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ДАЛАВЕРАТА HPV Част II

рак на шийката на матката“ (в.
„Лечител“):
• „В списанието на АмериканСъкровища от
ската медицинска асоциация
(JAMA, 2007) се казва, че вакстарите архиви
сината HPV (човешки папилома
В началото на този журналисвирус) предизвиква увеличение
тически опус споменах, че събина количеството на вируса и
рам информация за ваксините
се изказва съмнение в нейнасрещу РМШ, кажи-речи от зората ефективност!“
та на тяхното появяване...
„На 12 март 2010 г. шест
Ето какво пише накратко проф. Атанас Цонков жени от САЩ, ВеликобритаДимитър СТРАХИЛОВ, микрония, Нова Зеландия, Испания и
биолог и имунолог, 16 години изпълняващ Австралия представили в Агенцията за
длъжността директор на Института за за- контрол на храните и лекарствата (САЩ)
разни и паразитни болести, чел лекции пред събраните от тях документи и изследвалекари от Западна Германия още преди съ- ния за прословутите ваксини ГАРДАСИЛ И
барянето на Берлинската стена (в. „Лечител“ ЦЕРВАРИКС. Според жените тези ваксибр. 5, от 29.01.2009 г.):
ни са толкова опасни, че трябва да бъдат премахнати от календара за вакси• „БЕЗВРЕДНОСТ на ваксините. Това е нации колкото може по-бързо... Изнесеедин от основните въпроси, отнасящ се ните подробни данни от цял свят сочат,
до всички лекарствени препарати, вкл. и че младите жени и девойки страдат от
до ваксините. Известен е още от далеч- тежки неблагоприятни реакции, вклюното минало латинският принцип „Primum чително смърт, след ваксинация проnon nocere!“ („Преди всичко да не се вре- тив вируса на човешката папилома...
ди!“). Съвременните правила за разреша...Какво разкрива събраната инфорване на производството и приложението мация? В САЩ девойките, подложени на
на всяка една ваксина са много строги. Те такава ваксинация, страдали от хроничвключват задължителното прилагане на на умора, храносмилателни проблеми,
лабораторни многоетапни и многобройни виене на свят и повдигане, енцефалит,
тестове и опити на клетъчни култури, паралич на лицевия нерв, косопад, глаподходящи лабораторни животни и в по- воболие, болки в ставите и мускулите,
следните етапи на изследванията – върху загуба на зрение, проблеми с менструпървоначално малък брой доброволци, като алния цикъл, обриви и други алергични
при благоприятни резултати броят се реакции, респираторни и сърдечни проувеличава последователно. Изследване- блеми, припадъци, МС....
то за проучване качествата на „канди...До момента тези факти не се обсъждат-ваксини“ изисква продължително дат нито от органите, които регулират
време...“
ваксинациите, нито от правителствата,
които са ги разрешили. Още по-тревожен
е фактът, че били регистрирани МНОГОБРОЙНИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ след ваксинация против човешки папилома вирус...
(Продължение от
миналия брой)

Проф. Димитър Страхилов
• „ЕФИКАСНОСТТА на ваксините. Няма
ваксина, която да гарантира след приложението й 100% защита от съответното заразно заболяване.“
• „Ваксини, които показват по-ниски
показатели на ефективна защита спрямо определени заболявания (например
под 65-70%), ПО ПРАВИЛО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ! Неслучайно изработените и утвърдени за приложение в
някои страни ваксини за профилактика
на лаймската болест кратко време след
допускането им на пазара бяха отстранени от употреба.”
• „След сравнително много шумната
реклама и пропаганда в полза на бързото
и възможно масово използване на ваксината срещу предаване на инфекции
с онкогенни папилома вируси сега се
провеждат дискусии за една по-трезва
оценка на очакваните в бъдещето крайни резултати.“
Надявам се, че

Етичната комисия към НСС
няма да се претовари,

Д-р Любомир Киров:
„Няма далавера в профилактиката на рака на маточната шийка...
Да, ваксинирал съм собствената си
дъщеря.
Грешка е отпадането на тези ваксини от задължителния имунизационен календар.
Ваксината предпазва практически 100% момичето от заразяване с онкогенния HPV.
(в-к „Доктор“ - 2 февруари 2015 г.)
Много от страничните ефекти въобще
не са дори регистрирани, а в последните
месеци става ясно, че някои лекари дори
не подозират за тези негативни ефекти.“
• „Брук Петкевичус починала 14 дни след
като й въвели първата доза ГАРДАСИЛ –
от тромбоемболия на белодробната артерия.“
• „Дъщерите на Розмари Матис и Мареан
Грин били ваксинирани също с ГАРДАСИЛ,
вследствие на което се превърнали в нелечими инвалиди...“
• „Фрида Бирел, член на групата за разследване на ваксинациите срещу рака на
маточната шийка, заявява: „Здравните
министри в Англия и Шотландия отдават
всички инциденти след ваксинациите на
случайности... По мои сведения те никога
не са разследвали някои от последиците на въпросните ваксини (артралгии,
енцефалити, параличи, слепота и др.).

ако усвои и следните няколко реда от статията на Владимир ЙОНЕВ „Ваксините срещу
Професор Григор Горчев:
„Много по-важна от ваксината
е здравната култура на хората.
Липсата на профилактика, ниският
морал, множеството партньори и
„чалгизацията“ на обществото са
основните причини за високата заболеваемост на жените от рак на
шийката на матката“. (2011 г.)

Проф. Григор Горчев

Министрите си заравят главата в пясъка
с надеждата, че всичко ще отмине. Това
няма да стане, защото става дума за живота на нашите момичета“.
И по закон, и по съвест (морал, нравственост) производителите на ваксини и лекарства и техните адепти (като НСС) са длъжни
да осведомяват потенциалните потребители
на медицински продукти по ясен, точен, достоверен и изчерпателен начин за всеки по-

Д-р Лъчезар Иванов
„Дистрибутор на една от ваксините срещу HPV е фирмата „Аквахим“ със собственик приближения
до д-р Лъчезар Иванов (по-известен като Лъчо Мозъка) бивш депутат от НДСВ – Борислав Великов. Двамата са били съпартийци в
НДСВ и колеги в предишната парламентарна здравна комисия.“
(в-к „България днес“, 3 август
2012 г.)
Редакцията на в. „България днес“
е изразила готовност да публикува и други мнения (разбира се – или
опровержения!), но доколкото знам,
дори заподозрените в конфликт
на интереси Иванов и Великов не
са опровергали казаното за своите „хуманни“ напъни - може би защото е неопровержимо?
Тук бдителната иначе Етична
комисия не вижда повод за намеса,
а прокуратурата?

добен продукт, метод, ваксинален препарат,
за да може човекът - пациент или клиент, да
вземе своето лично ИНФОРМИРАНО (а не
дезинформирано!) решение!
Както отбелязва по друг повод – относно
вируса, причиняващ СПИН, самият откривател на ХИВ – проф. Шерман: „В епохата
на глобализацията и на пътуванията всички
щамове са опасни за всеки“.
Е, Жан-Клод Шерман, безспорният откривател на СПИН вируса, бе „забравен“ от
Нобеловия комитет, но някои корумпирани
индивиди от комитета и производители на
ваксини срещу HPV, изглежда, се нагушиха.
Бойкотът срещу Шерман забави с десетилетия създаването на ваксина срещу
демона на епохата СПИН, но какво са там
някакви си 30-40 милиона жертви на СПИН...
според „най-хуманната“ бяла мафия!...
Нали пък производителите на ваксини срещу HPV (всъщност лансирани от
корумпирания Нобелов комитет) докарват
милиарди печалби на Биг фарма, а за

предисторията на тези
ваксини
и други гафове и скандали на Нобеловия
комитет скоро ще може да прочетете още...
Ако човек не е информиран достатъчно,
може лесно да стане жертва не само на
професионално и финансово заинтересовани лица и/или институции (например лекари
и/или производители на ваксини!), но и на
политици или даже на „граждански“ организации, които настояват (не се знае дали поради неосведоменост или по по-първични и
прагматични причини) тези ваксини да бъдат
задължителни и безплатни.
За „безплатното“ сиренце в капана за
мишки вече знаят и децата, а ето какво се
чете във в-к „България днес“ - 3 август 2012

година:
“Внимание!
Опасност! Превръщат българските деца в опитни зайчета!...
Скандалният депутат от ГЕРБ Лъчезар
Иванов, известен с прякора Лъчо Мозъка,
пробутва смъртоносната ваксина, довела
до смъртта на десетки млади момичета по
света... След негово предложение правителството намери (А.Ц.: Вероятно на тротоара!?) 2 милиона лева, за да купи ваксина
срещу рак на маточната шийка...“.
Ако тези ваксини бяха и задължителни,
както пледира д-р Любомир Киров, това
би увеличило многократно ПЕЧАЛБИТЕ на
дистрибутори, лобисти и производители от
„безплатните“ ваксини, които практически
плащаме ние, коректните данъкоплатци!
През прясната все още 2015 г. в интернет
бе публикувано пространно изследване,
което носи красноречивото (и за НСС!) заглавие:
СЪЩЕСТВУВА ВИСОК РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА АВТОИМУНЕН/ВЪЗПАЛИТЕЛЕН
СИНДРОМ, ИНДУЦИРАН ОТ АДЮВАНТИ
СЛЕД ВАКСИНИРАНЕ ПРОТИВ HPV
(публикувано от: biologistjune 14th, 2015)
Изкушавам се да цитирам няколко абзаца
от обемистия доклад:
• „През 2011 г. Shoenfeld и Agmon-Levin
въвеждат нов термин в медицината – автоимунен/възпалителен синдром, индуциран от адюванти: силикон, алуминий, инфекциозни частици...“
• „Tomljenovic и Shaw наскоро откриха доказателства за автоимунен васкулит,
който е отключен от HPV-16 L1 антитела, които са били свързани към мозъчна тъкан на две млади жени, страдали от
симптоми, подобни на мозъчен васкулит,
който е последвал след ваксиниране
против HPV с ваксината Gardasil. В друг
доклад е посочено, че здраво младо момиче
почива в съня си 6 месеца след 3 мускулни
инжектирания на 4-валентната HPV вак-

Д-р Любомир Дамянов
сина Gardasil. Изследваните кръв и тъкани след аутопсията показват наличие на
фрагменти от гени, кодиращи HPV-16 L1
антитела, подобни на съдържащите се
във ваксината Gardasil, което подсказва
за вероятна връзка. Chang и колеги описват два случая на демиелинизация, която настъпва в кратък времеви прозорец
след прилагане на HPV ваксина.“
• „Наблюдават се не само животозастрашаващи състояния, но и такива, от
които следват трайни последици. Преждевременната яйчникова недостатъчност (POF) при млади момичета носи големи здравни последствия в бъдеще, като
МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ И ДЕТЕРОДНИТЕ
ФУНКЦИИ. Млада жена е диагностирана
с POF, след като е третирана с 3 четиривалентни HPV ваксини...“
• „Друг случай с 3 жени (две са сестри) –
развиват вторична аменорея след ваксиниране против HPV...“
• „HPV ваксината е свързана и със синдром на постурална ортостатична тахикардия (POTS) – автоимунно разтройство с неопределен произход...“
• „Blitshteyn описва случай на 20-годишна жена, която развива POTS две
седмици след HPV имунизация при липса
на каквито и да е рискови фактори или
събития...“
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Натали Мортън
Ето и друго заглавие в интернет:
СМЪРТ СЛЕД ПРИЕМ НА ЧЕТИРИВАЛЕНТНА ВАКСИНА СРЕЩУ HPV – ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ИЛИ СЛУЧАЙНА?
(източник:
http://www.budnaera.
com/201504f/1509280548.html)
„В някои случаи ваксинацията може да
бъде фактор за задействане на фатални автоимунни/неврологични събития.
Лекарите трябва да са наясно с тази асоциация.“
• „Четиривалентна ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) Gardasil е лицензирана през 2006 г. от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) СЛЕД УСКОРЕН ПРОЦЕС
НА ОДОБРЕНИЕ...“
• „Деветнайсетгодишна жена без съответната медицинска история, неприемала наркотици, издъхва в съня си приблизително шест месеца след третия и
последен прием на HPV ваксина, след като
свързани с първия прием симптоми са се
обострили. Още след първата инжекция тя е развила брадавици по ръцете,
които се задържат през целия ваксинационен период. В допълнение на това тя
страда от необяснима умора, мускулна
слабост, тахикардия, болка в гърдите,
изтръпване на крайниците, раздразнителност, умствено объркване и периоди на амнезия (пропуски в паметта).
След обикновена аутопсия не е открита
конкретна причина за смъртта...“
• „Четиринайсетгодишна жена с предишна анамнеза за мигрена и приемала
контрацептиви, развива по-чести мигренозни пристъпи, говорни проблеми, замаяност, слабост, неспособност да ходи,
потиснато съзнание, объркване, амнезия
и повръщане 14 дни след получаване на
първата си HPV ваксина. Тези симптоми
постепенно отшумяват. Въпреки това 15
дни след втория прием на ваксината тя
е намерена от майка си в безсъзнание
във ваната 30 минути след като е влязла
в банята. Повикана е Спешна помощ, която се отзовава веднага. Правят се опити
за реанимация. Парамедикът е отбелязал,
че пациентката е намерена без пулс. При
пристигането в болницата около 30 минути по-късно пациентката получава сърдечен арест. Реанимацията е прекратена
около 40 минути по-късно и жената е обявена за мъртва...“
• „Резултатите от имунохистохимичните изследвания на мозъчни тъкани от
двете млади жени, починали след прием
на четиривалентната ваксина Gardasil,
показват убедителни доказателства за
автоимунен васкулит...“
• „И микроглията, и астроглията се активират от различни имунни инсулти,

включително алуминиевите адюванти,
налични и в двете HPV ваксини Gardasil
и Cervarix.“
„Вероятно много от случаите на мозъчен васкулит остават недиагностирани
и/или неправилно диагностирани. Типичните симптоми на мозъчен васкулит включват силно главоболие, виене на свят,
ортостатична хипотония, синкоп, гърчове, треперене и изтръпване, слабост,
двигателни дефицити, познавателни и
езикови нарушения. Обърнете внимание,
че по-голямата част от тези симптоми са били налични след ваксинацията
с четиривалентна HPV и в двата разглеждани случая. Васкулитът отдавна
е признат като възможна тежка нежелана
реакция след ваксинация.“
• „Наше търсене в интернет базата
данни за нежелани странични ефекти от
ваксини (VAERS) откри многобройни

Лили от с. Самоводене
доклади за васкулити, последвали прием на HPV ваксина. Един анализ на тези
случаи показа, че симптомите на постваксиналния васкулит се проявяват
най-често в първите три до четири
месеца след ваксинацията, така както
това се е случило в двата смъртни случая, които разглеждаме.“
• „Ваксината предизвиква образуването на антитела, които преминават през
кръвно-мозъчната бариера и хороидния
сплит... Разбитата вследствие на това
кръвно-мозъчна бариера позволява допълнително безпрепятствено преминаване
на доставени от ваксината имунни клетки и комплекси в мозъка, като по този начин HPV ваксината трайно задейства
автоимунен процес, разрушаващ нервната система.“
• „В заключение, всеки случай на внезапна неочаквана смърт, настъпила
след HPV или други ваксини, винаги
трябва да се подложи на изчерпателно
имунохистохимично изследване в съответствие с методите, представени в
настоящия доклад.“
(vaksiniistinata.ovo.bg.)

Още факти, източници,
доказателства:
• „Безплатните ваксини срещу рак убиват... Инжекциите за момичета докарват
нови болести... Ваксините са опасни и крият
купища рискове... Лекари откриха около 20
хил. странични ефекта на тези ваксини,
които докараха и над 100 смъртни случая...“
(в-к „Всеки ден“ - 27 септември 2012 г.)
• „Против съм да се дават народни пари
за ваксина, която е почти безсмислена!
Ракът на маточната шийка може да се профилактира с редовни прегледи при гине-

ОПАСНА МЕДИЦИНА

ЕДНО ОТ ДЕСЕТ момичета получава
„неблагоприятна” реакция от HPV ваксината
Едно от всеки десет момичета, на които
е поставена ваксина срещу човешкия папилома вирус (HPV), претърпява „неблагоприятен епизод“ в рамките на 40 дни или
проявява такава сериозна реакция, че се
налага лечение в болница или спешно отделение, откри ново изследване.
Най-честото неблагоприятно събитие е
алергична реакция, но момичетата страдат и от „други необичайни проблеми“:
обриви, болка и подуване, температура,
припадъци или конвулсии, както и тежка
диария.
Степента на реакцията към ваксината,
предназначена да предпазва от рак на ма-

точната шийка, беше разкрита от канадски изследователи от университета в Калгари, които проследиха какво се случва
със 195 270 момичета след поставяне
на средно три дози от ваксината. От тях
при 958 се наложило болнично лечение, а
19 321 посетили спешно отделение до 42
дни след имунизацията.
Честотата на неблагоприятните реакции
може да е още по-висока, понеже учените
успели да проследят само случаите, в които момичетата са отишли в болница...
Сп. „Това, което докторите
не ви казват”, април 2016
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Ситуацията в България
От ноември 2012 г. у нас започна кампания за безплатна препоръчителна
имунизация на 12-годишни момичета срещу HPV. Миналата година беше изменена действащата наредба, с което режимът на слагане на ваксините вече
не е три дози през няколко месеца, а два пъти в рамките на 6-месечен период.
Освен навършилите 12 години, право на безплатна доброволна имунизация
вече имат и 13-годишните момичета. Ежегодно държавата отпуска 2 млн.
лева за ваксините и кампанията за тяхното популяризиране сред обществото. През 2015 г. сумата е нараснала на 2,7 млн. лв. Целта на здравното
ведомство е информацията да достигне до 75% от българските семейства, в
които има момичета на тази възраст.
В нашата страна са разрешени за приложение две ваксини - Церварикс и
Силгард. Това се посочва на официалната интернет страница на Националната
програма за първична профилактика за рака на маточната шийка. Официална
статистика колко семейства у нас са взели решение да ваксинират децата
си от 2012 г. насам – няма. Липсват и данни какви са резултатите досега.
Посочва се само, че в световен мащаб до момента са поставени над 90 милиона дози.
Е.П.
колог.“
ци, възпаление на мозъка...“
(в-к „България днес“ - 10 юли 2015 г.),
(в-к „Доктор“ - д-р Любомир Дамянов,
акушер-гинеколог, управител на „Медицин- телевизия CBS и френското списание
ски център за човешка репродукция“)
„Principes de Sante”)
• „14-годишната британка Натали Мор• Проф. Богдан Петрунов, бивш директор
гън почина след ваксиниране срещу рак на Института за заразни и паразитни болести: „Досега има проучвана маточната шийка... Смъртта й подхранва опасения, че
ния за ефекта от ваксината до 5 или до 7 години...
страничните ефекти от ваксината не са достатъчно проучеТрябва да минат много
ни...“
години, поне 15 години
Д-р Паул Бьош от Швейса нужни, за да се види
цария: „Аз съветвам пацидали тя ще има пълен
ентките си по-скоро да не се
защитен ефект срещу
имунизират, тъй като препарака...“
ратът не покрива всички
(в-к „България днес“ 3 август 2012 г.)
разновидности на вируса...
От 30 до 50% от вирусите не
Забележка. Аз, Атанас
се повлияват!“
Проф. Богдан Петрунов
Цонков, грешният журна(в. „24 часа“ – 13.11. 2009 г.)
лист, който плашел мал• „Родителите на 14-годишната Лилия от село Самоводене се съгласи- ките момичета и техните майки с „несъщестли да ваксинират дъщеря си заради рекла- вуващи“ рискове от ваксината срещу маточмата колко е ефикасна ваксината!... (А.Ц.: ния рак, питам бдителните цензори от НСС и
Момичето е имало рак, но това не попречи- неговата „Етична“ комисия: „Посочените тук
ло да го ваксинират, след което то умира...)
факти, аргументи, доказателства, източници,
Великотърновската прокуратура отказа на които се основават моите твърдения, стида образува дело срещу фармацевтична- гат ли Ви или да Ви предложа още?...“
та компания, виновна за смъртта на детеАтанас ЦОНКОВ
то!“
(в-к „Всеки ден“ - 17 юли 2015 г. и в-к „БълЗАЩО СЪМ ПРОТИВ
гария днес“ - 10 юли 2015 г.)
АНТИГРИПНИТЕ
ВАКСИНИ?
• Проф. Даян Харпър, изследовател и
По радио „Зорана“ съм казал (в края на
участник в създаването на някои от ваксините срещу рак на маточната шийка: „Самата 2015 г.), че антигрипните ваксини са по-сковаксина може да се окаже по-опасна от ро вредни и безполезни, отколкото обратното. Обратната позиция се защитава от Биг
рака на маточната шийка.“ (2009 г.)
Д-р Бернар Далберг (2014 г.), работил фарма и нейния де факто лобист и рекламен
агент – Национален съвет за саморегулация (?!).
Няма нужда да добавям каквото и да е
срещу това безумно обвинение в неетичност, което ми отправя НСС, стига „експертите“ от НСС да прочетат следните четири
текста:
1. „Саменто срещу вирусите“
2. „Сензация: лекари срещу ваксините?!“
3. „Назалната ваксина срещу грип не
действа“
4. Откъс от статията на Вл. ЙОНЕВ: „Противогрипните ваксини - неоправдан
Проф. Даян Харпър
риск“ (в-к „Лечител“ - бр. 42 от 22 октомври
2015 г.).
5. Ако казаното в горните четири текста
се окаже недостатъчно за информиране
Д-р Анатолий Н. Махсон, гл. онкои осъзнаване на самозваните „прокурори
лог на Москва (2012 г.):
и съдии“ от НСС, нека прочетат и статията
„Доколко ефективни ще се окана Владимир ЙОНЕВ, а на правоверната им
жат HPV ваксините – ще стане
„Етична“ комисия бих предоставил и още наизвестно СЛЕД 15-20 ГОДИНИ“.
учни, обективни, неопровержими аргументи
срещу противогрипните ваксини...
Етичната комисия към НСС (Национален
по създаване на ваксината Gardasil: “Това е
безполезна ваксина, която не само че не съвет за саморегулация) сама цитира някои
защитава срещу рак на маточната шийка, от възможните странични ефекти на проно и излага ваксинираните на риск от пара- тивогрипните ваксини Инфлувак и Ваклиза, енцефалит, синдром на Гийен-Баре сигрип: мускулни и/или ставни болки, отпадналост, треперене, умора, температура,
и мн. др...“
„Ракът на маточната шийка е лечим, ако алергични реакции, ангиоедем, сърбеж,
обриви, васколити, парестезии, конвулсе хване навреме...“
„С изявлението си проф. Даян Харпър ве- сии, обърканост, енцефаломиелит, неврит,
роятно е целяла и да успокои съвестта си за- синдром на Гийен-Баре, тромбоцитоперади 44 момичета, починали от ваксината, ния... Комисията явно лобистки премълчава
която може да доведе до лупус, парализа някои още по-тежки нежелани реакции, но
и задушаване, епилепсия, кръвни съсире(Продължава на стр. 18)
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ДАЛАВЕРАТА HPV
(Продължение от стр. 17)

смятам, че и подчертаните (от мен) са предостатъчни за едно обосновано негативно
отношение на всеки мислещ и отговорен
човек...

Саменто срещу вирусите
Ако трябва да се доуточнява названието
на т.нар. свински грип, то най-обосновано
е той да се нарича „мексикански”. Искам да
обърна внимание на читателите, че предлаганите от фармацевтичната индустрия противогрипни лекарства (Тамифлу, Ремантадин, Реленца и пр.) не само не могат да
излекуват болния от грип, но притежават и
сериозни странични ефекти (особено Тамифлу). Вече писахме многократно и за смъртните случаи – последица от ползването на
Тамифлу. А днес се намират „специалисти”,
които препоръчват тези медикаменти да се
вземат дори профилактично...
Всеки е свободен да прецени къде отиват
огромните пари, похарчени за безполезни и
вредоносни медикаменти, за които е доказано, че не могат да предпазят или да излекуват никого от грип! А кой ги плаща тези
пари? Пациентите и данъкоплатците!
Поради медицинско невежество и необикновена безотговорност държавите харчат
астрономически суми за ненужни противогрипни лекарства. Върхът на безумието е
решението на Египет да се унищожат всички свине, след като и децата вече знаят, че
свинският грип се разнася от хората, а не от
свинете...
Нашият и световният медицински опит доказва неоспоримо, че природните продукти
са най-ефикасните (и абсолютно безвредни!)
антивирусни средства! И по тези въпроси
през последните 5-6 години в. „Лечител”
писа неведнъж. Става дума за много лечебни растения, пчелни продукти и т.н.
Ще припомня само имената на някои от
най-ефикасните (и за профилактика, и за лечение при всички видове грип природни
средства: Саменто, Нони, Ехинамакс, Ацерола (натурален витамин С), Цинкосан, мултивитаминни и антиоксидантни комплекси като
Селесан, Витатабс ABCDE и др.
Профилактичната доза Саменто за възрастни е 1-2 капсули от 600 мг или 15 капки
от течния екстракт един-два пъти дневно), за
деца съответно 1-2 капсулки от 120 мг или 2
х 5-6 капки от течното Саменто. Лечебните
дози за възрастни могат да бъдат 2 х 2 (или 3
х 2) капсули от 600 мг или 3 х 15 (20) капки,
а за деца – 3 х 1 капсулка от 120 мг или 3 х
7-10 капки.
При правилно лечение от грип със Саменто болният оздравява за не повече от 2-3
денонощия!
Излишно е да припомням, че битката с патогенните вируси е преди всичко въпрос на
имунна система, затова се спрях по-конкретно на най-добрия имуномодулатор и иму-

Проф. Дундаров
ностимулатор – Саменто. В книгата „Клинична вирусология” (2006 г.) проф. Дундаров
подчертава, че най-ефикасното антивирусно средство се казва Саменто!
Препоръчително е и всичко друго, което
укрепва имунитета - редовен и качествен
сън, физическа активност на чист въздух,
екологично чиста, прясна и разнообразна
храна и т.н.
В заключение, за разлика от мрачната
прогноза на евроексперта д-р Мадлин, аз
съм убеден, че в Европа може да се очакват съвсем малко смъртни случая (ако
изобщо има такива) от мексикански грип!
И като бонус – още една прогноза: през
следващите 10-20 години ще има поне дветри епидемии от „нови“ инфекции, подобни
на птичия и мексиканския грип... И с вероятност от 90% бъдещите първични инфекциозни (вкл. грипни) огнища ще се намират в
Азия, Африка или Латинска Америка, 8%
– в Австралия и 1% – в Европа или Северна
Америка.
Засега няма никакви доказателства, че
новите вируси са сътворени в човешки лаборатории – въпреки че някои астролози и
жълтеещи журналисти лансират тази версия!
Атанас ЦОНКОВ,
медицински консултант на в. „Лечител”
30 април 2009 г.

Сензация:
лекари срещу
ваксините?!
Доживяхме и това
чудо – висши чиновници
от здравното ни министерство, в компания с
национални медицински
консултанти и други учени експерти, в края на
отминалата 2014 г. признаха публично, че противогрипните ваксини,

ОПАСНА МЕДИЦИНА

Назалната ваксина срещу грип не действа
Ново изследване откри, че назалната противогрипна ваксина под
формата на спрей не дава ефект.
Тя не е предпазила децата от H1N1 –
циркулиращия щам през зимния сезон
2013/2014.
Производителят MedImmune въведе
някои промени в живота си - атенюирана противогрипна ваксина FluMist,
с надеждата това да направи тазгодишната й версия по-ефикасна.
Нейната неефикасност беше открита, когато изследователи от центровете за контрол и превенция на
болестите (CDC) в САЩ я тестваха в
съпоставка със стандартната ваксина
против грип. Децата, при които била
приложена назалната ваксина, имали
три пъти по-голяма вероятност да се
заразят с H1N1 в сравнение с тези,
на които била поставена стандартната
ваксина. А защитният ефект бил даже

които те упорито препоръчваха на българите от септември до декември, се оказали
неефективни, неефикасни, тоест прехвален боклук!...
Който не помни горчивото вчера, рискува
да сърба същата попара утре.
Какво се случи само преди 5-6 години в
сферата на грипа?
1. Още докато европейските експерти ни
плашеха, че новият свински грип ще бъде
много смъртоносен (април 2009 г.), в. „Лечител” (бр. 19 от 7 май 2009 г.) писа, че този
свински грип е измислен, е измама, е далавера... Писахме, че заразените и убитите
от него няма да надхвърлят пораженията,
познати от другите грипни епидемии, а ще
бъдат значително по-малко...
Точно това се случи.
2. СЗО, поради професионално късогледство или поради недоказани подкупи, междувременно обяви грипна пандемия – въпреки че нямаше налице необходимите масови данни за това...!
Снежната топка на корупцията вече набираше скорост. И в престъпната акция се
включваха безскрупулни фармацевтични гиганти, високопоставени политици, медицински специалисти, медийни слуги...
3. На сцената излезе неоспоримото доказателство за може би най-големия и до
днес корупционен скандал в историята на
световната медицина – беше пожарникарски произведена „ваксина” срещу свинския грип, която „Лечител” определи (пръв
и единствен!) като негодна и престъпна,
което се потвърди впоследствие.
Това го разбраха дори дисциплинираните швейцарци, които отказаха да ползват тази „ваксина“, въпреки че иначе са
най-ваксиниращата се против грип нация
– над 80% от населението!... Чест прави на
българския консервативен и скептичен
гражданин, който и тогава, и преди тогава,
и сега дава курбан на противогрипните ваксини едва някакви си 2-3%...
4. Почти всички грижовни (и корумпирани) правителства или техните медицински

още по-скромен при по-малките деца
на възраст между 2 и 8 години, които пет пъти повече се разболявали
от грип.
Анализът се основава на данни за
2703 деца от 2- до 17-годишна възраст,
които са били ваксинирани от 2010 до
2014 г.
Цялостната ефективност на противогрипните ваксини варирала от 54 до
75% в зависимост от възрастта на детето – но назалният спрей постигал
само 17% защита.
Никой не е сигурен защо спреят е
толкова неефикасен, но някои изследователи предполагат, че той е бил базиран на щама от 2009 година, който
се е променил драстично до 2014.
Сп. „Това, което докторите
не ви казват”,
февруари 2016

служители побързаха да купят огромни количества от тази „ваксина”. И скоро започнаха да ги разпродават на безценица, след
като скандалът на десетилетието се развихри и се видя и от слепите, че „царят е гол”...
Тогава българският здравен министър
(помните ли го?) побърза да купи ваксината, от която всички се опитваха да се
отърват. Министърът после се отърва от
осъдителна присъда...?! В коя сфера на българското общество сте видели някой мастит
престъпник да е бил вкаран „на топло”?...
„Гарван гарвану око не вади”...!
Днес историята с лъжеваксините против
грипа се повтаря в нов вариант и като че ли
само на български терен.
А тези, които ни обработваха няколко месеца да се ваксинираме срещу неясния и
наближаващ грип с противосвинскогрипна
(неизвестно кога, къде и от кого произведена!) ваксина, сега каква песен ни припяват?
Вероятно техните предани и неориентирани
джипита ще се заемат с „план Б” – пробутване на неефикасните и опасни „лекарства”
срещу грип: Тамифлу, Терафлу, тера-мера-верата им...!
Ако обаче се боите от грипа, драги читатели – той е наистина риск за всеки човек
– и за да не ме подозирате в конфликт на

интереси, няма да ви дам сега указание как
безопасно и ефикасно да се предпазите или
лекувате от грип.
Правил съм го много пъти досега. Ако сте
пропуснали да прочетете, влезте в интернет
(www.lechitel.bg) и се запознайте със стародавните, валидни и днес препоръки, които
няма да ви подведат, няма да ви изпързалят,
няма да ви излъжат...! „Лечител” искрено и
доказано уважава своите читатели, цени
тяхното здраве и достойнство, служи на истината по съвест, убеждение, рождение и
предназначение!
Здравейте!
Атанас ЦОНКОВ,
медицински консултант на в. „Лечител”

Ваксините – този
неоправдан риск!
„...През март 2010 г. в American Journal of
Clinical Nutrition били публикувани резултатите от двоен сляп рандомизиран експеримент, проведен в Токийския университет
от изследователя Митсуоши Урашима
през зимата на 2008-2009 г. В експеримента
взели участие 354 деца, разделени на две
групи, едната от които получавала ежедневно 1200 мерни единици витамин D, а другата – плацебо в течение на три месеца. В
началото на експеримента децата от двете
групи боледували еднакво често, но след месец, когато нивото на витамин D в кръвта на
децата от експерименталната група се повишило, предимствата се проявили в пълна
степен. Ако антивирусните препарати снижават риска от заразяване с грип до 8%, то
за витамин D този показател бил
50%! Антивирусните препарати
са скъпи и токсични, смята Митсуоши Урашима, докато в същото
време витамин D има допълнителни плюсове: той понижава риска от рак, заболявания на сърцето, диабет, а така също риска
от заразяване с други инфекции,
не само с грип. Доктор Урашима
демонстрирал, че витамин D е
по-ефективен в предотвратяване на грипа, отколкото ваксините срещу него.
Най-добрият източник на витамин D е слънчевата светлина,
под въздействието на която той
се образува в нашия организъм.
Неслучайно сезонът на грипа и
острите респираторни заболявания е най-тъмното време от годината. За
разлика от ваксините, никой не рекламира
слънчевите лъчи, та нали те са достъпни за
всеки и не могат да носят печалби от патентоване и продажби...”
P.S. А дали е законно и научно обосновано, дали е допустимо ваксина с ефикасност 54% да се предлага на пазара и да се
прилага на хора, вече отговора дадохме
в публикацията „ДАЛАВЕРАТА ЧОВЕШКИ
ПАПИЛОМА ВИРУС” (Вижте цитирания
текст на проф. Страхилов – на стр. 16!).

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Редакцията е готова да публикува
и други аргументирани становища
„за“ и/или „против“ ваксините срещу
човешки папилома вирус, както и очакваните отговори на здравния министър, парламентарната здравна
комисия, главния прокурор.
Нима може да има човек или институция в Република България, на които
да е безразлично инвалидизирането
или смъртта на дори едно дете, причинени от опасни ваксини?!...

