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Nisem za cepiva, nisem proti cepivom, zanimajo me in raziskujem le znanstvena
dejstva v zvezi s cepivi. Zakaj? Ker imam občutek, da je na primeru cepiv znanost podlegla
doktrini, kar že ima in bo še imelo škodljive posledice na zdravje naših otrok.
Raziskovalna skupina pod vodstvom zdravnika Andrewa Jeremy Wakefielda je že pred
20 leti ugotovila, da obstaja med cepivi in avtizmom vzročna povezava. Objavili so članek na
temo v ugledni reviji Lancet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9500320.
Članek je bil umaknjen pod pritiski farmacije, katere doktrina je, da so »cepiva varna«.
Nedavne raziskave Dr. Exleya dokazujejo pravilnost raziskav Wakefilda in sodelavcev,
namreč, Dr. Exley je odkril, da prisotnost aluminija v cepivih in avtizem močno sovpadata, se
pravi med njima je vzročna povezanost. Odkrili so zelo velike koncentracije aluminija v 100
možganih oseb , ki so imele avtizem https://worldmercuryproject.org/news/a-lone-fdascientist-could-end-the-autism-epidemic/?gclid=Cj0KCQjwtZzWBRD2ARIsAIPenY3fcwm-lKgVClgL1OFZq94yyI0JPw-LfkMIqq_n6CmCXSpPW0GusUaAs4AEALw_wcB
Nadalje, raziskave Dr. Gherardija potrjujejo, da se aluminij, ki je bil preko cepiva
vnesen v telo, nalaga v možganih, se pravi aluminij, ki ga je v možganih avtističnih oseb odkril
Dr. Exley, izhaja iz cepiv in se ni izločil preko ledvic z uriniranjem, kot se to zgodi z
aluminijem zaužitim v hrani
https://www.youtube.com/watch?time_continue=375&v=Syabv4Vsrpg.
Znanost torej na bazi opazovanj ugotavlja, da obstaja vzročnost »cepiva-aluminijavtizem«. Doktrina farmacije pa pravi, da se aluminij v cepivih izloči z uriniranjem kot se to
zgodi z aluminijem v hrani, kar ne drži.
Znanost nadalje odgovarja doktrini farmacije, da je aluminij v rastlinah v obliki, ki
organizmu ni škodljiva, aluminij v cepivih pa je v obliki, ki je organizmu zelo škodljiva.
https://www.youtube.com/watch?v=qbnqO_vJVOk&feature=youtu.be
Dr. Denis Baš pravi, da je aluminij v cepivi v tako majhnih količinah, da ne more
ogroziti našega zdravja https://www.youtube.com/watch?v=HrXHuZQLkMw, kar je v
popolnem nasprotju z zgoraj navedenimi rezultati visoke vsebnosti aluminija v možganih
avtističnih otrok.
Porast avtizma v ZDA, kjer so otroci cepljeni do 12 leta 31 krat
https://kidshealth.org/en/parents/immunization-chart.html, je na primer od leta 1993 do
leta 2003 narastel za 657% https://www.scientificamerican.com/article/is-there-really-anautism-epidemic/ , kar jasno pove, da je med cepivi in avtizmom vzročna povezava.
Imunološke klinične raziskave dokazujejo, da ja najverjetnejši vzrok avtizma aluminij v

cepivih, doktrina pa uporabi znanost, ki piše članke na temo, da je avtizem povzročen
predvsem zaradi genetskih in »okoljskih faktorjev«, ki so a primer jemanje zdravil med
nosečnostjo, socialni status družine in drugi.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5377970/.
Farmacija seveda tudi uporabi znanost za utrjevanje svoje doktrine. Lep primer je
članek na temo, da je avtizem gensko pogojen
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160324133841.htm
Drugi članek doktrine na temo cepiva-genetika pravi, da je večina vzrokov za avtizem
genetskih (za takšno izjavo ni nobenih dokazov). Članek dokazuje le, da 1% ljudi z avtizmom
nima gena imenovanega »Shank 3«. To da 1% ljudi nima tega gena, ne pomeni skoraj nič,
oziroma 1% možnosti, da je avtizem gensko pogojen. Poleg tega je bila študija narejena na
miših, kar je vprašljivo, ker je primerjava avtizma pri ljudeh in miših težko izvedljiva, lahko
rečemo, nemogoča http://news.mit.edu/2016/neuroscientists-reverse-autism-symptoms0217. Ti članki poskušajo preusmeriti pozornost od povezave cepiva-aluminij-avtizem
drugam in seveda že potencialno nosijo v sebi idejo, da bo farmacija razvila zdravila za
avtizem.
Če naredimo povzetek na temo »cepiva – avtizem«, lahko vidimo, da je prekomerno
vnašanje kemije v organizem v obliki cepiv in tudi zdravil, vzročno povezano z avtizmom. Ne
moremo tudi izključiti možnosti, da prekomerno vnašanje kemije v organizem povzroči
genske spremembe, ki povzročajo avtizem.

Genske spremembe so torej lahko le sekundarni vzrok avtizma, kajti primarni vzrok je vnos
kemije v organizem, ki povzroča genske spremembe, glavni vzrok avtizma, kot smo videli v
člankih zgoraj je aluminij. Tukaj je klinični članek, ki potrjuje visoke vrednosti aluminija v
možganih avtističnih oseb
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763.

Obstaja veliko člankov, ki potrjujejo negativni efekt delovanja kemije na gene v smislu
povzročanja bolezni, naj navedem dva:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3035853/.
Doktrina farmacije se danes zavzema za uvedbo mišljenja, da je vzrok avtizma v
genetiki, ker ne želijo, da se odkrije resnični vzrok, ki je aluminij v cepivih. Farmacija v
Sloveniji obvlada medije, članka na temo aluminija v cepivih in avtizma ne bi objavil nihče.
Tiščanje glave v pesek ne bo pomagalo, pometanje znanstvenih dejstev pod predpražnik ne
bo pomagalo, prišel bo dan, ko se bo treba z resnico soočiti in prej ko pride, manjše bo
razočaranje in bolečina.
Namen tega članka je dobronameren v smislu soočanja z znanstvenimi dejstvi in
spodbuditve resnih in poglobljenih raziskav na temo cepiv v Sloveniji, ki bodo zagotovila
strokovno in varno cepljenje.

