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Доктор из Америке Др Kent Holtorf не пристаје да 
вакцинише ни своју децу,ни себе против 

свињског грипа!

Линк ка видео прилогу: http://www.youtube.com/watch?v=uku1FDWYWv8
(CowboyBebop2012)

Ако кликнете на овај линк: http://www.youtube-
nocookie.com/v/uku1FDWYWv8&hl=en_US&fs=1&color1=0x402061&color2=0x946
1ca&border=1 цео видео прилог можете гледати преко целог екрана. А ако 
кликнете na доњем линку, можете директно скинути и преузети видео 
прилог

http://nebojsa-bor.net/wp-content/uploads/video/vakcine/Vakcina-H1N1-
puna-neuro-toksina.flv

Водитељ

Приказаћемо класичне симтоме H1N1. Ово смо добили од WHO ( Светска 
Здравствена Организација) и  CDC-а. (Центар за контролу зараза) 
Водитељ је помињао симптоме на које су ове oрганизације указивале 
уколико се неко зарази свињским грипом. Симптопми су прехлада, 
повишена температура, грозница.

Водитељ пита доктора:

 Ако ико има ове симптоме, шта би требао урадити? Би ли требао отићи у 
болницу, код свог доктора, шта да ради?

Др  Kent Holtorf одговара...

 Па добра ствар која се показује је да H1N1 губи своју 
вирулентност. Видимо да како је вирус прошао кроз Мексико 
изгубио је своју вирулентност и симптоми су пуно блажи. А то је 
оно што се изгледа догађа и с обичним сезонским грипом.Тако да 
су препоруке практично исте као у случају да имате сезонски грип. 
Ако имате константну температуру дуже од три сата - назовите свог 
доктора. Ако вам се врати температура након што нестане, ако сте 
високоризични, у шта се укључују и мала деца, размотрите да 
позовете свог доктора.

 Ако вам се рецимо деси да вам дете поплави, поплаве му нокти -
идите на хитну помоћ.
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 Али, у ствари, нема разлике у 
томе кога послати на хитну 
помоћ, или код доктора, имао он 
сезонски грип или свињски. 
Уствари, када би могли бирати, 
сад би вероватније изабрали 
свињски грип него уобичајено 
сезонски.

Водитељ

Заиста? Добро, шта мислите о 
вакцинисању?

 Знате, то је... Мене више забрињaва вакцина, него свињски грип. 
Пребрзо је бачена на тржиште и садржи високе нивое адитива који 
га на практични начин чине јачим. Али то је нека врста 
нерафиниране методе коју користе. Морају користити високе нивое 
тих адитива укључујући...

 ( прекида га водитељ и поставља питање)

Thymerisol.То је антисептик-презерватив. И зар није у неким случајевима 
био повезан са аутизмом?

Др  Kent Holtorf одговара... 

 Јесте. И гледајте... доказано је да узрокује аутизам код деце  с 
митохондријалним дисфункцијама. То је контраверзно, али указује 
на велике импликације. А проблем је у томе што не знате има ли 
ваше дете митохондријалну дисфункцију. Такође се бринем за децу 
и људе који имају дисфункције крвне баријере мозга или ако иста 
није потпуно развијена. А то укључује децу, труднице, хроничне 
неуролошке болести, синдром хроничног умора и фибромиалгију. 
Видео сам људе који су били разорени тим инфекцијама... 
имунизацијама.

Да ли бисте вакцинисали своју децу? - пита водуитељ:

 ДЕФИНИТИВНО НЕ БИХ!  
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Одговара Др  Kent Holtorf

Водитељ

 Ви не би. Да будем искрен - причао сам са три доктора у три дана и 
сво троје су ми рекли да би апсолутно вакцинисали своју децу. 
Намерарвају вакцинисати своју децу, они ће се сами вакцинисати, 
али ви кажете - не.

Др  Kent Holtorf одговара...

 Дефинитивно се не бих вакцинисао. Видео сам како разара људе са 
синдромом хроничног умора и фибромиалгијом. Итекако је уплетено 
у аутизам. Мислим да се тако коцкате, јер је то доказани 
неуротоксин! Има 25.000 ПУТА ВЕЋУ КОНЦЕНТРАЦИЈУ ЖИВЕ од 
минимума који се сматра отровним да се исти налази у води или 
храни! А нивои отровности су апсурдне, до 100 пута веће од 
минималног отровног нивоа! Ја... једноставно то је превелики 
ризик.

Био је то Др  Kent Holtorf - стручњак за заразне болести

П.С. Мој друг из Београда, Игор, нуди се да поднесе и у своје име 

потпише  кривичну пријаву против Министра Здравља Милиосављевића, 
зато што се увезла ризична вакцина против свињског грипа, а да се 
састав код нас није ни проверио!!! Нити нам ико гарантује званично, 
потписом, да је вакцина исправна! ОН је као министар здравља 
најодговорнији!!

Он стално прича како је вакцина безбедна, али никако да потпише неки 
јавни документ за оно што прича и категорички тврди, да тако и именом, 
презименом и функцијом коју обавља као министар здравља, гарантује 
грађанима Србије да је вакцина безбедна, и да тако поднесе пуну 
одговорност за оно што прича!!

Такође… да сноси одговорност за неке друге нежељене последице
после примљене вакцине , ако се десе, о чему је говорио Др  Kent 
Holtorf, а не само да паметује:
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 " Онај ко прими вакцину, такође ће потписати да има 
сагласност да је примио, јер ако се деси да га баш много 
заболи рука, да зна, да је то због тога што је то нежељени 
ефекат који мора да прихвати."

То што је министар причао, па после порекао, и даје контраверзне 
изјаве  које само збуњују  људе и уносе конфузију у њима, можете 
погледати када кликнете на овај линк: http://www.youtube-
nocookie.com/v/mAD3zNoNlqo&hl=en_US&fs=1&color1=0x402061&color2=
0x9461ca&border=1  погледате видео прилог одмах преко целог екрана.

Тај министар зна да упозорава људе, оне који неће да пристану да се 
вакцинишу против свињског грипа, да треба да потпишу папир да нису 
примили својом вољом вакцину, и да одговарају за то, за евентуалне 
последице, а зашто онда он не потпише неки папир да је вакцина 
Безбедна!!

 Овај превод говора Др  Kent Holtorf-а је довољан да зе схвати који су 
ризици овако непромишљене одлуке око куповине вацине!! Дакле, то је 
јавни позив  свим правно образованим лицима и патриотама, 
лекарима, професорима фармације, имунологије, специјалистима 
за заразне болести, да стручно саставе тужбу и пошаљу је Игору на  
овој његовој  email  адреси ibarjak@gmail.com , а може и мени, 
Јовановић Небојши из Бора да се достави на овој email  адреси:  
orgonster@gmail.com , па ћу ја то проследити Игору.

http://dzonson.wordpress.com/


