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Ashleigh Cave (ovenfor) kan ikke bruge sine ben efter en vaccination.
FORÆLDRE i Storbritannien og Nordirland bliver truet med at få deres børn taget fra dem og ind i
offentlig omsorg efter at have stillet spørgsmålstegn ved lægers diagnoser eller have protesteret mod
deres medicinske pleje. John Hemming, et medlem af det liberal-demokratiske parti, som fører en
kampagne for at stoppe uretsligheder i familieretten, siger: “Meget ofte bliver spørgsmålet om
omsorgssvigt brugt som gengæld af lokale myndigheder imod ‘kæphøje’ folk, som vover at stille
spørgsmålstegn ved systemet.”
Mange af den slags sager dukker nu frem tværs over Storbritannien og Nordirland:
Moren til en 13-årig pige, som blev delvis lammet efter at være givet en livmoderhalskræft-vaccine,
siger at socialrådgivere har sagt til hende, at barnet muligvis bliver fjernet fra forældrenes omsorg,
hvis hun (moren) fortsætter med at forbinde hendes tilstand med vaccinen imod HPV (Human
Papilloma virus).
Asleigh Cave, fra Liverpool (på billedet ovenfor), begyndte at få stærke hovedpiner og svimmelhed
en halv time efter at være blevet vaccineret sidste oktober med Cervarix, der formodentlig beskytter
imod at piger pådrager sig Human Papilloma-viruset.
Snart kollapsede skolepigen gentagne gange; hun mistede kontrollen over sine ben og blev indlagt
på børnehospitalet Alder Hey. Næsten 11 måneder senere er hun stadig på hospitalet og er ikke i
stand til at stå oprejst eller gå uden hjælp. Hendes mor Cheryl, er nu blevet fortalt, at læger mener
hendes tilstand må være ‘psykosomatisk’.
“Hospitalet hentede socialrådgivere ind fra de lokale myndigheder, som har sagt til mig, at de
overvejer at putte Ashleigh i et register for folk i risikogruppen,” sagde Cheryl Cave.

1

Hun er overbevist om, og med god grund, at hendes datters lammelse var forårsaget af
vaccinationen. Fru Cave har udtalt, at en socialrådgiver fra Sefton byråd har sagt, at hun mistænkte
hende for at have Munchhausen’s syndrome by proxy [Munchhausen's syndrom ved stedfortræder]
eller kunstig sygdomssyndrom – omdiskuterede tilstande hvori mødre siges at tilskrive sygdomme
på falsk grundlag til deres børn for at få opmærksomhed.
Fru Cave sagde: “Socialrådgiveren sagde, at jeg burde stoppe med at tro på, at indsprøjtningen har
noget som helst at gøre med Ashleigh’s tilstand, da jeg påfører hende mine tanker og forhindrer
hende i at blive rask. Siden Ashleigh kom på hospitalet, er hun blevet urenlig og har haft dobbelt
nyreinfektion og infektioner i brystet. Har jeg fundet på alt det?”
Nej Cheryl, du har ikke fundet på noget som helst.
Dette er bare endnu et eksempel på Storbritanniens og Nordirlands Nationale Sundhedsvæsens
luderagtige slaveri for Staten/Den store farmakoncern-akse, og illustrerer det kvælertag som den
moderne koncernstat har på sit folk, og hvor fuldstændig ’tilsluttet’ til dens ‘matrix’ de fleste folk er,
især dem der er afhængig af den som deres levebrød. Mange forældre i Storbritannien og
Nordirland har for eksempel, under enormt pres fra både central regering og kommunalstyre,
simpelthen givet afkald på ansvaret for deres børn. Overdrage dem fuldstændigt til statsmaskinen.
Cheryl Cave er ikke en af dem, gudskelov.
Det er dokumenteret, at den britiske regering oplyser, at den har til hensigt at vaccinere så mange
unge piger som muligt imod HPV-virusen som den, eller rettere De Farmaceutiske Giganter, som
den klart er aflønnet af, siger forårsager livmoderhalskræft. Sociale netværkssider har allerede været
mål for et forsøg på at opmuntre piger til at få stikket, mens de bliver fortalt, at det hjælper med at
beskytte mod Human Papilloma-Virus (HPV).
Koncernernes/statens påstand er at HPV er en seksuelt overført infektion, der er skyld i de fleste
tilfælde af livmoderhalskræft. Skoler tværs over Storbritannien og Nordirland har været i gang med
at vaccinere elever i alderen 12 og 13 år (8. år) i over et år nu, med et skøn på omkring 300.000
piger, der allerede har fået stikket i England alene. Efter juli 2011, er det skønnet, at mere end to
millioner piger vil have fået “tilbudt” vaccinen, inklusiv dem op til 18-års alderen, som en del af
opsamlingsprogrammet.
Regeringens kampagne for England, der blev startet sidste år og fortsætter usvækket, har inkluderet
reklamer online, i pressen, i TV og i radioen. En serie af ‘omrejsende udstillinger’ har været afholdt
i indkøbscentre tværs over landet. Den indledende kampagne kørte på denne tid sidste år, med
opfølgningsreklamer i februar for at huske piger på ikke at gå glip af deres tredje og afsluttende
indsprøjtning. Piger i 17- og 18-års alderen, som danner en del af opsamlingsprogrammet, vil være
målet for en anden reklamekampagne nu i oktober.
Propagandaløgnen lyder noget i retning af det her: “HPV-vaccinen beskytter imod over 70% af de
stammer, som er årsag til livmoderhalskræft, der gør rede for omkring 1.000 dødsfald om året i
Storbritannien og Nordirland.”
Dette er ikke andet koncern-/stats-/medie-sludder, hvilket de virkelige eksperter indenfor feltet, som
ikke er i tvivl overhovedet om, hvad det sande formål af denne ondartede kampagne er, har kæmpet
så hårdt for at få forklaret offentligheden på begge sider af Atlanten.
Kendsgerningerne.
Merck, producenten af Gardasil-vaccinen, insisterer på, at den beskytter imod over 70% af
stammerne, der er skyld i livmoderhalskræft. Der findes over 100 HPV-stammer, hvoraf kun 30
teoretisk set er kædet sammen med livmoderhalskræft. HPV findes naturligt i mindst halvdelen af
befolkningen uden overhovedet at forårsage nogen som helst sygdom nogensinde. Det er aldrig
blevet bevist, at HPV er sygdomsfremkalder for nogen som helst sygdom.
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Merck påstod oprindeligt at, ” Der var en stærk forbindelse mellem HPV og livmoderhalskræft.” Et
eller andet sted undervejs, blev dét til “er årsagen til” uden noget som helst medicinsk bevis til at
understøtte denne påstand. Dette handler klart mere om salg og marketing end videnskab.
Merck’s Gardasil og dens konkurrent, Glaxo’s ‘Cervarix,’ består af viruslignende partikler fra fire
stammer af HPV. Uden nogen som helst kliniske undersøgelser prøver både Merck og Glaxo at
sælge to af disse ’stammer’, som værende ansvarlige for 70% af alle tilfælde af livmoderhalskræft.
Begge kommer med den uafprøvede påstand, at HPV forårsager livmoderhalskræft med skællede
celler.
Spørgsmålet, der kræver svar er, hvorfor den befolkningsgruppe, som Merck valgte, var 12-årige
piger, når den gennemsnitlige alder for kvinder, som pådrager sig livmoderhalskræft er mere end 50
år, så hvorfor gå efter 12-årige? Og endda Merck selv udtaler åbent, at virkningsfuldheden af
vaccinen kun er 5 år, der gør den værdiløs på det tidspunkt, hvor personen har brug for
immuniteten, dvs. omkring hendes halvtredsindstyvende fødselsdag. Enhver påstået beskyttelse
ville slidt ned for længe siden.
En etableret risikofaktor med livmoderhalskræft er antallet af seksuelle partnere en kvinde har haft
gennem sit liv. Så hvem kan du forestille dig ville have haft flest, en 12-årig pige, eller en 50-årig
kvinde? Jeg vil påstå, at der er noget seriøst galt med enhver, der vælger den første.
Så hvorfor er de så stærkt optagede af at give den til 12-årige, fremfor hvad der ville være den
korrekte målgruppe, vel at mærke hvis vaccinen havde nogen beskyttelsesværdi; nemlig kvinder
sidst i fyrrerne og halvtredserne? Merck siger det er fordi vaccinen ikke er blevet
’sikkerhedsgodkendt’ for kvinder over 26-års alderen.
Så som læge Tim O’Shea[1] sardonisk siger det, “så hellere give det til unge piger.”
Ægte bivirkninger i stedet for ikke-bevist immunitet.
Som det kan ses i Ashleigh Cave’s sag (ovenfor), er de ondskabsfulde, invaliderende og smertefulde
bivirkninger i dette vaccinationsprogram noget nær skræmmende, og når de bliver opvejet mod
fordelene, hvilke ser ud til at være ingen; så er det helt sikkert tid for forældre til at vågne op, finde
ud af hvad der foregår, og samle sig imod statens meget strenge og umenneskelige behandling af
dets folk, før en hel generation af britiske piger får lov til at blive steriliseret eller værre.
At behandle kræft, eller handle med kræft?
Det ser ud til, at der endda er en stor sandsynlighed for at dette undertestede og ikke-beviste
lægemiddel måske er kræftfremkaldende i sig selv. Vi har her at gøre med en vaccine, der påstår at
forebygge kræft ved at efterligne en sygdomsfremkalder, der forårsager kræft. Merck siger om
dette:
“Gardasil er ikke blevet evalueret om det er kræftfremkaldende eller om det forringer evnen til at få
børn.”
Det er i ovenstående udtalelse, hvori jeg tror på, at de sande motiver bag dette program ligger. At
forårsage sterilitet og eller kræft i unge kvinder og derved muliggøre en massiv fremgang i den
globale afbefolkningsdagsorden. Det er den eneste logiske grund, der kan være til, hvorfor
regeringer, nu så åbentlys arbejdende for ‘de skjulte herrer’, ville enten opmuntre, tvinge, eller
pålægge sådan en uunderbygget vaccinationsordning og bruge det på 12-årige piger, når
risikogruppen, hvis den findes, gælder for kvinder i fyrrerne og halvtredserne, som for den største
del er godt over alderen for befrugtning.
Desuden kommer farmaceuterne endnu engang til at tjene en formue på bekostning af menneskelige
lidelser. Det, der er så bekymrende er, at med alle hovedårerne af informationsveje sikret, regeringer
købt og betalt for, professionelle indenfor sundhed enten kyniske ‘om bord’ eller elendigt
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uinformeret, og massernes tilsyneladende grænseløse evne til bare at adlyde, adlyde, adlyde, er det
svært at se, hvordan denne øvelse i ondskab kan blive forpurret.
Det ser i det mindste ud til, at i Storbritannien og Nordirland, at staten i dens fuldkomne arrogance
og foragt for dens egen brede befolkning, ikke længere anser det for nødvendigt at maskere dens
fascistiske kvalifikationer. Det, der foregår, i det engang stolte land er en skandale og en vanære, og
jeg er for min del både vred og frustreret over, at det ser ud som om, at der er så lidt, som
almindelige folk kan gøre for at styrte det demagogiske tyranni, der nu bor i ‘Moderen af alle
parlamenter;’ ikke at den anden forsamling på nogen måde ville klare det bedre!
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