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REVELAÇÕES CHOCANTES SOBRE AS VACINAS 

 

Graves epidemias de mentiras sobre as vacinas 

Os jornais e os políticos afirmam que não há perigo em ser vacinado. É-nos dito repetidamente 

que o alumínio nas vacinas é seguro. Dizem-nos que centenas de estudos comprovaram a 

segurança dos adjuvantes. Dizem que existe um consenso científico sobre todas essas questões. 

Resumidamente: “Está tudo a ir muito bem, Madame la Marquise." 

Quando olhamos mais de perto para os estudos científicos sérios sobre vacinas, percebemos 

que a verdade não é tão otimista… e que as autoridades francesas, ajudadas pela grande Media, 

não hesitam em utilizar argumentos falsos para nos “dourar a pílula" sobre o alumínio nas 

vacinas. Frouxidão científica, intoxicação dos Media, pressão do governo. É difícil ter uma ideia 

clara sobre os desafios em causa para a saúde dos nossos filhos. 

A nossa analisadora independente decidiu fazer um balanço da situação e finalmente revela o 

que a ciência realmente diz sobre os fabricantes de alumínio. 

Para conduzir esta investigação, recorremos a alguém sem conflito de interesses e que conhece 

de cor a literatura científica sobre vacinas. 

Convido-vos a descobrir as conclusões da sua investigação, sem mais demoras, nesta nova 

edição de Revelações sobre Saúde & Bem-Estar. 

Amigavelmente, 

Florent Cavaler 
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FINALMENTE as verdadeiras respostas sobre o autismo e os perigos do alumínio 

As autoridades repetem interminavelmente: o alumínio nas vacinas é totalmente I-N-O-F-E-N-

S-I-V-O. No entanto, mais e mais pessoas começam a duvidar do discurso oficial. Longe das 

teorias de complô que encontramos um pouco por toda a Internet, examinámos em detalhe o 

conjunto de estudos sobre o tema, os relatórios oficiais, os livros, os documentários... e as 

nossas revelações, baseadas nos factos científicos reais, poderão ter um efeito bomba... 

Preparem-se para passar para o outro lado do espelho, porque esta história é simplesmente 

«ALU-cinante»! * 

*Visto o grande número de remissões necessárias para a elaboração deste artigo, as referências 

bibliográficas foram compiladas num documento separado, disponível online: https://sni.media/Kzaj 

Hypatia começou a informar-se sobre as vacinas para o seu bebé. Estava longe de saber que 

estava a entrar num gigantesco escândalo sanitário. 

Depois de passar anos a informar-se sobre a literatura científica, Hypatia realizou um 

documentário chocante sobre o alumínio nas vacinas. Atualmente, é uma das experts mais 

documentadas de França a este propósito. 

A história começa num belo dia de Verão, na região de Liège. Hoje, é o aniversário de um 

menino: Léo, de 3 anos. Que vontade de o ver outra vez! Ele já deve ter crescido bastante desde 

a nossa viagem à Bélgica. Espero que ele se lembre de mim. Faz quase um ano desde a última 

vez que o vi... mas da última vez, rimos e brincámos muito debaixo da mesa da cozinha! 

Aproximo-me de Léo e agacho-me à altura dele para lhe dar o seu presente de aniversário:  “ 

Feliz aniversario Léo! “ 

Ele não me responde. Na verdade, ele nem sequer olha para mim. “Youhou, Léo? Olha aqui, é o 

teu presente!” 

Léo não reage. Desconforto. O olhar dele fixa um ponto distante. Ele não parece ouvir-me. 

Afasta-se. 

Levanto-me lentamente. A angústia aumenta. Uma palavra é lentamente impressa na minha 

mente: autismo. Onde está o Léo? Onde está aquele menino tão vivo a quem fazia cócegas, 

cheio de alegria e de risos, de há alguns meses antes? 

O que é que aconteceu? Como pudemos perder uma criança que se estava a desenvolver 

normalmente? Vê-lo regredir, perder a voz, o olhar, voltar às fraldas. Alguns anos depois, o 

diagnóstico mostrou-se acertado: autismo regressivo. Mas na sua infelicidade, os pais de Léo 

tiveram sorte. O seu neurologista pediátrico confessou-lhes, sob sigilo profissional, que, 

segundo descobertas recentes, Léo ter-se-á tornado autista por consequência da penetração 

cerebral de partículas de alumínio, utilizadas como adjuvante nas vacinas que ele recebeu 

durante os seus primeiros dois anos de vida. 

Esta penetração foi favorecida pelo seu impulsionador de Rotavírus, por volta dos 2 anos de 

idade, o que desencadeou as perturbações que começaram 15 dias após esta injeção. 

Não pude acreditar! Foi nessa altura que a Sra. Buzyn, ministra da Saúde, declarou que 11 

vacinas seriam doravante obrigatórias para todas as crianças em França, a partir de 2018, das 

quais 8 contêm alumínio. 
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Como jovem mãe na altura, decidi descobrir o que se estava a passar e iniciei uma investigação 

minuciosa. O que dizem realmente os estudos? Que provas temos da inocuidade dos adjuvantes 

alumínicos? Para o dizer de forma clara: qual é o verdadeiro estado do conhecimento nesta área 

que tem um impacto direto nas nossas vidas e especialmente nas dos nossos filhos? 

Porquê o alumínio? 

Na consciência coletiva, o alumínio é sinónimo de progresso: é fresco como o Exterminador, 

super útil para embalar aperitivos, ultraleve e acima de tudo muito abundante, portanto a bons 

preços. O metal ideal para as indústrias. Mas não para a saúde humana, porque é provavelmente 

a pior eco toxina da atualidade. O alumínio tem uma história muito especial: este metal foi 

completamente retirado do ciclo de vida desde tempos primordiais, graças ao ácido silícico(1) 

que aprisionou esta poderosa toxina na crosta terrestre, permitindo que a vida se desenvolvesse 

como a conhecemos hoje. 

Foi só no século XIX que este metal foi isolado e depois introduzido na população geral, para o 

melhor (da indústria) mas especialmente para o pior (da saúde). 

Assim, o alumínio, em todas as suas formas, é uma substância tóxica incompatível com a vida, 

capaz de inibir 200 funções biológicas importantes (2) do organismo. 

Suspeita-se fortemente que está envolvido no surto de muitas doenças: Alzheimer, Parkinson, 

doenças autoimunes, esclerose múltipla, doença de Crohn, síndrome de fadiga crónica incluindo 

mio fascite com macrófagos, cancro, alergias e asma + Cancerígeno, mutagénico - o alumínio é, 

acima de tudo, extremamente neurotóxico (perigoso para o cérebro e sistema nervoso). 

Por conseguinte, deveria então ser o suspeito nº 1 na atual epidemia de perturbações do 

desenvolvimento neurológico, especialmente no caso do autismo regressivo. 

Tomam-nos por gado? 

A minha abordagem consistiu em compilar todas as fontes possíveis sobre o assunto(3): estudos 

científicos, relatórios oficiais, livros, documentários, sítios Web oficiais. Percorri tudo em 

pormenor. E foi aí que obtive a prova científica de que nos tomam por gado. Rapidamente 

percebi que existe um enorme desfasamento entre o que as autoridades sanitárias dizem e o 

estado real do conhecimento científico. E, no caso das vacinas, é particularmente óbvio. 

Por isso, eis o que descobri: 

- Todas as mais altas autoridades sanitárias CDC, FDA, OMS*(4) asseguram que os adjuvantes de 

alumínio das vacinas são seguros, incluindo a fórmula infantil. Durmam bem, gente corajosa. 

- Esta afirmação unânime baseia-se apenas num só estudo teórico, Mitkus 2015(5), produzido 

pela FDA, que por sua vez se baseia apenas num estudo experimental, Flarend 1997(6). 

Como 4 coelhos provaram que tudo estava bem 

Flarend 1997 envolve 4 coelhos vacinados com alumínio, observados apenas durante 28 dias. 

Para além da natureza não representativa deste estudo, dado o número de sujeitos estudados 

e o tempo de observação, verificou-se que não só o alumínio entra no cérebro, mas também 

que as partículas de alumínio permanecem durante muito tempo no organismo. Apenas 56% do 

hidróxido de alumínio injetado é eliminado dos corpos dos coelhos. É pouco! Por outras 

palavras, não só o alumínio permanece no corpo durante meses (ou mesmo anos?) mas também 
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este neurotóxico migra para o corpo e pode entrar no cérebro. Isto é objetivamente um ALERTA 

VERMELHO! 

Mas não, Flarend conclui que tudo estava bem... E a Academia de Medicina(7) também. Só em 

2013 uma equipa de investigadores independentes replicará uma experiência semelhante e 

observa esta penetração cerebral(8)  (idem em 2017(9)), estabelecendo-se no processo que o 

alumínio migra no corpo, no ambiente quente das células imunitárias: os macrófagos. 

 

Os recém-nascidos, particularmente em risco 

Ao contrário do que afirmam as autoridades de saúde, que aplicam os mesmos níveis de 

segurança para toda a população, sem distinção, os recém-nascidos estão particularmente em 

risco porque se comete o erro de os considerar adultos em ponto pequeno: não só porque o seu 

peso é muito baixo, mas sobretudo porque ainda se está a desenvolver a sua função intestinal 

– ela é imatura (mais porosa), os seus rins são imaturos (dificuldade em evacuar as toxinas), a 

sua barreira hematoencefálica é imatura (o seu cérebro é mais frágil). 

Acima de tudo, o bebé está em pleno desenvolvimento neurológico: a mais pequena 

perturbação neurotóxica pode ter impacto nas moléculas responsáveis pelo bom 

desenvolvimento do cérebro. As repercussões de uma mudança na “química” do cérebro podem 

ser desastrosas. Não esqueçamos que, atualmente, desde o momento da conceção, os fetos são 

expostos a um cocktail de toxinas e outros desreguladores endócrinos: as suas capacidades 

naturais de desintoxicação são postas à rude prova ainda no útero ... tão poluído quanto a nossa 

Terra pode estar. 

 

Números manipulados para melhor esconder os riscos 

Voltemos aos nossos recém-nascidos. Em 2011, uma equipa de investigadores canadianos 

levanta a questão incomodativa: "Serão os adjuvantes de alumínio nas vacinas seguros(10)?" 

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) responde imediatamente com o estudo Mitkeus. A 

ideia é a seguinte: fazer com que as pessoas acreditem que as quantidades de alumínio injetadas 

não são perigosas para o bebé. 

Para tal, Mitkus modela a carga teórica de alumínio de um recém-nascido. Esta carga é sinónimo 

de perigo para o seu desenvolvimento neurológico. Faz gráficos agradáveis que são muito 

tranquilizadores, uma vez que estão bem abaixo dos níveis de segurança americanos (cerca de 

0,8 mg/kg/dia para o alumínio). 

O nível de segurança apresentado é calculado a partir da dose de alumínio ingerida "sem efeito 

significativo" (NOAEL), retida nos ratos pela Agência das Substâncias Tóxicas e do registo de 

doenças (ATSDR) americana, que é de 26 mg/kg/dia. 

Para obter este nível de segurança, a ATSDR tinha optado por dividir o NOAEL por um "fator de 

segurança" de 30... assim, à sorte. 

“Não existe estudo que demonstre o perigo do alumínio nas vacinas”, Daniel Floret, 

presidente do Comité técnico de vacinação, Le Figaro Live(11), 2017 
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Doses tóxicas oficialmente validadas pelas autoridades 

Outro (grande) problema: a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, a equivalente 

europeia à autoridade americana: FDA) escolheu, segundo o mesmo, um “fator de segurança” 

de 100 (o que o faz mais sério, imagino?) por uma NOAEL (Nível Sem Efeitos Adversos 

Observáveis) retida de 10mg/kg/dia num rato de laboratório. O que dá um nível de segurança 

de 0,1 mg/kg/dia... 8 vezes menos do que nos EUA(12)! Por outras palavras, estes gráficos 

excedem claramente os níveis de segurança europeus. Foram formuladas num estudo francês 

que estabelece níveis de segurança próximos dos retidos pela EFSA(13)... De repente muito 

menos tranquilizador! 

Em resumo: a quantidade de alumínio injetado pela vacinação excede os níveis de segurança 

europeus. Estas doses são, portanto, oficialmente tóxicas, ainda mais se adicionarmos as duas 

curvas, fosfato e hidróxido de alumínio, injetadas no mesmo dia em recém-nascidos. 

E aqui estamos apenas a falar da ingestão de alumínio proveniente da vacinação. Faltaria 

também acrescentar as outras fontes (particularmente alimentares. Existe alumínio no leite!). 

Poderemos, no entanto, achar surpreendente comparar doses de alumínio injetado com os 

níveis de segurança esperados para o alumínio solúvel ingerido através dos alimentos. E temos 

razão! Teria de ser denunciado aos peritos da FDA que, por sua vez, não veem qualquer 

problema. 

 

Com o alumínio, não é a dose que faz o veneno 

Acrescentemos que, segundo Guillemette Crépeaux(14), especialista em toxico-cinética de 

adjuvantes de alumínicos, e Prof. Chris Exley(16), especialista mundial em toxicidade do alumínio, 

não pode haver níveis de segurança para o alumínio vacinado porque se trata de partículas finas 

cuja toxicidade não depende da dose (o famoso “é a dose que faz o veneno”) mas sim do 

tamanho da partícula. Quanto mais fina for a partícula, mais fácil será a sua entrada no cérebro. 

Na verdade, nenhuma dose de alumínio pode ser uma garantia de inocuidade. 

 

Uma regulamentação ao serviço das indústrias (17) 

Quando um produto é tóxico para a saúde, mas a indústria quer realmente utilizá-lo, as nossas 

autoridades sanitárias utilizam todo um conjunto de conceitos teóricos para tentar assegurar 

aos cidadãos que o risco inevitável é cientificamente controlado. 

Eis como funciona esta toxicologia, preto no branco: 

Definir um “nível sem efeitos” do dito produto no animal (ratazana, ratos, elefante?... pouco 

importa). Um único estudo será suficiente. Designaremos esta dose a priori “segura” pela sigla 

NOAEL (No observed adverse effect level). 

Para obter o famoso nível de segurança (ou MRL em inglês), dividam este NOAEL por um “fator 

de segurança” à escolha. Sim, sim, à escolha, como desejar! Repetir novamente o procedimento 

para cada produto tóxico que possa preocupar a população. 
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Repetir od nauseam que “o veneno está na dosagem”. Se isso era verdade no século XVI, porque 

seria diferente hoje em dia? 

Nota: Evitar qualquer menção a um potencial “efeito cocktail” ou “sinergia” entre os produtos, 

porque é evidente que, em geral, os utilizadores normalmente só encontram um produto tóxico 

de cada vez... 

 

Quando a medicina se baseia em contradições e desvios consideráveis de informação 

Recapitulando: as doses de alumínio injetadas nos recém-nascidos, de acordo com o calendário 

de vacinação, são oficialmente (neuro)tóxicas no que diz respeito aos níveis de segurança 

europeus. Os nossos filhos são, portanto, oficialmente intoxicados pelo alumínio durante todo 

o seu desenvolvimento. 

Isto pode explicar porque é que o Mitkus 2011 está agora publicado no site Web da FDA(18) 

com a declaração “a informação contida nesta página Web pode estar obsoleta”.  

Reconfortante, não é? Não sei quanto a si, mas para mim, nem Mitkus nem Flarend demonstram 

a segurança do alumínio injetado. Muito pelo contrário! 

No entanto, todos os relatórios oficiais se baseiam nestes dois estudos e concluem que tudo 

está bem no melhor de todos os mundos... Mas não é tudo! 

De facto, a medicina baseia-se em enviesamentos que não podem ser ignorados: 

- A Agência Europeia de Medicamentos (EMA), nas suas “recomendações”, dispensa os 

adjuvantes de alumínio, bem como as vacinas, de passarem nos testes clássicos de toxicidade 

(Cancerígeno, mutagénico). Como se o alumínio fosse cancerígeno. Será? 

- A totalidade dos estudos que afirmam não haver ligação entre o autismo e as vacinas, 

concentraram-se apenas no Rotavírus ou no mercúrio, sem qualquer grupo de controlo não 

vacinado(20). E, como que por sorte, nunca foi feito nenhum estudo sobre vacinas que 

contenham alumínio! 

- O Center for Disease Control (CDC), a mais importante autoridade sanitária dos EUA, declara 

na sua página web que não existe qualquer ligação entre vacinação e autismo. Isto baseia-se 

num relatório da Academia de Medicina Americana(21)! que afirma explicitamente que, para 135 

efeitos secundários graves (incluindo o autismo), não se pode excluir uma ligação com a 

vacinação, simplesmente porque esta não foi estudada. Por conseguinte, é também impossível 

afirmar que a ligação entre a vacinação e o autismo é inexistente. 

- Além do mais, os laboratórios não são legalmente responsáveis pelos seus produtos depois 

de terem obtido autorização! O Estado é. Por outras palavras, os nossos impostos. O que 

poderia forçá-los a gastar dinheiro para tornar os seus produtos mais seguros?! 

A segurança das vacinas não é problema deles. É apenas nosso… 

- E o melhor de tudo: os testes de segurança fornecidos pelos laboratórios são 

sistematicamente condicionados pela utilização de placebos contendo alumínio, impedindo 

assim a deteção de efeitos indesejados. E é perfeitamente autorizado! 

Já alguma vez ouviu falar de “medicina baseada em provas”? Essa ciência que depende da 

utilização em testes laboratoriais? 
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Tenho a dizer-lhe que não há placebo nos estudos de vacinas: e isso é cientificamente 

inaceitável! Então e a questão dos 1.000 francos: o que acontece quando é utilizado um 

verdadeiro grupo de controlo neutro? 

 “Não existe estudo que demonstre a inocuidade do alumínio nas vacinas, principalmente no 

recém-nascido. É um facto fácil de verificar: ao trabalho!”, 

Eu, mamã zangada, Revelações Saúde & Bem-estar, 2019 

 

O silêncio das ovelhas, ou o estudo de um tabu absoluto 

Isto é precisamente o que a Universidade de Saragoça em Espanha ousou fazer... em ovelhas! 

Este notável estudo desafiou um tabu absoluto: comparar ovelhas vacinadas com alumínio a 

ovelhas injetadas apenas com o adjuvante alumínico, assim como ovelhas de controle que 

tiveram direito a um verdadeiro placebo (água salgada)(23). 

Finalmente, um "estudo indiscutível dos vacinados contra não vacinados (em animais), que os 

seus autores pagarão caro por uma retirada da publicação não justificada, contra a opinião de 

peritos e a pedido de um misterioso “anónimo”(24): tudo isto num silêncio ensurdecedor. 

Porquê isto? Simplesmente porque os resultados são irrevogáveis. 

As ovelhas dos grupos “vacinas de alumínio” e dos grupos “alumínio” viram o seu 

comportamento gregário mudar radicalmente: interações reduzidas, explosões violentas 

(mordeduras), estereótipos (repetição do mesmo movimento), ingestão compulsiva de 

alimentos. 

Os investigadores encontraram também múltiplos granulomas - aglomerados de macrófagos na 

área próxima da injeção, testemunho da longa persistência do alumínio no corpo. 

No sistema nervoso, os investigadores encontraram lesões causadas pelo alumínio. 

Isto explica o porquê, após várias grandes campanhas de vacinação espanholas, milhares de 

ovelhas ficaram paralisadas, cegas ou simplesmente morreram. 

E acima de tudo: as ovelhas que apenas tinham recebido o placebo não sofreram de quaisquer 

problemas. A utilização de um verdadeiro placebo real realça o perigo das injeções de alumínio. 

Contudo, os laboratórios nunca utilizam um placebo neutro (uma solução salina) nos seus 

estudos. 

A ovelha é um grande mamífero… Mas então e o recém-nascido humano? 

 

Um facto científico estabelecido que as autoridades estão a tentar encobrir 

Como já vimos, não há absolutamente nenhuma evidência que afirme que o alumínio de 

vacinação e o autismo não estejam relacionados... Pelo contrário, visto a análise de 5 cérebros 

autistas feita pelo especialista em alumínio, Prof. Chris Exley(25), que revelou níveis 

extremamente elevados de partículas de alumínio, concentradas nas células do sistema 

imunitário cerebral. 
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Este é um enorme ALERTA VERMELHO... 

Silenciado pelas agências de saúde que ficariam aterrorizadas com a magnitude da revelação. 

Até hoje, este estudo já foi descarregado 600.000 vezes, o mais visto para um estudo científico. 

De facto, este trabalho confirma o que já é conhecido: o mecanismo pelo qual cada vez mais e 

mais crianças estão a sofrer de perturbações do desenvolvimento neurológico, entre as quais o 

autismo(26). Estas perturbações são causadas pela ativação imunitária precoce do cérebro. 

É certo que as múltiplas toxinas podem ser a causa, mas o alumínio é o único que é obrigatório 

e sistemático! E este é um facto cientificamente estabelecido que as autoridades sanitárias 

estão a tentar, por todos os meios, camuflar... mas está a tornar-se cada vez mais difícil fazê-lo, 

dado o número crescente de estudos sobre o assunto, mesmo que, para estar realmente 

informado, tenha de compreender inglês, ler os estudos de ponta e contactar os investigadores. 

No entanto, cada vez mais pais, como eu, estão a fazê-lo, obrigados a ir à fonte da informação a 

fim de poderem finalmente formar uma opinião informada. 

Claramente, se o Léo se tornou autista aos dois anos de idade, seria porque recebeu múltiplas 

injeções de alumínio durante os seus dois primeiros anos de vida. Este alumínio teve tempo para 

migrar por todo o seu corpo dentro dos macrófagos. Após uma forte inflamação causada pela 

vacina Rotavírus e a secreção das moléculas que atraem os macrófagos, partículas de alumínio 

entraram no cérebro de Léo (o mecanismo preciso que está a ser estudado). Um grande exemplo 

de sinergia! E a plausibilidade biológica foi agora demonstrada(27). Mas isso não é motivo para 

desanimar, porque existem soluções! Existem! 

 

Não desanime, existem soluções! 

O autismo pode ser curado (sim, sim!) 

Muitos pais são testemunho sobre a maneira como curaram os seus filhos autistas. Posso atestar 

isso também, porque hoje em dia Léo é diagnosticado como “apenas” autista Asperger. 

Recuperou o seu olhar, a fala, uma vida quase normal. A sua mãe, uma bióloga especialista do 

cérebro, conseguiu tratá-lo naturalmente, com a ajuda do seu neurologista pediátrico e de um 

excelente naturopata belga. Quelação, vitaminas, suplementos. O importante é remover todas 

as fontes de inflamação. Demorou alguns anos, mas os resultados são visíveis(28). 

Sim, podemos eliminar o alumínio (e é fácil de fazer). 

O Prof. Exley aconselha a população geral a beber água rica em sílica (tal como Volvic, Salvetat...) 

visto que este elemento elimina naturalmente o alumínio. 

A saber: o alumínio é facilmente eliminado através da transpiração. Por isso, pratique desporto! 

O que podemos fazer, cada um ao seu nível, para que as coisas aconteçam? 

Os estudos são todos consistentes entre si: não há provas que sustentem a segurança do 

alumínio injetado. Nestas condições, os nossos filhos são oficialmente cobaias. A vacinação em 

alumínio é uma experiência médica forçada. Esta “obrigação de submissão” viola o 

consentimento informado, o código de saúde pública e o código de Nuremberga. A vacinação 

do alumínio deve ser imediatamente proibida. 
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A ciência está do nosso lado, cabe-nos a nós divulgar a informação: aos médicos, aos jornalistas 

independentes, diretores/as de escolas e, acima de tudo, aos pais. 

A solução só pode vir de nós! 

Eis o que proponho: 

- Transmita o vídeo que fiz sobre o assunto: "L'ALU TOTAL", no Youtube. É completo e sólido. 

Imprimia a brochura de resumo que acompanha o vídeo (na descrição) e tente discuti-la com a 

classe médica. 

- Os laboratórios devem ser responsáveis pela segurança dos seus produtos. Esta segurança 

deve ser avaliada por diferentes laboratórios independentes, com total transparência. Nenhum 

conflito de interesses deve ser tolerado nesta área. 

- Deve ser criado um crowdfunding para financiar um estudo sobre a ligação entre a vacinação 

do alumínio e as perturbações neuro-desenvolvimentais, porque nenhuma autoridade 

concordará em fazê-lo. 

- Uma iniciativa que me parece particularmente relevante: Sophie Guillot, denunciante há 10 

anos, ex-presidente e fundadora da Infos Vaccins France e porta-voz do movimento nacional 

Ensemble para uma vacinação livre, criou uma rede de “Sentinelas”, pessoas capazes de 

acompanhar as famílias durante as consultas médicas(29). 

- Evidentemente, o mais importante é a resistência, com um dossier completo para o apoiar. É 

inaceitável injetar um produto defeituoso e tóxico nas nossas crianças em nome de uma relação 

risco-benefício que não pode ser seriamente avaliada. Devemos estar conscientes, contudo, de 

que os sistemas de fármaco-vigilância não funcionam: apenas 1% dos efeitos secundários graves 

das vacinas são efetivamente detetados(30). E isto é oficial! Nestas condições, é inaceitável 

afirmar que existem apenas acidentes muito raros. Além disso, a Alta autoridade para a saúde 

deixou de registar o número de crianças autistas... em 2003! Sem números oficiais, portanto, 

“sem problemas”. 

Finalmente, é de notar que, até aos anos 80, o Instituto Pasteur utilizava fosfato de cálcio por 

meio de adjuvante em vez de alumínio, que é mais caro, mas menos prejudicial. As alternativas 

existem. 

 

Recém-nascidos sacrificados? 

Os testemunhos de pais de crianças que foram vítimas de “acidentes de vacinação” não são 

anedotas que possam pura e simplesmente ser descartadas. São sinais de alarme, provenientes 

daqueles que prevêem uma crise de saúde sem precedentes. 

Trocámos doenças infeciosas, que foram postas sob controlo graças ao progresso técnico e 

higiénico, por doenças de desenvolvimento neurológico e doenças crónicas muito mais nocivas. 

Porém, como o toxicólogo André Cicolella(31) salienta, estas epidemias invisíveis são a verdadeira 

questão de saúde pública: o seu custo humano e financeiro destrói, entre outras coisas, a saúde 

da população. 

Se há uma crença que precisa de ser posta em causa, é a crença de que as autoridades sanitárias 

“monitorizam” a indústria. O oposto é exatamente verdadeiro. Estas autoridades fazem parte 
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do sistema e servem os interesses destas multinacionais à custa da população em geral. 

Inventam conceitos falsos baseados em nenhuma ciência (“MRL”, “imunidade de grupo”) para 

reconfortar o público e fazê-los acreditar que o risco inerente ao uso de venenos está sob 

controlo. 

O seu verdadeiro papel: fornecer um quadro legal para a utilização destes venenos, promovê-

los através de políticas públicas (vacinação obrigatória, etc.), não criticar os estudos fornecidos 

pelos laboratórios e, sobretudo, gerir as crises, retardando o mais possível a consciência 

coletiva. 

A corrupção destas organizações (CDC, FDA, OMS, ANSM...) é institucionalizada(32), oficialmente 

reconhecida e estudada cientificamente. Isto não se trata de uma teoria, mas sim de um facto 

com consequências gravíssimas. 

A desconfiança não nasce da ignorância ou da irracionalidade. Pelo contrário, é resultado do 

conhecimento destes múltiplos desvios, destes conflitos de interesses, do discurso único que 

proíbe o mais pequeno início de debate, diante do endurecimento da censura, mas também da 

multiplicação das crises e dos acidentes sanitários dos quais só se pode desconfiar. Este 

fenómeno irá crescerá inevitavelmente, mesmo que seja certo que a consciencialização demore 

muito tempo. Demasiado tempo. 

A aura da vacinação é uma questão de pura crença: está desligada da realidade catastrófica da 

saúde e dos desafios da saúde pública. Assume todos os atributos dogmáticos da religião, e 

questionar torna-se “irresponsável”. 

A situação é grave se, no século XXI, preferirmos sacrificar parte dos nossos recém-nascidos no 

altar de um hipotético benefício incalculável e se o medo irracional de epidemias infeciosas de 

outra época (a da promiscuidade e da miséria gerada pela Revolução industrial)(33) nos levar a 

criar epidemias muito mais deletérias de doenças crónicas. 

É tempo de nos zangarmos e de recusarmos categoricamente qualquer introdução de 

neurotóxicos (alumínio ou outro) no organismo das nossas crianças. As nossas mães batalharam, 

pondo os seus corpos à disposição, cabe-nos a nós lutar pela integridade do corpo dos nossos 

filhos. Mais do que nunca: O MEU CORPO, A MINHA ESCOLHA. 

Hypatie** 

Para ver o seu documentário: www.youtube.com/watch?v=tGdkUB8HTM8 

**Devido à sensibilidade do tema, ela preferiu permanecer anónima. Em vez de apresentar o 

seu nome, ela deseja salientar a realização dos estudos científicos. O autor preferiu que o editor 

doasse ao E3M, uma organização de apoio à doença que também financia a investigação sobre 

a miofascite macrofágica, uma doença causada pelo alumínio nas vacinas (www.asso-e3m.fr). 

 

Cancro: deixar de usar esse pó que todos pensam ser inocente 

Se há um produto que todos têm nas suas casas de banho, é o pó de talco. Usado para bebés ou 

para a higiene pessoal, este pó branco é aprovado por unanimidade... A sério? 

Há alguns anos atrás, o grupo farmacêutico Johnson & Johnson teve de retirar lotes de pó de 

talco... contaminado com amianto. 
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Em 2018, foi mesmo ordenado o pagamento de 4,69 mil milhões de dólares em danos a 22 

mulheres que acusaram o talco em pó de causar cancro nos ovários. 

E isto foi confirmado por um estudo americano recente: investigadores relataram que mais de 

30 vítimas desenvolveram um mesotelioma (tumor maligno) após anos de utilização de pó de 

talco, sem nunca terem sido expostas a qualquer outra fonte de amianto. 

Se não tiver a certeza da composição e origem do seu talco, é melhor optar por alternativas mais 

seguras como a aveia em pó (para acalmar a pele irritada, num banho ou diretamente sobre a 

pele), amido de milho (uma pasta formada com água irá aliviar a pele seca ou irritada), 

bicarbonato de sódio... 

Moline, Jacqueline, Bevilacqua, Kristin, Alexandri, Maya, Gordon, Ronald, “Mesothelioma 

Associated with the Use of Cosmetic Talc”, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 

October 10, 2019. 
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