JIM CARREY i JENNY MCCARTHY
rozmawiają
rozmawiaj u LARREGO KINGA o
autyzmie i szczepionkach

Treść całej relacji:
Dziś wieczorem w programie, Jim Carrey i Jenny McCarthy, partnerzy w życiu, oraz partnerzy w
poszukiwaniu odpowiedzi na autyzm.
- (Larry King) Wczoraj był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, oboje musicie być zachęceni
wszystkim, co wydarzyło się w tym temacie, odkąd dosłownie rozpoczęliście go.
- (Jenny) Tak, przeszliśmy daleką drogę wewnątrz społeczności, gdy po raz pierwszy u Evana
zdiagnozowano autyzm, niczego (wtedy) nie było zbyt wiele. Musiałam dowiedzieć się o leczeniu
biomedycznym w internecie, po tym ja wpisałam „autyzm” w google. Teraz, 3 lata później, są 3
książki i wiele tysięcy dzieci, które zdrowieją dzięki leczeniu biomedycznemu.
- (Jim) Jenny skupiła tak dużo uwagi na tym problemie, w pewnym sensie dlatego ja tutaj jestem, ja
też chcę by temu problemowi zostało poświęcone jak najwięcej uwagi.
- (LK) Poślubiłeś autyzm, znaczy się nie poślubiłeś, wy dwoje, ty żyłeś z autyzmem.
- (Jim) Gdy zaprosiłem Jenny do mojego życia, zaprosiłem do mojego życia Evana. Gdy po raz pierwszy
spotkałem Evana, on był jakby w innym świecie, jakby nie było mnie w pokoju, nie było żadnego
kontaktu wzrokowego, nie było żadnej odpowiedzi na rozmowę, nie było żadnego przywiązania. Z
czasem, widziałem jak Jenny wyciąga Evana przez okno nieprzytomności i odosobnienia, do naszego
świata, w którym jest teraz w pełni funkcjonalną osobą, która jest w stanie komunikować się, łączyć
się, dzięki leczeniom biomedycznym, diecie bezglutenowej i bezkazeinowej i terapiom, o których ona
mówi. Wierzę, w głębi swojego serca, że autyzm jest uleczalny i można mu zapobiec.
- (LK) W pełni funkcjonalny?
- (Jenny) Całkowicie wyzdrowiał, Larry, całkowicie wyzdrowiał i nie jest jedynym, tysiące w tej
społeczności zdrowieją.
- (LK) Dlaczego tak to upubliczniacie? Mieliście autystyczne dziecko, wyzdrowiał, więc dlaczego tu
jesteście?
- (Jenny) Mogłam się skryć i nie powiedzieć niczego, a Evan wpasowałby się w społeczeństwo,
zawarłam nawet pakt z Bogiem, w dniu w którym u Evana zdiagnozowano autyzm, powiedziałam
„Jeśli pokażesz mi drogę Boże i pokażesz mi jak wyleczyć mojego chłopca, będę kontynuować
nauczanie świata o tym, jak to zrobiłam”. W ciągu roku takiej rozmowy z Bogiem, u Evana nie
rozpoznano już autyzmu.
- (Jim) To wciąż szokujące widzieć, jak wielu ludzi lekceważy tą informację.
- (Jenny) Błagałam Amerykańską Akademię Pediatryczną, dlaczego nie spotykacie się z naszymi
lekarzami i naukowcami, którzy leczą i uzdrawiają dzieci z autyzmem? Do dzisiejszego dnia
odmawiają spotkania się.
- (Jim) Pomyśleć, że gdyby była jakakolwiek możliwość, że pomogłoby się dziecku i ktoś by posłuchał,
ktoś by się temu przyjrzał. Prawda jest taka, że oni nawet nie biorą pod uwagę tej informacji, nie
tylko to, oni do niej zniechęcają.
- (LK) Macie jednak poważne rezultaty, wielka historia w LA Times, w zeszłym tygodniu, spora liczba
dzieci, które nie zostały zaszczepione w szkołach publicznych w Los Angeles. W tym samym czasie
jednak, mój przyjaciel powiedział mi, że wzrosła liczba zachorowań na świnkę i odrę.

- (Jim) Nie mówimy by się nie szczepić, to chcemy naprawdę wyjaśnić, chodzi o to że pojawia się
wiele sprzecznych informacji. Wciąż słyszymy jak chociażby Campbell Brown i ludzie jej pokroju,
mówią, że nie można nie szczepić. Nikt nigdy nie zasugerował, żeby nie szczepić.
- (LK) Więc co mówicie?
- (Jenny) Wróćmy do harmonogramu z 1989 roku, gdzie było tylko 10 zastrzyków i szczepionka
przeciw odrze, śwince i różyczce była na tej liście. Nie wiem co wydarzyło się w 1990, nie było żadnej
plagi, która zabijała dzieci, że trzeba było potroić ilość szczepionek.
- (Jim) Co stało się po roku 1989?
- (Jenny) Dlaczego potroili tą ilość?
- (Jim) Liczba szczepionek zwiększyła się o 26.
- (Jenny) Chciwość, chciwość.
- (Jim) Czy wszystkie z nich są absolutnie konieczne?
- (LK) Chcą zarobić pieniądze?
- (Jenny) Oczywiście. W 1989 harmonogram zastrzyków zawierał podanie 10 zastrzyków.
- (LK) Jak ja byłem dzieckiem, to ile dostawaliśmy, trzy?
- (Jim) To dwa razy więcej niż w 30 krajach zachodu. Dajemy dwa razy więcej zastrzyków, niż
jakikolwiek z tych krajów, dlaczego?
- (LK) Jeśli chodzi o szczepienia, a wy nie jesteście przeciwko szczepieniom, to czemu się
sprzeciwiacie? Nie szczepcie przeciwko temu, ale przeciwko tamtemu?
- (Jenny) Tak.
- (Jim) Myślę, że musimy wybrać, które są absolutnie niezbędne.
- (LK) Skąd mam wiedzieć, które są?
- (Jenny) Powinieneś się edukować, chcemy upoważnić rodziców, by się edukowali. Czy potrzebna jest
nam szczepionka na ospę wietrzną, czy potrzebny jest nam zastrzyk na zapalenie wątroby typu B, w
drugim dniu życia?
- (Jim) Myślę, że nie możemy sobie pozwolić, by założyć, że ludzie którym powierzone jest nasze
zdrowie publiczne, wciąż mają nasze dobro na względzie, przez cały czas. Rodzice muszą sami
podejmować decyzję, poinformowane decyzje. Muszą przyjrzeć się informacją.
- (Jenny) Rozłożyć szczepionki w czasie, opóźnić je do czasu ukończenia pierwszego roku życia,
wyczyścić toksyny, które się w nich znajdują. Nie potrzebujemy aż tylu.
- (LK) Gdy przybędą tutaj pozostali lekarze, zajmą drugą stronę, jakiś czas po tym jak pójdziecie.
- (Jim) Masz na myśli „Łap ich i kłuj” ? To moje przezwisko dla nich.
- Co oni powiedzą? Dlaczego lekarz, nie chciałby wiedzieć więcej o czymś, co może ocalić życie, lub
uchronić przed chorobą? Nie rozumiem.
- (Jim) AAP finansowana jest przez firmy farmaceutyczne, szkoły medyczne są finansowane przez
firmy farmaceutyczne.
- (LK) Czy firmy farmaceutyczne chcą to kontynuować?
- (Jim) To jest ogromny biznes, szczepionki to najbardziej rozrastający się dział przemysłu
farmaceutycznego, 13 miliardów zysków.

- (Jenny) Oni kontrolują szkoły medyczne. Ci lekarze nie uczą się o zapobieganiu, czy witaminach, czy
diecie.
- (Jim) Prosimy o to, by oni ponieśli stratę , dla dobra naszych dzieci. Ciężko to sprzedać , na zebraniu
zarządu.
- (Jenny) Jako środek zapobiegawczy usuwa się niektóre leki z półek, ponieważ są niebezpieczne,
dlaczego nie szczepionki?
- (LK) Leczenie i zapobieganie autyzmowi, kompletny poradnik, Jenny McCarthy i Jerry Kartzinel,
lekarz, tak przy okazji. Dołączył do nas doktor Jerry Kartzinel i JB Handley, współzałożyciel Generation
Rescue, nie czerpiącej dochodów grupy interesu, prowadzącej badania nad autyzmem i jego
leczeniem. W lutym, specjalny sąd od szczepionek, zawarł 3 sprawy precedensowe, reprezentując 5
tysięcy rodzin, oświadczając, że kombinacja szczepionek zawierających tiomersal i szczepionki MMR
nie są czynnikiem powodującym rozwój autyzmu. Co ty na to?
- (Handley) Nasze dzieci otrzymują 36 szczepionek. Szczepienie MMR, to dwa zastrzyki z tych 36.
Przed swoją pierwszą szczepionką MMR, dostają 23 inne szczepionki. Jenny, czy możesz pokazać
przedstawienie wizualne na sekundę? To pokazuje bardzo szybko, ile szczepionek dzieci otrzymują
podczas swojej wizyty w wieku 2 miesięcy, 4 miesięcy i 6 miesięcy. To 23 szczepionki, przed pierwszą
szczepionką MMR. U każdego dziecka w Ameryce, to harmonogram CDC. Twierdzenie, że MMR, czy
też że szczepionki nie powodują autyzmu, z powodu tej jednej szczepionki, to jakby w przypadku
katastrofy samolotu, podejrzewając awarię mechaniczną, spojrzeć na jedno skrzydło i powiedzieć że
skoro jedno z nich jest bezpieczne, to cały samolot również jest bezpieczny, to szaleństwo.
- (Kartzinel) Gdy uczyłem się w szkole medycznej, widzieliśmy jedno dziecko z autyzmem. Powiedzieli
„Doktorze Kartzinel, przyjdź prędko, mamy dziecko z autyzmem, nigdy więcej takie nie zobaczysz”.
- (LK) Więc było to rzadkością?
- (Kartzinel) Było to bardzo rzadkie.
- (LK) Więc twierdzisz, że odsetek się zwiększył?
- (Kartzinel) Zdecydowanie tak.
- (LK) Z jakiego powodu?
- (Kartzinel) Myślę, że z powodu wielu toksyn, które występują w środowisku, z powodu nadmiernego
wzrostu harmonogramu zastrzyków, który teraz mamy. Prosimy kobiety, by robiły sobie szczepienie
przeciwko grypie w 6 miesiącu ciąży. Szczepionka przeciwko grypie nigdy nie została ukazana jako
bezpieczna dla płodów, mimo to jednak prosimy nasze kobiety, by je przyjmowały.
- (Handley) Przyjrzeliśmy się 30 innym krajom pierwszego świata, posortowaliśmy je według stopnia
zgonów poniżej 5. Stany Zjednoczone są 34 na świecie, według stopnia zgonów poniżej 5.
Przyjrzeliśmy się przeciętnej liczbie podawanych szczepionek, wynosi ona 18. Pierwsza piątka krajów,
ma 11, 13, 11, 11, 13 podawanych szczepionek. Powiedziałbym wam, żebyśmy albo powrócili do
harmonogramu z 1989, zanim pojawił się ten cały bałagan, lub zastosowali harmonogram z Finlandii,
Szwecji, Norwegii i wykorzystali je.
- (Jim) Dlaczego reszta świata za nami nie podąża?
- (Handley) Ich współczynnik autyzmu wynosi 1/10 naszego. Zapraszamy ludzi, by wykonywali
szczepienia przeciwko odrze i śwince.

- (LK) Chcecie tego?
- (Handley) Oczywiście.
- (LK) Więc ludzie przesadzają, anulując te szczepienia?
- (Jim) Oczywiście, szczepcie się również przeciwko polio, to jest w harmonogramie z 1989.
- (Jenny) Rzeczy takie jak rotawirus, który jest szczepionką przeciwko biegunce, naprawdę?
- (Jim) Jeśli masz dostęp do czystej wody i opieki zdrowotnej, bardzo ciężko jest umrzeć na biegunkę.
- (LK) Doktorze Kartzinel, czy jest pan wyrzutkiem w społeczności pediatrycznej?
- (Kartzinel) Zdecydowanie, nawet sam pomysł przepisywania witamin, czy minerałów, czy też tranu,
przypadek autystycznego dziecka, które nie przesypia całej nocy, które cierpi, ma wzdęty brzuszek z
powodu zaparć i mówienie „Wiesz, on nie ma samowolnego zachowania trzymania stolca, on ma
zaparcia, naprawmy to, zajmijmy się bólem”, inni lekarze tego nie robią. Co z dzieckiem, które ma
przewlekłą biegunkę? Dlaczego tego nie wyleczymy? Dlaczego musimy mówić, że gdy mają autyzm,
nie musimy się nimi zajmować.
- (LK) Twierdzisz, że inni pediatrzy nie chcą się tego nauczyć?
- (Kartzinel) Absolutnie, w zasadzie, tak się składa że przyniosłem to, to jest magazyn pediatrów z
ostatniego miesiąca, a w nim jest napisany artykuł, który mówi „Autyzm – medyczny dom”, ankieta
lekarzy, która pokazała, że lekarze nie chcą zajmować się autystycznymi dziećmi, nie chcą się o nich
dowiadywać.
- (LK) Nie chcą się nimi zajmować?
- (Kartzinel) Nie, nie chcą ich nawet w swoich klinikach.
- (Handley) Pierwsza strona po otworzeniu i widzimy całą, wielką stronę o szczepionce na rotawirusa.
Dwa z 30 krajów pierwszego świata, poza nami przyjęło tą szczepionkę. Właściciel patentu dla tej
szczepionki, jest w komitecie wybierającym szczepionki dla dzieci.
Wiemy z przekonaniem, że szczepionki powodują uraz mózgu, ta informacja znajduje się na stronie
internetowej Health & Human Services. Szukamy więc czegoś, tą epidemię, współczynnik wzrósł od 1
na 10 tysięcy w latach 1970, do 1 na 100 dzisiaj, w wielu stanach.
AAP tak naprawdę nigdy się temu nie przygląda, nigdy nie porozmawiali z Jenny, nigdy nie
porozmawiali z doktorem Jerrym, w czasie jego praktyki dziesiątki dzieci wyzdrowiały.
- (Jim) Mówią tym rodzicom, „Nie mamy żadnych odpowiedzi, nie szukamy żadnych i proszę nie
szukajcie swoich własnych”.
- (Jenny) Oni nie oferują żadnej nadziei, a my tak.
……………………………………….
(Jenny) Dziś nie jestem gwiazdą, dziś jestem mamą dziecka, które miało autyzm, która ma głos
pragnący zatrząść ziemią pod tymi, którzy są odpowiedzialni, dopóki wszystkie nasze dzieci, nie będą
bezpieczne od krzywdy.
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