Fantom vírusok
A polio vírus állítólag a picornaviridek családjába tartozó enterovírus. Létének bizonyítása azért
nagyon fontos, mert a himlő mellett erre épült a védőoltások szükségességének bevezetése.
Mint ahogy az ábrán látható, a gyerekbénulás a második világháború után tetőzött, de nem csak
Angliában, hanem Amerikában és Kanadában is hasonló mértékben fordult elő, bár ezeket az
országokat a 2. világháború annyira nem érintette.

A polio fertőzöttség 95%-ban tünetmentes lenne, 5% százalékban okozna bármilyen tüneteket ,
ebből 2%-ban feszes nyak, 2%-ban enyhe tünetek és 1% alakul ki gyerekbénulás.
1946-ben két orvos Morton Biskind és Irvind Bieber leírták a DDT mérgezés tőneteit. A
Diclordiphenyltrclorethan (DDT) 1974 -ben fedezték fel,, majd 1939-ben a svájci J.R.Geigy AG (na a
Novartis gyógyszercég része) kezdték el rovarírtószerként forgalmazni, majd 1942-ben európában és
Amerikában is igen nagy mértékben, teljesen felelőtlenül el kezdték bármilyen rovar ellen
használni.(DDT mérgezés tünetei hányás, hasfájás, fájdalmas széklet, nátha, szegycsontig érő torok és
nyelőcsőfájdalom, izületi és izomfájdalmak, izomgyengeség vagy bénulás – a polioval megegyező
tünetegyüttes. A gyerekbénulás a DDT széleskörű, háztasrtásban való alkalmazássával érte el
csúvspontját.
Biskind 1949-ben kifejtette azon véleményét, hogy a gyerekbénulásos esetek, a gyulladásos és lázas
reakciók hiánya, a teraápiarezistencia és az időszakos jelentkezések miatt, sokkal inkább DDT
intoxikációra jellemzőek, sem pedig egy fertőző betegségre.

A DDT-vel gyerekekt is rendszeresen befújtak. Sőt a reklámok arra biztatták az embereket, hogy még
ehető is. Elhitették az emberekkel, hogy teljesen ártalmatlan így még szélesebb körben elterjedt a
használata. Nem csak mezőgasdaságban de állattenyésztésben illetve a háziállatok gondozásában is
rendszeresen használták. A szennyezett élelmiszerből szinte lehetetlen a DDT-t eltávolítani, mérgező
hatássát pedig a főzés sem befolyásolja. A DDT koncentrálódik az állatok tejében, zsiradékában akik
bármilyen kontaktusba kerőltek a DDT-vel. A gyerekek alacsonyabb testsúlyuk miatt jobban
felhalmozták a szervezetükben a méreganyagokat, részben a rendszeres befújásuknak, részben a
nagyobb mennyiségű tejtermékfogyasztásnak köszönhetően. Az 1940-50-es években, főleg nyáron
használták, ebben az időszakban nőttek meg a gyerekbénulásos esetek is. Az orvosi jegyzetekben alig
van fellehető adat a DDT okozta egészségkárosodásról, a több 10.000 betegséget, elbújtatták egy
feltételezett vírusfertőzés a polio mögé.
1765-ben Hermann Boerhave észrevette, hogy higanygőz bénulásos tüneteket okoz.
1824-ben John Coke feljegyzi, hogy bénulásos tünetek jelentkeznek, higany, arzén vagy
ólommérgezés követően.
1830 és 1840 között Emerson feljegyzi, hogy Philadephiában 8000-en betegedtek meg
neurodegenerativ betegségekben a nehéziparban használt mérgező anyagok következtében.
1832-ben Turner a „száraz gyomorfájdalom” hátterében mely a Karib-térségben fordult elő és
gyakran járt bénulásos tünetekkel, ólommérgezést talált.
1850 Coulton – arzénmérgezettek gyógyulása után kb. egy héttel jelentkeztek bénulásos tünetek,
mintha egy inkubációs idő telt volna el.
1867-ben bevezetik a Paris Green nevezetű arzéntartalmú rovarírtószert, 1944-ben Olaszországban
még használták.
1879-ben Alfred Vulpian francia neurológus poliomyelitist okoz egy kutyánál ólommérgezéssel.
1880-tól kezdik nagyobb mértékben a mezőgaszdaságban alkalmazni az aeroszol alapú
rovarírtószereket.
1881 Popov és Mierzeyeski arzénmérgezéssel myelitist és bénulást idéznek elő.
1883-ben Mills megfigyeli, hogy bénulás jeletkezik 9 nappal a rovarírtószerek fogyasztása követően.
1887-ben Svédország első poliomyelitis járvány, 43 eset
1892-ben Stiegliz megfigyeli, hogy a tengerimalacok ólommérgezése során fellépő bénulása,
megegyezik a polio tüneteivel.
1894 első polio járvány Amerikában, Vermontban 132 este.

1895-ben Putnam leírja, hogy a polio egy mérgezés tünetegyüttese.
1905 Svédorszák 886 polio eset.
1907-ben E merson leírja, hogy Massachussetsben számos csecsemőnek lett polioja akik anyatej
helyett, tehéntejet kaptak.
Eddig mindenki számára egyértelmű, hogy a polio egy mérgezés.
1908 Landsteiner és Popper polioban elhunyt egyén gerincvelőjét spriccelik majmok agyába, akiknél
polioszerő tüneteket figyelnek meg.
1915 bevezetik Amerikában a paradiclorbenzolt, atka és molyölőszer. 1 évvel később 6000 emebr hal
meg polioban.
1924-ben vezetik be a kozmetikai iparban a sprayeket, a polio világméretűvé válik.
1938 Dr. Leslie L. Lumsden leírja, hogy a polio egy mérgezés, semmi köze kórokozóhoz.
A fenti toxinokat előállító iparágnak nem érdeke, hogy kiderüljön, mi áll valójában a polio hátterében,
befolyásos emberek propagandájával (Elvis) elindul a polio virus kampány és az orális védóoltás.

A borjak bénulásos betegsége, továbbra is elfogadott DDT mérgezésként. A tehéntejbe
koncentrálódott DDT a borjaknál mérgezéses tüneteket vált ki, ami bénuláshoz vezet.
Egy másik mérgező anyag bevezetése a BHC használata megegyezik a polio járványok lefolyásával.

Németországban a polio megszűnt 1960-ben a védőoltás bevezetésével.

Hogyan lehet ez Megváltozotatták a polio besorolását. Addig minden neurológaii kórkép polio alatt
futott, nem vezettek róluk potos statisztikákat így csak hozzávetőleges számításaink voltak a
tényleges mérgezésről. A védőoltások beveztésével a neurológiai kórképek különböző nevet kaptak,
illetve a polio diagnosztikáját, besorolásást is teljesen megváltoztatták. Új neurológiai körképek mint
aseptikus meningitis, krónikus fáradtság szindróma, akut petyhüdt bénulás...

Amennyiben ismételten polio tünetek jelentkeztek, akkor azt egy másik vírusra fogták pl. Coxsackie,
hisz a polio elleni védőoltás az megvéd, tehát polio virus az már nem lehet.
Bár a betegség elnevezése megváltozott, a bénulásos tünetek mennyisége nem.

Kínában is megszüntették a poliot, elnevezték Guillain Barre-nak,akut axonális neuropatiának
(AMAN) hogy elfedjék a továbbra is fennálló polio esteket, melyek főleg vidéken jelentkeztek, ahol
továbbra is peszticideket használnak.
Lásd Wikipédia

Később a rovarírtószergyártók gyógyszergyárakat hoztak létre (a svájci Geigy ma a Novartis része),
hogy a rovarírtószerek káros hatását elferdítsék és ugyanakkor védőoltásokat hozzanak létre.
A DDT bénulást okozó hatássát felfedező tudós, Paul Hermann Müller orvosi nobeldíjat is kapott érte
1948-ban.
DDT, DHC 1972 óta be van tiltva Németországban, helyette organikus foszfátvegyületeket
használnak. Ezek acetyl cholineszteráz inhibitorok, melyek szintén bénulásos tüneteket okoznak.
Korábban vegyifegyverként használták őket. Pl. Phosmet 1985-ben kezdték el angliában használni
teheneknél, legyek ellen. Egy évvel később jeletkezett a teheneknél a BSE – kergemarhakór. Mivel
anglia volt az egyetlen ország aki előírta ezen szer használatát, a kergemarhakór Angliára
lokalizálódott. Tehát e kergemarhakórnak semmi köze a prionokhoz.
2015-ben Braziliában nagyobb számban jelentkezett mikrocefalia, motorikus és beszédnehezítettségi
tünetekkel. Az újszőlöttek nagy része pár napos korukban meghalt. A betegséget egy szúnyog által
átadható Zika vírusra fogták. Columbiában 12000 várandős nőn végzett vizsgalat során, akik
állitólagos Zika virussal voltak fertőzve, egyértelmően bizonyítást nyert, hogy ennek semmi köze a
mikrocephaliához. A betegség a pyriproxifen szúnyogellenes szer bevezetése után jelentkezett amit a
vízbe öntöttek.

https://www.youtube.com/watch?v=jf-ktZcSl6A

