Zapis zdravnika, ki si upa povedati, kar je povedati treba.
V Ameriki, ne pri nas.
Zakaj vsa ta jeza ?!
Dr. Jack Wolfson, dr. . med, kardiolog, ZDA
( https: //www.thedrswolfson. com / )
...
"Nedavno so me intervjujali za televizijo NBC Phoenix. Vprašali so me, kaj
menim o cepljenju v luči izbruha ošpic, ki se je pojavil v Disneylandu v
Kaliforniji. Moj odgovor je pri tisočih ljudeh sprožil kar nekaj jeze. Prav tako
sem v podporo svojemu komentarju prejel izjemno veliko podpore. Društvo
proti vbrizgavanju kemikalij v naše otroke ima, skratka, veliko podpornikov.
Rad bi spregovoril o napačno usmerjeni jezi in se vprašal, ali jo lahko
preusmerimo tja, kamor sodi.
1. Jezni bodite na prehransko industrijo. Sladkor, kosmiči, krofi, piškoti in
tortice povzročijo vsako leto na milijone smrti. V najtežjem obdobju te
bolezni so norice ubile 100 ljudi na leto. Če ti ljudje z noricami ne bi jedli
kosmičev (žit) in krofov, bi bili morda še vedno živi. Pokličite v Nabisco in
Kellog's in se pritožite. Protestirajte proti njihovim izdelkom. NJIM pošljite
sovražno e-pošto.
2. Jezni bodite na verige restavracij s hitro hrano. Burgerji iz mesa izmučenih
živali, pesticidni krompirček in hormonski mlečni napitki, to je problem.
Problem ni hepatitis B, virus, ki si ga izmenjujejo uživalci drog in tisti, ki spijo
s prostitutkami. Res hočete vbrizgati cepivo proti temu svojemu
novorojenčku?
3. Jezni bodite na korporacije, ki izdelujejo strupene pralne praške in
mehčalce. Vi in vaši otroci nosite oblačila in prek njih vdihavate znane
rakotvorne snovi. Pokličite ta podjetja in jim to povejte. Ti izdelki ubijejo
več ljudi kot virus mumpsa, zaradi katerega pravzaprav ne umre nihče. Enako
je s hepatitisom A, to je vodna driska.
4. Jezni bodite na podjetja, ki onesnažujejo naše okolje. Za kemikalije in
težke kovine je znano, da povzročajo avtizem, srčna obolenja, raka,
avtoimunske bolezni in vse mogoče zdravstvene težave. V svetovnem merilu
povzročijo na desetine milijonov smrti. Smrti zaradi ošpic so drobcen delček v
primerjavi z onesnaževalci.
5. Jezni bodite na svoje starše, ker niste bili dojeni, ker niso spali skupaj z
vami, ker so vas basali s sladkarijami in kupovali gore pralnega praška.
Dojenje varuje otroke pred mnogimi nalezljivimi boleznimi.

6. Jezni bodite na svojega zdravnika, ker je tako ozkogleden in ker vam ne
razkrije sestavin v cepivih (če je sam sploh prebral navodila za uporabo).
Moral bi vam povedali o aluminiju, živem srebru, formaldehidu, tkivih
splavljenih zarodkov, živalskih beljakovinah, polisorbatu 80, antibiotikih in
drugih kemikalijah v brizgah. Okoljske organizacije poročajo, da je v
popkovnični krvi novorojenčkov zaznati prek 200 kemikalij. Morda vaš
zdravnik misli, da še nekaj dodatnih kemikalij, ki jih bo vbrizgal vašemu
otroku, ni kakšna posebna stvar.
7. Jezni bodite na svojega kabelskega operaterja in izdelovalca televizijskih
aparatov, ker ste vi in vaši otroci zaradi njiju debeli in leni, nočete se gibati
in igrati zunaj. Pomanjkanje gibanja ubije milijone več ljudi kot polio. Kje so
vsi tisti 80-letniki, ki jih je pohabil polio? Nekako jih ne najdem prav dosti.
8. Pravzaprav bodite jezni na Steva Jobsa in Billa Gatesa, ker sta ustvarila
računalnike, da lahko ždite za njimi ves dan, obdani z elektromagnetno
radiacijo, in berete komentarje, kot je ta.
9. Jezni bodite na farmacevtske družbe, ker nam dovolijo misliti, da
življenje, kot sem ga opisal zgoraj, lahko pozdravimo z zdravili. Pravilno
predpisana zdravila vsako leto ubijejo na tisoče ljudi. Gripa ne ubije skoraj
nikogar. Cepivo ne deluje.
Nazadnje, jezni bodite nase, ker ne odprete oči ob zamegljevanju in pranju
možganov, ki sta prevzela um ljudi. NIKOLI niste zdravniku postavili nobenih
vprašanj. NIKOLI niste vprašali, kaj je v cepivih. NIKOLI se niste poučili o teh
nenevarnih okužbah.
Bodimo pošteni, pravzaprav vam je čisto vseeno, kaj vaši otroci jedo. Ne
zanimajo vas kemikalije v njihovem življenju. Vseeno vam je, če posedajo ves
dan in gledajo televizijo ali igrajo video igrice. Vse, kar vas zanima, je to, da
spijete kavico, greste na svojo naslednjo plastično operacijo, imate zabavo,
ljubezensko afero in svoj naslednji sladkorni fiks!"
( Https://www.thedrswolfson.com/ ? S = NBC + News )
Ta zapis je nastal z ljubeznijo in zamislijo ustvarjati boljši svet za naše otroke
in bodoče generacije. Jeza povečuje vaše tveganje srčnega napada. Torej
pazljivo in predvsem brez jeze.

