IZBRUH OŠPIC V JUŽNEM WALESU
Učna ura o živih cepivih: Ali vidite resnično epidemijo?
V britanski javnosti in parlamentu je vroče. Eni »dobivajo ošpice« zaradi osupljivih izjav politikov in
zdravstvenih strokovnjakov v medijskih polemikah, drugi jih dobivajo zares, zaradi izbruha te bolezni
v Južnem Walesu. Napeto je postalo tudi pri nas, novinarji so na preži, zagreva se krog agresivnih
propagatorjev kampanjskega cepljenja, za katere je izbruh na Otoku živ dokaz, da bi se morali vsi
Slovenci postaviti v vrsto in predati cepilni igli, kajti cepiva naj bi – za drag denar, kakopak – spet
reševala svet. Pravi dokazi, utemeljeni na znanstvenih virih, so v resnici drugačni in tudi v Sloveniji jih
mnogi ljudje, ki ne nasedajo propagandnim krilaticam, dobro poznajo.
Pojavila so se najmanj tri pereča vprašanja, vredna pozornosti, ki razgaljajo vlogo cepiva OMR v
najnovejšem britanskem izbruhu ošpic.
1. Kako je mogoče, da se je ob zgodovinsko rekordni precepljenosti britanske populacije proti
ošpicam pojavil izbruh, kakršnemu smo priča?
Predstavniki zdravstvenih oblasti so sprva (pričakovano) napadli dr. Andrewa Wakefielda, ki da je leta
1998 z objavo znanstvenega članka o 12 primerih otrok, ki so po cepivu OMR (ošpice-mumps-rdečke)
resno zboleli in razvili regresivni avtizem, povzročil upad precepljenosti, to pa naj bi bilo zdaj krivo za
izbruh. Toda številke kažejo drugače…
Mediji navajajo, da je bilo pred sedanjim izbruhom ošpic proti tej bolezni cepljene 89, 90, 91, 95, …
odstotka populacije, toda leta 2004 je bil ta delež komaj 80-odstoten, najnižji v zadnjih desetletjih.
Britanski izbruh se torej dogaja v trenutku, katerega značilnost je najvišja stopnja precepljenosti vseh
časov! Uradne podatke o deležih cepljenih po državi je objavil časnik Guardian.
Zanimivo je opazovati panično poročanje medijev iz terenskih klinik, kjer mrzlično vbrizgavajo cepiva
v otroke in mladostnike, ni pa mogoče zaslediti nikakršnih podatkov o cepilnem statusu obolelih; ti bi
bili precej bolj zanimivi.
2. Je znano, koliko obolelih otrok je v resnici ustrezno cepljenih in bi morali biti zaščiteni pred
ošpicami s cepivom, pa niso bili?
Poznavalci razmer pričakujejo, da jih bo veliko in da gledamo že videni scenarij, in sicer, da je cepivo z
vidika učinkovitosti preprosto (že spet) – odpovedalo.
Dr. Wakelfield v video izjavi za javnost z dne 16. aprila (ki smo jo prevedli in podnaslovili, ogledate si
jo lahko tukaj; 13 minut) dobro pozna tak scenarij, saj je, kot pravi, na isti način odpovedalo cepivo
mumpsa. »Cepivo mumpsa danes ne deluje in poznamo podobne izbruhe v dobro precepljenih
populacijah kot zdaj pri ošpicah.« Do tega pride, pojasnjuje, kadar je cepivo z živimi virusi dolgo v
uporabi: »Ko živi virus v cepivih uporabljate kar naprej in naprej, zaradi nekega razloga očitno začne
izgubljati moč. Kar zdaj vidimo, je nenačrtovana in nepričakovana posledica dolgotrajne uporabe –
odpoved delovanja cepiva.«
Izbruhi, kakršen je valižanski, so hkrati znak, da je čredna imunost imaginaren javno-zdravstveni
koncept, ki v resničnosti ne obstaja. Ne le, da nikdar ni bil teoretično dokazan, ampak se njegovi
zagovorniki v praksi vedno znova osmešijo, ko napovedujejo njegove »dosežke«. Ste vedeli, da je bila
vlada v ZDA trdno prepričana, da bo na podlagi znanstvenih dokazov o delovanju cepiva izkoreninila

virus ošpic do leta 1982? Nato si je WHO za svetovni cilj postavil leto 2000, a epidemije so se še kar
vrstile. Naslednjič naj bi se veliko izkoreninjenje zgodilo leta 2007. Nova utopična magična meja je
zdaj, pozor, leto 2015. Zakaj ne uspe? Ker ni nujno, kot si domišljajo zdravstvene oblasti, da virus živi
v človeku, da bi ostal aktiven. Od časa do časa postane virulenten in povzroči izbruh. In ker cepivo v
resnici ne deluje oz. čedalje slabše in, če že, le kratek čas.
V ZDA obstajajo mnoge šole in fakultete, kjer je polno cepljenih 100 odstotkov učencev oz.
študentov, toda študije so potrdile, da tudi 100-odstotna precepljenost ni dovolj, da ne bi prihajalo
do izbruhov ošpic.
V 70. letih je WHO menila, da je ošpice izkoreninila v Gambiji, kjer so cepili 97 odstotkov populacije,
toda ošpice so se kljub temu kaj kmalu vrnile v velikem zamahu. Tudi to je dokumentirano v analih
znanosti.
Madžarska je v komunizmu 14 let vzdrževala 98-odstotno precepljenost, dajala poživitvene odmerke,
izbruhi pa so se vrstili na vsakih nekaj let in potrjevali zmotno vero v učinkovitost cepiva, ki jo
prodajajo industrija in zdravstveni uradniki. »Če bi dovolj močna totalitarna država uspela v cepljenje
prisiliti 100 odstotkov populacije, še vedno ne bi mogla izkoreniniti virusa ošpic,« je zapisala v knjigi
Otroštvo brez cepiv raziskovalka Wendy Lydall.
3. Zakaj v Južnem Walesu obolevajo predvsem otroci in mladostniki od 10 do 18 let?
Ta mehanizem v knjigi Iluzije o cepivih dobro opiše ameriška imunologinja dr. Tetyana Obukhanych:
»Ker se živa cepiva z oslabljenimi virusi rutinsko vbrizgajo dvakrat (pri dveh do petih letih starosti),
njihov zaščitni učinek pa izzveni v treh do petih letih, so odporni na te virusne bolezni lahko le
cepljeni otroci, mlajši od osem oz. deset let. Drugi, vključno z odraslimi, so dovzetni, razen tistih, ki so
bolezen preboleli. Pri »ohranjanju« neobstoječe čredne imunosti torej ni prav nobene razlike, če so
cepljeni vsi otroci ali nobeden (več 9. poglavje in 14. poglavje).
Podobno razlago, ki opozarja na ne-delovanje cepiva, ima biologinja mag. Karin Rižner: "Razlog, da
so ošpice spet na pohodu, ni v tem, da se povečuje število otrok, ki so necepljeni, ampak da se v
populaciji povečuje število oseb, ki nima imunosti. Še moja generacija je prebolevala ošpice in smo
nanje imuni. Z umiranjem starejše generacije število resnično imunih ljudi v populaciji pada in je že
upadlo pod 50%. Zato je bolezen začela ponovno krožiti. Dovzetni so vsi – cepljeni v mladosti,
necepljeni otroci in odrasli ter, kar je najbolj tragično, dojenčki cepljenih mater. To je resnična
tempirana bomba. Rešitev ni v paničnem cepljenju, tako problem le prestavite v bližnjo prihodnost.
Narava bo prej ali slej izstavila račun."
Kot vidimo, ga izstavlja tudi v razvitih državah, ne glede na naraščajoče stopnje precepljenosti in, kar
se vsakokrat izkaže, ne glede na individualni cepilni status.
Dr. Wakefiled opozarja: »Kadar virus ogroža ljudi v višji starosti, je rezultat obolenj bistveno resnejši
in načinov zdravljenja, ki bi zavarovali te ljudi pred ošpicami, ni. Vlada je vsa jajca zložila v eno košaro
in zdaj se ošpice vračajo.«
Več britanskih spletnih medijev v zgodbi iz Walesa prepoznava VELIKO SRAMOTO IN ŠKANDAL, kajti
v 21. stoletju nimamo učinkovitega zdravljenja obolelih za ošpicami! Zato, ker je industrija preveč
zaposlena s pobiranjem dobičkov od prodaje cepiv in razvijanjem novih cepiv ter zdravil za astmo,
alergije, lupus, otroški diabetes in druge bolezni, ki jih povzročajo cepiva. In zato, ker medicinski
funkcionarji skupaj z industrijo cepiv in kvazi-dobrodelnimi organizacijami, kot je Unicef, propagirajo
cepljenje z vnemo, kot da jutri ne obstaja. Otroci v tretjem svetu zaradi množičnih cepilnih kampanj
niso nič bolj zdravi in ne umirajo nič manj.

ALI VIDITE PRAVO EPIDEMIJO? POGLEJTE POZORNEJE! p
Dr. Wakefield ob aktualnem izbruhu ošpic v Južnem Walesu in medijski vročici izjavlja: »Epidemija, s
katero se soočamo vsi, je brez dvoma epidemija avtizma. Sprožajo jo dejavniki iz okolja. Alarmantno
je, da je v ZDA prizadet že eden od 31 dečkov. Pred dnevi sem videl podatke z Univerze Yale, ki
kažejo, da je v Južni Koreji zaradi te hude vseživljenjske nevrološke razvojne motnje prizadet eden od
36 otrok. Tukaj je resnična epidemija! Ali vidimo, da se ji namenja pozornost vsaj približno na takšen
način, kot mediji zdaj posvečajo pozornost izbruhu ošpic v Južnem Walesu? Ne, nikakor ne. Toda to je
resnična epidemija. To je tista epidemija, s katero se moramo resnično in urgentno spopasti.«
IN KAJ ZDAJ?
Se sprašujete, kaj bomo naredili starši necepljenih otrok? Nič posebnega. To kar počnemo vsak dan.
Pazili bomo, da se ošpic ne nalezemo od sveže cepljenih oseb, ki utegnejo izločati živi cepilni virus.
Srečni bomo tisti, ki so nam ošpice dopustili preboleti v otroštvu, saj smo nanje imuni.
Za imunski sistem svojih otrok tako ali tako vsakodnevno skrbimo. Morebitne ošpice bomo preboleli
doma in v postelji, ob skrbni negi, dobro prehranjeni, z visokim statusom naravnih vitaminov A in D,
uživali bomo hranilno bogate sveže napitke, in brez vsakršne uporabe sirupov za zniževanje vročine,
ki so se v študijah izkazali kot problematični, saj onemogočijo pravilno delovanje imunskega sistema
in, posebej pri majhnih otrocih, povzročajo resne zaplete, tudi smrt, kar nato zdravniki pripišejo
osnovni bolezni.
Ošpice so pojav, ob katerem je telo na koncu veliko bolj zdravo kot preden so se začele, in bolezen
praviloma traja zelo omejen čas. Kronične bolezni, ki jih povzroča cepivo proti ošpicam, a se nekateri
zdravniki še vedno sprenevedajo, da z njimi niso povezane, so znak, da je naše telo v hudih težavah.
Trudili se bomo zagotoviti čim ugodnejše okoliščine, v katerih lahko naši otroci ošpice varno prebolijo
brez zapletov, kot so jih generacije otrok pred njimi.
Medicinske uradnike v Sloveniji pozivamo, naj prenehajo z zastraševanjem ljudi in ustvarjanjem
panike v »maniri pandemske gripe«. Čim prej naj spišejo uradna navodila, kako naj otrok ali odrasli
varno preboli ošpice, če jih dobi – to namreč zlahka doleti tako cepljene kot necepljene. Vsi odrasli, ki
ošpic nismo preboleli, smo proti njim izpostavljeni, kot če nikoli ne bi bili cepljeni. Plačujemo vas, da
nas informirate o vsem, predvsem o tem, kako se varno preboli tako bolezen. Ne plačujemo vas, da
farmacevtskim družbam pomagate prodajati cepiva.
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SOS – Starši obveščamo Slovenijo je aktivistično starševsko gibanje, ki povezuje prek tisoč staršev, skupaj
z družinami prek 5.000 ljudi. Slovensko javnost seznanjamo s tistimi temami glede zdravja otrok, kjer
prihaja do manipulacij, prikrivanja dejstev in pomanjkanja nepristranskega obveščanja. Delujemo
neodvisno, javno, prostovoljno in (zaradi zakonske represije) anonimno. Starše pozivamo, naj te
informacije posredujejo drugim staršem. Urednike slovenskih medijev prosimo za javno objavo odprtega
pisma in pomoč pri pridobivanju odgovorov s strani odgovornih javnih institucij. Kontakt
starsi.obvescamo@gmail.com. Javna pisma in druge informacije objavljamo na naši spletni strani, varni
točki za obveščanje o cepljenju www.sos-cepiva.si.

