alergia na mleko, białka mleka znajdują się w DPT. Szczepionki na grypę i H1N1, jak
i na MMR, również zawierają w sobie jajka.
- (Erin Williams) Alergie na pokarmy mają wpływ na 1 z 12 dzieci, to około 8% populacji, 30% z tych
42 martwych dzieci z Massachusetts, miało potwierdzoną lub prawdopodobną alergię na żywność. To
czterokrotny wzrost, ponad normalny współczynnik alergii na jedzenie.
- (Dr Richard Deth) Ponownie, aluminium to trucizna, nie da się go pogodzić z życiem.
- (dr Janet Levitan) Od aldehydu, rtęci, etanolu, aluminium i fenolu.
- (Cynthia Moore) Same szczepionki zawierają wiele substancji, na które jestem uczulona i niestety
moje dzieci również mają uczulenia na jedzenie. Prawa odnoszące się do etykietowania żywności, nie
stosuje się do szczepionek.
- (Dr Richard Deth) Oto 12 opublikowanych badań, które pokazują, że dzieci z autyzmem mają spadki
przeciwutleniaczy w swoich poziomach krwi, nazywa się to glutation. Jak ktoś mógłby skończyć z
problemem, niewystarczającej ilości przeciwutleniaczy i w jaki sposób mogłoby to prowadzić do
autyzmu? Cóż, jak się okazuje, szczepionki i proces szczepienia, ale również w szczególności tak
zwane adiuwanty w szczepionkach, które sprawiają, że lepiej one działają, rzeczy takie jak aluminium,
powodują spadek przeciwutleniaczy. W ten sposób sprawiają, że szczepionki lepiej działają,
powodując procesy przeciwutleniania przy szczepieniu, ostatecznie są to również rezultaty układowe.

- (Mish Michaels, prezenterka TV) W 2011 ukazał się artykuł, który został opublikowany w tempie,
znajduje się w książeczkach, które zostały wam zaprezentowane. Oświadcza on, że dochodzenie
ukazało, że dzieci, które otrzymały wynagrodzenie od rządu Stanów Zjednoczonych, są ich tuziny,
które faktycznie mają autyzm, które przebrnęły przez sąd szczepionkowy i są wynagradzane przez
rząd Stanów Zjednoczonych.
- (Allison Chapman) Większość epidemiologii, która istnieje, nie podejmie nigdy podzbioru dzieci,
które będą reagować na te szczepionki.
- (Dr Richard Deth) Każda jednostka, która zostaje zaszczepiona, ma reakcje, za każdym razem gdy
jest szczepiona. Są one skumulowane, ale bezpieczeństwo szczepionek nie wymaga skumulowanego
badania, nawet badanie dla pojedynczej szczepionki jest bardzo ograniczone w kwestii jej

bezpieczeństwa. Szczepionka to dobry pomysł, ale czy jest teraz wykonywany idealnie? Nie wydaje
mi się. Myślę, że są pewne ograniczenia, które musimy zrozumieć i wiedzieć o nich, by poznać
odpowiednią równowagę pomiędzy ich korzyściami a ryzykiem.
- (Mark Blaxill) To rozległy i niekontrolowany, ludzki eksperyment, przeprowadzany na pokoleniu
dzieci. Najzwyczajniej nie wiemy, czy 26 dawek 9 różnych szczepionek, w pierwszym roku życia
poprawiają wyniki zdrowia, czy nie.
- (dr Janet Levitan) Rutynowa immunizacja, ma coś wspólnego z tymi przewlekłymi chorobami, które
obserwujemy u naszych dzieci.
- (Erin Williams) Jeśli zapamiętacie jedynie dwie rzeczy, z mojego oświadczenia, proszę, zapamiętajcie
to. Vermont jest najbardziej zdrowym stanem w kraju i ma wyjątki światopoglądowe. W 2002 roku,
Texas uchwalił takie wyjątki i odnotował, że niemal wszystkie ich wskaźniki zakresu szczepionek
wymaganych przez szkoły, poszły w górę, przeciętnie o 4%, maksymalnie o 9%.
- (Cynthia Moore) Naczelny sąd w Massachusetts utrzymał, że rodzice mają prawo wstrzymać się w
kwestii wyboru opieki zdrowotnej w imieniu swojego dziecka.
- (Mark Blaxill) Myślę, że każdy rodzic ma prawo, odpowiedzialność i powinien mieć władzę przy
podejmowaniu wyboru w kwestiach zdrowotnych, odnośnie swoich dzieci.
- (dr Janet Levitan) Zachęcam komisję, by poparła tą ustawę i by zgromadzenie ustawodawcze
uchwaliło tą ustawę, która pozwoli ludziom odmówić szczepienia, lub je opóźnić, nie tylko ze względu
na ich przekonania religijne, ale być może z powodu ich przekonań etycznych, moralnych, stylu życia,
filozofii, sumienia.
- (Dr Richard Deth) Podstawowe prawo człowieka, do kontroli swojego własnego zdrowia, w tej
kwestii.
- (Allison Chapman) Procedury medyczne, nigdy nie są uniwersalne, a rodzice muszą otrzymać prawa
do ochrony swoich własnych, indywidualnych interesów dzieci. Nikt inny nie chroni interesów dzieci,
tylko rodzic.
- (Mark Blaxill) Wszystko o co prosimy, byście zrobili, jako rodzice, obywatele, jako przedstawiciele
poszkodowanych dzieci, to by pozwolić rodzicom dokonać wyboru, odnośnie procedur medycznych,
które są przeprowadzane na ich dzieciach, aby mogli uczestniczyć w najbardziej fundamentalnym
prawie obywatelstwa, którym jest system szkolnictwa.
- (Mish Michaels, prezenterka TV) Jeśli ludzie nie mają prawa głosu, musicie dać im wybór.
- (chłopiec) W innych krajach, Ameryka często nazywana jest krajem możliwości. Czy naprawdę jest
to możliwością, że dzieci, które nie zostały zaszczepione, nie mogą iść do szkoły? Wierzę, że każde
dziecko ma prawo uczęszczać do szkoły. Jeśli to jest wolny kraj, dlaczego rodzice w Ameryce nie mogą
wybrać, czy chcą zaszczepić swoje dziecko, czy też nie? Proszę, pomóżcie nam uchwalić projekt

ustawy H1055, tak by każde dziecko mogło uczęszczać do szkoły, bez względu na ich status
szczepienia. Dziękuję.
- Od 12 lipca 2011, H1055 został odroczony do Wspólnego Komitetu w sprawie Zdrowia Publicznego.
Będziemy kontynuować walkę o nasze prawa i o nasze dzieci.
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