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Нашият
коментар
Катастрофалната грипна
пандемия 1918-1919 г. отне
живота на десетки милиони (историци и статистици
се лутат между 20 и 100 милиона!) хора по цялата планета. След това човечеството преживя още няколко
пандемии (вкл. псевдопандемията със „свинския“
грип през 2009 г.) и сега
тръпне, стряска се и се
мъчи да преброи починалите, а „учените“ всяка година гадаят (като врачки,
Атанас
нумеролози, комарджии,
ясновидци...!?) каква ще бъде физиономията на грипния звяр през следващия
сезон, за да вземат някакви профилактични мерки.
Видни американски инфекционисти за
първи път повдигат завесата, зад която
се разиграва страшният театър на противогрипните ваксини. Изкушавам се да
цитирам някои от откровенията (стриктно
премълчаваните и Бог знае как и защо
изтървани пред в. „Гардиън“!?), от истините за тази ежегодна ваксинационна
далавера за милиарди долари:
• „...много неточна наука...“
• „...ще гласуват за четирите конкретни грипни щама...“
• „...копнеещ да имаше по-надежден
начин да бъдат предпазени хората от
ежегодната напаст на грипа...“
• „...изборът на правилните грипни щамове все още е зависим до голяма степен от късмета. На всеки няколко години
се случва експертите да не улучат...“
• „...грипът е непредвидим...“
• „...Фармацевтичните компании са в
постоянна надпревара да създадат и
да произведат достатъчно ваксини...“
• „...Sanofi Pasteur, която произвежда
около 65 млн. дози грипна ваксина годишно...“
• „...контролиращите органи се уверяват, че ваксините на многобройните
производители са безопасни и почти
еднакво ефикасни...“
• „Тези кратки срокове принуждават
експертите да правят избор за следващия грипен сезон, преди още настоящият да е утихнал...“
• „...докато не бъдат разработени подобри модели за прогнозиране, универсални грипни ваксини или значително по-бързи производствени процеси,
елементът на ХАЗАРТ ще остане...“
Как трябва да се разбират и интерпретират тези умопомрачителни факти, признания и твърдения?
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Сбърканата грипна парадигма

Първо.
Фармацевтич- знаят какво е грип и, разбира се, не г-жа Николина Ангелкова, и двете писната индустрия преследва умират от грип!
ма, които адресирах до активния иначе
своите груби печалбарски
Има, естествено, и други ефективни министър на здравеопазването д-р
интереси и само от полити- природни (не промишлени, не бигфарма- Петър Москов...
ците, от управляващите, от цевтични!) средства, които правят грипа
Вместо да хленчат, че са болни и умигражданите зависи дали, предвидим, укротим, контролируем, по- ращи, българите биха могли да се инфоркога и как ще се проме- бедим, и за тях сме писали многократно. мират и да
ни тази безгранична, тази Тук споменах само лидера им.
не боледубезнаказана медикаменТова твърдение може лесно да се про- ват поне от
тозна инквизиция над ле- вери от всеки (включително от всяка фар- грип!
коверните потребители на мацевтична компания, от всеки лекар, от
Вместо
антигрипните ваксини...
здравния министър на Република Бълга- да се опВторо. Става очевидно, рия, от нейния Премиер, от Президента, лакват от
кризата и
че ваксините срещу грипа от всеки парламентарист, от...)!
Интересно! Странно! Сензационно! да замитат
не са продукт на медицинЦонков
ската наука, а са плод на Скандално ми изглежда, че никой не с л е д и т е
гласуване, на хазарт, на улучване, на иска да знае този факт!? Защо? На кой на престъкъсмет...
Господ или на кой дявол служат тези спе- пниците от
КТБ, да се
Трето. Да не говорим, че дори когато циалисти, учени, “народни избраници”?
По въпроса може да се намери и ин- хвалят с ев- Николина Ангелкова
улучат сезонния грипен щам, ваксините
не предотвратяват инфектирането със си- тригуваща информация във в. “Лечител” рофондовете и да не проумяват, че една
гурност, а отделно изобилстват странич- (“България – страната без грип?” държава може да стане силна, когато поните им ефекти...
– в. “Лечи- чне да произвежда и продава качестветел”, бр. 8, ни продукти, а не да разчита на помощи,
Четвърто. Биг Фарма има една цел,
24.02.2011 управляващите трябва (най-сетне!) да
един стремеж, един интерес – да произведе и продаде повече ваксини! Ако
г.,
www. стъпят на земята българска, да си отворят очите и умовете и да заработят инможе да изчислявате, пресметнете колко
lechitel.bg)
долари прибира само една от тези комНа пра- телигентно, резултатно, ефективно... Ако
пании (Sanofi Pasteur), която годишно
вителството могат!
произвежда 65 милиона ваксини...? Кони мога да
А за следващия грипен сезон, драги
ито могат дори да се окажат погрешно,
предоставя читатели, ви чакат, надявам се, че вече
безполезно приложени, както през 2009
и писмото, знаете какви противогрипни ваксини...
г., както сега – през 2015 г....!?
което
из- Изборът е ваш!
пратих до
Пето. Може ли някой, който не е загубил разсъдъка и паметта си, да каже
новия миАтанас ЦОНКОВ
нистър на
какъв смисъл имат тези лъжи, тези увеМедицински консултант
рения, това празнодумство, че “контрона в. “Лечител”
д-р Петър Москов
туризма
лиращите органи се уверявали, че ваксините...
са безопасни и почти
еднакво ефикасни...”,
след като току-що се установи, доказа и съобщи
Саменто (Samento™) е единственият вид котешки нокът (Uncaria tomentosa),
скандално, че ваксините който не съдържа ТОА (тетрациклични оксиндол-алкалоиди). Активните
за 2014/2015 г. се оказавещества, съдържащи се в продукта,
ха неефикасни!?...
Шесто. Че грипът е обуславят многобройнинепредвидим, непобе- те му положителни свойантиоксидантно,
дим, неконтролируем, ства:
дори през 2015 г., могат противовъзпалително,
да твърдят само инди- антибактериално,
провиди, които са далече
тивовирусно, антиалерот истината за грипа,
които не ги е еня за ми- гично, противогъбично,
и
лионите страдащи и уми- имуностимулиращо
имуномодулиращо.
ращи от грип.
Аргумент?
Читателите на в. “Лечител”, които ползват
профилактично
или
терапевтично САМЕНТО от 2001 г. насам, не
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