DR GEERT VANDEN BOSSCHE O RYZYKU MASOWYCH SZCZEPIEŃ
Dr Geert Vanden Bossche, wirusolog specjalizujący się w tworzeniu szczepionek, od wielu lat
koordynujący prace nad szczepionkami dla czołowych firm farmaceutycznych (a więc
naukowiec, którego nie można zaszufladkować jako „antyszczepionkowca”), zaapelował
niedawno do WHO, aby zaprzestać akcji masowego szczepienia na COVID-19, gdyż według
niego jej rezultatem może być jedynie globalna katastrofa epidemiczna. W rozmowie z dr.
Philipem McMillanem wyjawia, dlaczego szczepionki na COVID - zamiast pomóc - sprawią,
że wirus stanie się jeszcze silniejszy, i doprowadzą do śmierci milionów ludzi na całym
świecie. Film z nagraniem rozmowy (z polskimi napisami) można obejrzeć tutaj:
https://youtu.be/STq5_Vm3LkA. A to link do oryginału po angielsku: http://bit.ly/GeertV
Poniżej przedstawiam skrótowo główne argumenty prezentowane w nim przez dr. Geerta
Vanden Bossche’a:
1. Podawane ludziom obecnie szczepionki na COVID-19 mają charakter profilaktyczny (czyli
na wypadek potencjalnego wirusa w przyszłości), a więc nie są zaprojektowane do obrony
przed wirusem, który już się szeroko rozprzestrzenia. W praktyce oznacza to, że nie tylko nie
pomogą w uchronieniu przed COVID-19, ale wytworzą u ludzi zaszczepionych niekorzystną
reakcję układu odpornościowego, zwiększając u nich ryzyko infekcji.
2. Podając milionom ludzi szczepionki, uczymy wirusa, jak mutować, jak stawać się
silniejszym i bardziej śmiercionośnym. Nie ma szansy na wyprzedzenie mutujących się
wirusów nowymi szczepionkami. A zatem masowe szczepienia czynią stosunkowo
niegroźnego wirusa (biorąc pod uwagę, że większość ludzi przechodzi go bezobjawowo lub z
dość umiarkowanymi objawami), coraz bardziej groźnym – nie tylko dla osób
zaszczepionych, ale dla wszystkich ludzi z ich otoczenia.
3. Szczepionki na COVID-19 stymulują tworzenie przeciwciał, co wbrew propagowanym
powszechnie opiniom, jest drugorzędnym elementem w radzeniu sobie z wirusem. Dużo
ważniejsze są naturalnie produkowane przez system odpornościowy komórki NK
(„naturalni zabójcy”), które szybko niszczą nowe wirusy. Wzrost przeciwciał następuje na
samym końcu – po tym, jak komórki NK już praktycznie wyeliminowały wirusa.
4. Szczepionki na COVID-19 wyzwalają produkcję specyficznych przeciwciał, które mogą
radzić sobie jedynie z jedną konkretną wersją wirusa, a nie z jego zmutowanymi
odmianami. Owe specyficzne przeciwciała są silniejsze od naturalnie produkowanych w
organizmie niespecyficznych przeciwciał. W praktyce oznacza to, że z powodu szczepionki
układ odpornościowy osób zaszczepionych nie będzie zdolny zwalczyć żadnej zmutowanej
odmiany wirusa, która może rozwinąć się w ich ciele. Warto wiedzieć, że owe specyficzne
przeciwciała, wytwarzane przez szczepionki, są trwałe. Pozostają w ciałach zaszczepionych na
zawsze i trwale przejmują kontrolę nad naturalnymi przeciwciałami.
5. W naturalnych warunkach nawet groźne wirusy stają się w końcu coraz łagodniejsze,
ponieważ, żeby przetrwać, nie mogą zabić wszystkich swoich żywicieli. Masowe szczepienie
ludzi na całym świecie szczepionkami o charakterze profilaktycznym wywoła z kolei skutek
odwrotny – wirus będzie tworzył nowe mutacje, stając się coraz silniejszy i coraz bardziej
śmiercionośny, wywołując sztuczną pandemię, niespotykaną dotąd katastrofę epidemiczną na
skalę globalną, która może się zupełnie wymknąć spod kontroli.

