
Erbicidul GLIFOSAT este prezent în  
alimente, în hrana animalelor (cereale
contaminate) şi în vaccinuri! 
 
Glifosatul are efecte neurotoxice,  
declarat de OMS ca fiind cancerigen,  
produce malformaţii genetice fetale,  
duce la infertilitate, fiind asociat şi cu  
patologia bolilor neurologice. 
 
În producţia vaccinurilor sunt folosite  
multe componente celulare animale  
contaminate: 

NE INJECTĂM COPIII CU PESTICIDE? 

       Vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) 
           conţine albumină umană şi  
            proteine animale gelatină (14,5 mg). 
 
Cercetătorii americani Anthony Samsel  
şi Dr. Stephanie Seneff au descoperit că  
multe vaccinuri sunt contaminate cu
pesticidul Glifosat (Roundup®). 
 
 
 
 
 
 
Glifosatul distruge flora intestinală,
cauzează inflamaţii ale intestinului şi  
este asociat cu apariţia autismului, a
alergiilor, precum şi a multor alte boli
cronice, precum diabetul. 
 
Contaminarea vaccinurilor cu pesticide  
este deosebit de gravă, deoarece vaccinul
este injectat intramuscular, iar corpul  
nu poate elimina această otravă. 

Cele mai mari cantităţi de 
Glifosat au fost găsite în 

vaccinul ROR

Extract bovin 
Ser fetal de embrion bovin
Gelatină (de vacă sau de porc)
Fibroblaste din embrioni de găină
Albuş de ou
Cazeină (proteină) din laptele de vacă
Fluid alantoic extraembrionar de pui 

cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b
/excipient-table-2.pdf
merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.p
df
tonu.org/2016/08/31/vaccine-glyphosate-link/
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25883837
Glyphosate induces human breast cancer cells growth via
estrogen receptors (Thongprakaisang S. et al.)
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PESTICIDE 
în vaccinuri 
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Contaminare genetică şi autism prin vaccinare 

Pe baza ţesuturilor pulmonare de fetus
avortat s-a dezvoltat cultura MRC-5,  

utilizată în multe vaccinuri.  
Alte celule de făt avortat sunt: 
fibroblaşti pulmonari diploizi  

WI-38, WI-26 VA4, RA273,  
PER.C6, HEK 293. 

În 2015 a apărut o nouă linie celulară  
diploidă umană, walvax-2, urmând  

a fi folosită ca "substrat celular"  
pentru producţia de vaccinuri.

           Într-un video înregistrat cu camera
ascunsă, Asociaţia Planned Parenthood
negociază cu reprezentanţii industriei
farmaceutice inclusiv vârsta gestaţională  
a fetuşilor care urmează a fi avortaţi  
pentru obţinerea de ţesuturi proaspete.

“Spre deosebire [de liniile animale], liniile
celulare diploide umane obţinute de la  
embrioni sau alte celule tisulare de origine
umană posedă seturi de cromozomi
identici fără agenţii întâmplători cunoscuţi“.
(cum rămâne cu cei necunoscuţi??) 
 
“Este extrem de dificil de găsit fetuşi de
calitate, ale căror ţesuturi să îndeplinească
condiţiile producţiei de vaccinuri în masă“  
(câţi au fost măcelăriţi? nu se ştie!) 
 
“Vârsta gestaţională 2-4 luni, inducerea
travaliului prin metoda sacului amniotic” 
(ţesuturile se obţin de la fetuşi vii!)

"ADN-ul contaminant din celule fetale  
umane va fi transportat în nuclee şi integrat  

în genomul-gazdă, ceea ce va cauza  
modificarea fenotipurilor.  

Fragmentele de ADN uman fetal din vaccinuri
pot fi una din cauzele tulburării de spectru

autist la copii, declanşate de vaccinare."
Dr. Theresa Deisher, doctorat în fiziologie  

moleculară şi celulară, Univ. Stanford 

Ne injectăm copiii 
cu ADN străin? 

Autism prin vaccinare 

Spontaneous Integration of Human DNA Fragments into
Host Genome, K. Koyama, T. A. Deisher, Sound Choice
Pharmaceutical Institute, Seattle, WA
futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/fvl-2016-0006 
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4526020
nytimes.com/2015/07/28/health/fetal-tissue-from-
abortions-for-research-is-traded-in-a-gray-zone.html
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CELULE FETALE 
în vaccinuri 
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