Varför vaccinationerna fortsätter
av Ghislaine Lanctot, M.D.
Vad är syftet med att världens myndigheter kränker människors hälsa, både i industrialiserade länder
och i tredje världen? Det är alltid svårt att ana andras avsikter, särskilt när man inte känner dem. Men
det finns säkert fördelar för någon, någonstans, för att så envist med alla möjliga medel driva
kampanjer för vaccinationer. De måste ge ekonomisk vinning för någon, någonstans. En sak är säker.
Det är inte till vår fördel. För att avgöra fördelarna, och för vem, låt oss stanna upp och titta på
konsekvenserna av dessa massiva vaccinationsprogram och dra våra egna slutsatser.
1. Vaccinering är dyrt och utgör en kostnad av miljarder dollar årligen. Det gagnar därför framför allt
industrin, de multinationella tillverkarna. Några företag säljer vaccinerna. Andra företag säljer en
arsenal av läkemedel för att behandla de många komplikationer som följer. Deras vinster ökar medan
våra utgifter går genom taket. Nu har vi nått dithän att vi är redo att acceptera det oacceptabla, såsom
till exempel socialiserad medicin i USA.
2. Vaccinering stimulerar immunsystemet, kroppens försvarsmekanism. Upprepad vaccination tröttar
ut immunsystemet. Det ger en falsk känsla av trygghet, och därigenom öppnas dörren på vid gavel för
alla typer av sjukdomar. Värt att notera är att sjukdomar relaterade till AIDS endast kan utvecklas där
immunförsvaret har rubbats. Detta orsakar att AIDS ökar lavinartat och säkerställer att sjukdomen
ständigt florerar.
3. Vaccinering leder till socialt våld och brottslighet. Finns det något bättre sätt att destabilisera ett land
än att avväpna dess invånare och förstärka polis och militär kontroll? Myndigheterna skapar panik och
rädsla hos befolkningen som i sin tur kräver en förstärkning av "skyddsåtgärder” såsom att förbjuda
medborgare att äga vapen. Myndigheterna framställs sedan som frälsare och deras kontroll ökar. Helt
säkert måste man, i syfte att införa en enda världsarme’, först avväpna medborgarna i alla länder.
Genom att skapa socialt våld skall man uppnå denna avväpning, särskilt i USA, där rätten att bära
vapen garanteras i konstitutionen.
4. Vaccinering uppmuntrar beroende av medicinsk vård och stärker tron på kroppens egen
ineffektivitet. Det skapar personer som behöver ständig hjälp. Det ersätter det förtroende man har för
sig själva med en blind tilltro till andra. Det leder till förlust av personlig värdighet, förutom att göra oss
ekonomiskt beroende. Det drar oss in i en ond cirkel av sjukdom (rädsla - fattigdom - undergivenhet)
och kan på detta sätt säkerställa underkastelse av flocken för att bättre kunna domineras och
utnyttjas. Och därefter ledas till slakteriet - för att slaktas
Vaccination uppmuntrar också moraliskt och ekonomiskt beroende i tredje världen. Detta
vidmakthåller sociala och ekonomiska kontroll av västvärlden över länderna i tredje världen.
5. Vaccinering döljer de verkliga sociopolitiska fattigdomsproblemen pga. exploatering och
resulterar i teknisk-vetenskapliga pseudolösningar som är så komplicerad och sofistikerad att
patienterna inte kan förstå dem. Dessutom avleds genom vaccinationskampanjer ekonomiska medel

som borde användas för att förbättra levnadsvillkoren och pengarna slussas istället in i de
multinationella företagen. Det vidgar gapet mellan de dominerande rika och de exploaterade fattiga.
6. Vaccinering decimerar befolkningen. Drastiskt i tredje världens länder. Kroniskt i industrialiserade
länder. Robert McNamara, tidigare ordförande i Världsbanken, medlem i ”Expanded Program on
Immunization”, f.d. statssekreterare i Förenta Staterna och den som beordrade massiva
bombningarna av Vietnam, gjorde i det här sammanhanget några mycket intressanta kommentarer.
Som rapporterats av en fransk publikation; "J'ai tout compris" sade han följande:

"Man måste vidta drastiska åtgärder för demografiska minskning trots befolkningen
motvilja. Att minska födelsetalen har visat sig vara omöjligt eller otillräckligt. Man
måste därför öka dödligheten. Hur? På naturlig väg. Svält och sjukdom.
7. Vaccinering möjliggör att välja ut de populationer som skall decimeras. Det underlättar målinriktade
folkmord. Det tillåter en att döda människor av en viss ras, de som tillhör en viss grupp, de som bor i
ett visst land och lämna andra orörda. Detta görs naturligtvis under täckmanteln att vaccineringen är
till för att förbättra hälsan och välbefinnandet.
Ta Afrika, som exempel. Vi har sett vissa grupper nästan totala försvinna. Omkring 50 % döda,
uppskattar den mest optimistiske. Omkring 70 % döda, enligt den mindre optimistiske. Som av en
händelse inträffade detta i samma region, såsom i Zaire, i Uganda och längst ner is södra Sudan. I
staden Marburg, i Tyskland, dog 1967 sju forskare, som arbetar med afrikanska grönapor, av en
okänd sjukdom. Samma sjukdom dödade 1969,också av en slump, ettusen personer i Uganda. En ny
okänd blödarfeber orsakade 1976 dödsfall i södra Sudan. Därefter i Zaire.
Det är anmärkningsvärt att virologer alltsedan l968 har installerat sin sofistikerade utrustning i vissa
sjukhus i Zaire.
Vid en utfrågning av CIA erkände Dr. Gotlieb, en cancerspecialist, att har 1960 hade spridit en stor
mängd virus i Kongofloden (i Zaire) i syfte att förorena floden och kontaminera de människor som
använde den som vattenkälla. Dr. Gotlieb utsågs till chef för National Cancer Institute!
För ett par år sedan rapporterade Reuters: "En sjukdom som liknar AIDS har dödat 60.000 i södra
Sudan. De kallar sjukdomen, mördaren. Familjer, hela byar har försvunnit. Den här sjukdom, kala
azar, leder till feber och viktminskning. Symptomen är desamma som vid AIDS. Immunförsvaret är
bristfällig och man dör av andra infektioner. "
Det är uppenbart att det i Afrika, särskilt i länderna i centrum och i söder, finns fantastiska resurser
som alltid har sporrat västerlänningar att krossa dess invånare för att ta över deras rikedomar. Och
akta er alla som står i vägen. Kolonierna har försvunnit. Men inte kolonialism.
8. Vaccinering fungerar som experimentverksamhet, där nya produkter testas på ett stort urval av
en population. Under sken av att bidra till hälsa och välbefinnande för befolkningen vaccineras
människor mot en pseudoepidemi med produkter som man vill studera. Myndigheterna verkar ha valt
hepatit B vaccin för att uppnå detta ändamål. Detta vaccin tillverkas genom en process som bygger
på genmanipulation. Vaccinet framställs av virus som odlats på äggstockarna hos kinesiska hamstrar.

Man kan bara föreställa sig hur kommande generationer kommer att se ut! Men det finns mer att
säga. Det har också rapporterats orsaka levercancer. Trots allt detta är det mycket populärt bland
myndigheterna, som påtvingat vaccinet först till de som arbetar inom sjukvården och därefter till resten
av befolkningen.


De medicinska myndigheterna gav 1986 vaccinet mot hepatit B till infödda indianbarn i
Alaska, utan någon förklaring eller samtycke från föräldrarna. Många barn blev sjuka och flera
dog. RSV (Rous sarkom virus) tycks ha funnits i vaccinet.

Amerikanska indianstammar har utsatts för ett stort antal vaccinationer.. Låt oss vara medvetna om att
det är svåra att få indianstammarna att underkasta sig. De äger stora markområden som
myndigheterna vill ha för egen vinning.
Nyligen när jag träffade en grupp infödda kvinnor, för att prata om hälsan, kom vaccinationsfrågan
upp. Jag gav dem en del information om ämnet då, plötsligt, gruppens sjuksköterska anförtrodde mig
att den federala regeringen hade gett henne full frihet i skötseln av de inföddas hälsa - men med ett
villkor. Varje vaccin måste ges till samtliga utan undantag. Tystnaden var öronbedövande. Vi förstod
alla.


År 1988 rapporterade Senegals ambassadör, i en radiointervju, om hur AIDS härjade i hans
land där hela byar höll på att decimeras. Några år tidigare hade vetenskapliga och medicinska
team kommit för att vaccinera byarnas invånare mot hepatit B.



Ett nytt vaccin testades 1978 på homosexuella i New York. 1980 i San Francisco, Los
Angeles, Denver, Chicago och Saint Louis. Officiellt var detta nya vaccin mot hepatit B och
som vi nu vet, orsakade det att många dog av AIDS. Detta låter som den "officiella" början av
aidsepidemin 1981.

Vaccineringen av homosexuella mot hepatit B leddes av helgonförklarade WHO och National Institute
of Health. Det finns rapporter om samarbete mellan dessa två organisationer, år 1970, i syfte att
studera konsekvenser av att vissa virus och bakterier under vaccinationskampanjer hade introducerats
på barn. År 1972 att fokuserades på virus som orsakade en nedgång i immunförsvaret.
Wolf Szmuness ledde anti-hepatit B-experiment som genomfördes i New York. Han hade mycket nära
band till Blood Centre, där han hade sitt laboratorium, National Institute of Health, National Cancer
Institute, FDA, WHO, och skolorna för folkhälsovetenskap vid Cornell, Yale och Harvard.
1994 genomfördes en omfattande vaccinationskampanj mot hepatit B i Kanada. Detta är både
onödigt, farligt och dyrt. Och av vilken anledning ? Finns det en dold agenda? Jag noterar att
provinsen Quebec är ett särskilt mål, under loppet av tre år.
- 1992: vaccination mot hjärnhinneinflammation
- 1993: upprepad vaccination mot hjärnhinneinflammation
- 1994: vaccination mot hepatit B.
Jag var där 1993. Det oroade mig att se att vaccinationskampanjen var riktad mot en hel generation (1
till 20 år), i en enda provins. Sedan när respektera virus gränser, och speciellt provinsiella ? Fakta är:

- Det fanns ingen epidemi, eller risk för en. Epidemiologer bekräftade detta.
- Inte en utan tre olika vaccin gavs, var och en i ett visst område.
- Vissa sjuksköterskor var utvalda och utbildade för att administrera ett speciellt vaccin.
- Alla barn har registrerats i en databank.
- Påtryckningarna att vaccinera barnen var enorma. Skolor förvandlades till kliniker. De som inte ville
bli vaccinerade utpekades och behandlades som socialt utslagna.
- Sjuksköterskor jagade de föräldrar som inte ville att deras förskolebarn skulle vaccineras. Jag har
ett direkt återgivande från ett av dessa barn. Mamman ville inte att hennes barn skulle vaccineras
Sköterskan som kom till huset och fick henne att tro att det var obligatoriskt. Modern gav efter ...
Barnet är nu handikappat: fysiskt och psykiskt (förlamat spastisk).
.Varför en sådan mordisk vilja ? Precis som ursprungsfolket är också befolkningen i Quebec till
"besvär". De håller på sin kulturella identitet och suveränitet. Quebec med sina territorier för
ursprungsbefolkningen omfattar stora reservoarer för vatten vilket många multinationella företag har
sina ögon på. Som en bekant till mig som sitter i Kaliforniens Vattenstyrelsen sa, "Vatten i dag är
guld." Kan man tänka sig en mer lämplig biologiskt vapen för att ta bort eventuella hinder för att
komma åt den resursen?
9. Vaccinering tillåter epidemiologiska studier av befolkningen för att samla in data om
motståndskraften hos olika etniska grupper mot olika sjukdomar. Det tillåter en att studera hur
immunförsvarets reagerar, hos ett stort antal människor i befolkningen, mot ett visst antigen (virus,
mikrober) som injiceras genom vaccinering.


År 1987 undertecknade vissa laboratorier i USA och Department of Biotechnology of India ett
avtal om bemyndigande för testning av genetiskt tillverkat vaccin på det indiska folket. Detta
avtal har mött kraftigt motstånd eftersom det gav tillgång till epidemiologiska och
immunologiska profiler i en population. Dessa data är mycket viktig ur militär synvinkel. Det är
desto värdefullare eftersom Indien aldrig har upplevt gula febern. Och i skrivande stund är där
endast känt ett handfullt fall av AIDS. Utöver allt detta föreslog privata laboratorier i USA att de
skulle testa produkter, vilka de inte hade rätt att testa i USA, på den indiska befolkningen. Och
de indiska myndigheterna godtog detta !

10. Vaccinering är ett biologiska vapen till tjänst vid biologisk krigföring. Det tillåter inriktning på
människor av en viss ras, och lämnar de andra som är i närheten mer eller mindre orörda. Det gör det
möjligt att utvälja någon efter den ärftliga härstamning. En ny specialitet är född. Genteknik. Den är
blomstrande, åtnjuter stor prestige, och får betydande forskningsanslag. Utmaningarna är
häpnadsväckande- att hitta ett vaccin som ger en sjukdom mot vilken vi redan har vaccinet! På detta
sätt skulle vi kunna skicka in trupper som redan har vaccinerats mot mördare vaccinet, som de skulle
sprida bland fienden. Det är helt galet, galet!
Samtidigt är industriell stöld i full gång.
Kaptenen och biologen vid Fort Detrick, Neil Levitt, rapporterade att det försvunnit 2,35 liter av ett
experimentellt vaccin. En dos räcker för att smitta hela världen. Fort Detrick är ett
forskningslaboratorium som tillverkar vacciner. Det ligger ganska nära Washington, i Maryland, och är
ansluten till National Cancer Institute i Bethesda, en förort till huvudstaden.

Det är knappast förvånande att vid varje större vaccinationskampanj finner man samma inblandade;
regeringen, militären, Saint WHO, finansiärer, forskare, laboratorier, universitet, CIA och
Världsbanken.

Låt oss inte glömma det faktum att:
I avsikt av att försvara vårt land, tillverkar vi det mest mördande av vapen. Krig, oavsett om det är
biologiska eller inte, är krig. Och vapen dödar. Biologisk krigföring är ett gigantiskt företag, till stor del
finansierat GENOM VÅRA FONDER. Det finansieras också, och utan vår vetskap, AV VÅRA LIV. Det
är våra barn och miljontals oskyldiga som har offrats. Det är vi, som bor i västvärlden, som är
ansvariga för alla sjukdomar och folkmord i världen, genom vårt godkännande av vaccinationer både
hemma och utomlands.
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