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Beskyldninger om videnskabelig uredelighed mod påstået
sikkerhed ved kontroversiel vaccine
HPV-vaccinens sikkerhedsgarantier synes at hænge i en tynd tråd, påstår patolog, læge
og vaccineforsker Dr. Sin Hang Lee i et åbent klagebrev (“Scientific Misconduct by
GAVCS/WHO/CDC Representatives et al…”) til WHO. Disse påstande er baseret på
dokumentation, han menes at have erhvervet gennem en såkaldt ”Freedom of Information
Request”. Dr. Lee har stilet sin klage og påstande til generaldirektøren for WHO, Dr.
Margaret Chan den 14. januar 2016. Dr. Lee's brev fremhæver også den "kendte
molekylære mekanisme" bag de alt for hyppige alvorlige bivirkninger ved de to forskellige
HPV-vacciner samt uventede dødsfald efter vaccination med Gardasil.
Bevidst vildledning af HPV-vaccinens sikkerhed
Dr. Lee skrev: "Jeg er kommet i besiddelse af dokumentation, som får mig til at tro, at flere
enkeltpersoner og organisationer bevidst satte sig for at vildlede japanske myndigheder
med hensyn til sikkerheden af Human Papilloma Virus (HPV) vaccinerne Gardasil® og
Cervarix®, der blev markedsført på det tidspunkt". De anklagede omfatter visse
medlemmer af det globale rådgivende udvalg for Vaccine Safety (GACVS), US Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) og andre fagfolk inden for videnskab og
sundhed, som beskrives i brevet. Dr. Lee’s bekymringer involverer disse personers
adfærd op til den japanske offentlige høring om HPV Vaccinens sikkerhed i februar 2014.
Efter høringen udsendte GACVS en erklæring om den fortsatte sikkerhed af HPVvaccinerne. Dr. Lee har 5 grunde til at mene, at dette udsagn er "bedragerisk".

Dr. Lee påpeger overfor Dr. Chan, at "offentlighedens tillid til nationale og internationale
sundhedsmyndigheder er på et historisk lavt verdensplan”, og han opfordrer til
"umiddelbare, uafhængige og grundige undersøgelser med passende disciplinære
foranstaltninger af de omtalte personers handlinger ".
Dr. Lee’s åbne brev om HPV vaccinens sikkerhed støttes af 22 centrale peer-reviewed
referencer. Men WHO GACVS' sikkerhedscenter afviser en sammenhæng mellem de
virile DNA-fragmenter og "kliniske inflammatoriske hændelser”. Læs mere fra Kilden

Tilsyneladende er og har kræft længe været løst
- vi hører bare ikke om det!
Vi mener, at Kræftens Bekæmpelse skylder danskerne at gøre opmærksom på de længe
kendte forhold, at kræft øjensynligt allerede er løst, hvis man gør brug af naturlige midler –
en sandhed, som donorer og andre, der har vist interesse for kræftområdet og/eller for
naturmidler generelt ikke hører om gennem Knæk Cancer kampagnen.
Kræftbehandling består i dag af at bekæmpe kræftceller med kemoterapi,
strålebehandling eller at fjerne dem ved operation. Antagelsen er øjensynligt, at

kræftceller er fremmed-elementer, som kroppen ikke selv formår at tilintetgøre. Men i
baggrund af naturfolkenes erfaringer holder den antagelse ikke rigtig!
Allerede i 1905 konkluderede den skotske embryolog John Beard på basis af flere
studier, at fordøjelses- enzymerne kan foranledige, at kræftceller bliver normale. Se4).
I dag er fordøjelsesenzymer en del af flere alternative behandleres protokol for
kræftbehandling, idet der også fokuseres på en kost, der fremmer kroppens egen
produktion. Se 5), 7)
Hvis kræft kan spores tilbage til, at vore fødevarer i dag er ændret for meget i forhold til,
hvad de var oprindeligt, så må en løsning jo være at gå tilbage til en mere oprindelig kost
eller tilstræbe, at det biologiske miljø inde i kroppen ligner det oprindelige mest muligt.
Desværre går vores sundhedssystem ikke udpræget i den retning.
I denne YouTube video ’Cancer – the Forbidden Cures’7) gives en forklaring på, hvordan
det kan være gået til, at naturlige stoffer for ca 100 år siden blev skubbet ud af
sundhedsvæsenet til fordel for syntetiske patenterbare stoffer.
4) http://www.greenmedinfo.com/blog/nicholas-gonzalez-md-and-trophoblastic-theory-cancer
5) https://translate.google.com/translate?depth=2&hl=ro&langpair=ro%
7Cen&rurl=translate.google.com&u=https://tratamenteanticancer.wordpress.com/2013/04/04/video/
7) Cancer – the forbidden cures: https://www.youtube.com/watch?v=gWLrfNJICeM

Læs hele redegørelsen der bygger på sund fornuft, fordums visdom og flere
kildehenvisninger.
Ved kemiingeniør Søren Refstrup

Vores engelske partner ANH (Alliance for Natural Health) bidrager med denne
observation vedr. cancer:

Mainstream medicins foretrukne behandlingsmetoder mere og
mere uholdbar
Rob Verkerk, ph.d., grundlægger, administrerende & videnskabelig direktør for har i f.m.
et besøg i Australien mødt forskellige praktiserende læger og praktiserende foreninger.
Her er han blevet mindet om, hvor almindeligt det er for konventionelle onkologer at vende
ryggen til kræftpatienter, der oplever remission (eftergivelse), især hvis de fortæller, at det
skete efter nogle ændringer i deres kost eller livsstil. Det understreger de stive dogmer
som konventionel medicin og lægevidenskab benytter sig af, og som langt hen ad vejen er
til egen fordel frem for at gavne den offentlige sundhed, og derfor nok ikke er den bedste
måde at løse de sundhedsmæssige kriser på, der omgiver os. Uanset om det er vores
tilgang til kræftbehandling, eller om vi bliver vaccineret i et forsøg på at reducere HPVmedierede kræftformer, bliver det videnskabelige grundlag for mainstream medicins
foretrukne behandlingsmetoder mere og mere uholdbar.
Med vægt på ny dokumentation og ANHs eget arbejde på klinisk erfaring, har de lanceret
et spørgeskema i et forsøg på at samle tilfælde af en sådan eftergivelse. Onkologer bør
erkende "spontan remission" og tilskynde dem til at registrere data om ændringer i
patientens kost, livsstil eller andre faktorer efter at en tumor udvikling er stagneret. I det
lange løb kan vi på den måde påvirke kræftforskning og behandlingsmuligheder, mener
Rob. Verkerk. Læs ANHs "opfordring til handling" (på engelsk).

Apropos kost og livsstil - en lille opmuntrende (?) teaser i
Ugeskrift for lægfolk.

Kraftig motion kan hæmme cancerudvikling
Det er senest påvist via forskning på Rigshospitaltet. Nu er ikke alle aldersgrupper i stand
til at dyrke kraftig motion. Heldigvis er der også en anden motionsform med ligeså stor
effekt, nemlig medicinsk qigong. Den er kommet til vesten fra Kina og er i dag udbredt i
Danmark for sin blide, tankevækkende, energiskabende og helsebringende effekt. Også

kaldet ”akupunktur i bevægelse”, da medicinsk qigong automatisk regulerer kroppen
individuelt uanset fysik og forkundskaber. Men vejen til Kræftens Bekæmpelse for denne
flere tusinde år gamle kinesiske helbredelsesform er tilsyneladende trang, idet medicinsk
behandling foretrækkes. Diverse sundhedscentre har et helt andet sprog og målgruppe og
omtaler ikke denne mulighed for motions- og helbredelsesform. På nettet findes imidlertid
et hav af informationer om den velgørende qigong og cancer.

LØS Market - Danmarks første emballagefri supermarked
Et helt ukendt indkøbskoncept åbner i juni måned i år i København. Det hedder LØS
Market og er Danmarks første emballagefri supermarked. En franskmand der flyttede
hertil i 1998 har ladet sig inspirere af Frankrig, hvor løssalg er meget, meget udbredt og i
fortsat rivende udvikling.
Læs mere
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