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Ce conțin vaccinurile? 

răspunde Stefano Montanari  
(om de știință italian) 

 

 
Stefano Montanari, născut la Bologna, Italia, a absolvit Facultatea de Farmacie în 1972 cu o 

teză în Microchimie, a început încă din perioada universității să se ocupe de cercetarea aplicată în 
domeniul medicinii. Din 1979 colaborează cu soția sa Antonietta Gatti, om de știință la nivel 
mondial, în numeroase cercetări asupra biomaterialelor și a nanoparticolelor. El declară astfel: 

Pentru a înțelege cum se fac vaccinurile și ce anume conțin, simplificat vorbind, ca să se 
înțeleagă, să ne imaginăm că într-un recipient mare se pun ingrediente diferite, toate organice. 
Acestea pot dezvolta colonii de bacterii, ciuperci, precum și alte substanțe nocive. Pentru a evita 
dezvoltarea acestora, se adaugă săruri de mercur. Când? Întotdeauna. Nu există niciun vaccin ca-
re să nu conțină mercur.  

Atunci când îi auziți pe acești medici „genii”, care susțin că nu există mercur în vaccinuri, 
aceștia sunt neștiutori, ignoranți. Ei nu știu cum se fac vaccinurile. Trebuie să cunoască o așa zisă 
tehnică farmaceutică, adică exact cum se fac medicamentele și vaccinurile.  

Chiar dacă în momentul fabricației se încearcă eliminarea mercurului din fiolă sau din se-
ringa pre-umplută cu vaccin, din punct de vedere tehnic nu este posibil să se elimine de tot, 
întotdeauna va rămâne mercur.  

Un grup de medici germani au publicat recent, după multe cercetări, un articol din care re-
iese că din 16 vaccinuri, toate conțin mercur, iar în 15 din ele, pe lângă mercur au găsit și uraniu. 

Acum 15 ani, câțiva cercetători germani de la Universitatea din Mainz ne-au dat să anali-
zăm vaccinurile pe care ei le făceau pacienților lor. Au observat că în momentul vaccinării în 
acel loc apărea o umflătură, de consistență dură și chiar dureroasă, care nu dispărea; chiar la unii 
dintre ei apărea și febră. După ce am analizat vaccinul care îl făceau și un fragment de țesut luat 
din locul injectării, am evidențiat și în vaccin și în acea mostră de țesut urme de metale. 

Într-un alt set de 19 vaccinuri am descoperit fragmente de: oțel inoxidabil, titaniu, siliciu, 
plumb... câte puțin din toate, în toate cele nouăsprezece. 

Chiar și vaccinurile împotriva gripei, care în fiecare an sunt diferite, pe toate le-am găsit 
contaminate. Ce sunt aceste particule contaminate? Ele fac parte din așa zisele nanoparticule. Ce 
fac acestea? Ele pătrund în organismul nostru odată cu injecția prin care se introduce vaccinul. 
De aici, aceste nanoparticule pot lua mai multe direcții: 
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- se pot distribui în tot organismul. În acest caz nu vor fi acele reacții vizibile din punct de 

vedere clinic, adică nu ne dăm seama pe moment; 
 
- se pot opri chiar în locul injectării vaccinului, creând acea tumefiere (umflătură) 

dureroasă. Acest fapt a fost remarcat și de câțiva medici veterinari, care au observat că deseori 
când folosesc vaccinurile la pisici apar aceste umflături după injectare; 

 
- se pot opri în creier, iar atunci dau o reacție foarte rapidă, la numai câteva ore: 
 
- se pot opri și în intestin. În intestin, avem așa numita floră intestinală, adică totalitatea 

microorganismelor existente la acest nivel. Aceste bacterii și microorganisme sunt indispensabile 
pentru viața noastră pentru că au o infinitate de funcții. Ele ne ajută prin producerea de enzime, 
indispensabile reacțiilor biochimice, le accelerează.  

 
Ce sunt practic aceste enzime? Practic, o descriere cât mai simplă, ele sunt două proteine 

legate între ele. Aceste proteine conțin un grup chimic foarte mic, format din sulf și hidrogen.  
Ce fac acest mercur care provine din vaccinuri? Înlocuiește hidrogenul din complexul 

enzimelor, deci nu mai avem o enzimă cu hidrogen, ci cu mercur; aceasta, astfel modificată, nu 
mai poate „lucra” drept accelerator al proceselor chimice... deci se constată o încetinire a 
reacțiilor chimice... 

 
Aceste reacții, în funcție de unde ajunge mercurul din vaccinuri: 
 
- pot avea un efect mai îndelungat, de luni de zile, când se produc la nivelul intestinului, 

pentru că acolo avem o rezervă mai mare de enzime; 
 
- pot avea efect rapid, chiar și de câteva ore, dacă aceste reacții de întârziere a proceselor se 

întâmplă în creier. Ele pot cauza o comunicare dificilă, întârziată, dificultate de concentrare, pot 
cauza autism.        

 
Concluzia este că vaccinurile nu sunt sigure, ci dimpotrivă! 
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Dr. Tetyana (Tatiana) Obukhanych  
(imunolog ucrainean) 

 
 
O altă mărturie despre vaccinuri este a doamnei doctor imunolog, de origine ucraineană, 

Tetyana Obukhanych, care a scris o carte intitulată „Vaccinurile sunt o iluzie.” 
Ca orice medic și orice alt profesionist în sănătate, a avut parte de o spălare a creierului, cu 

așa-zisa frază „tot ceea ce iese din industria farmaceutică este foarte bun, iar culmea cea mai 
înaltă sunt vaccinurile.”  

Tetyana a fost vaccinată împotriva rujeolei și a tusei convulsive, dar s-a îmbolnăvit de ru-
jeolă și de tuse convulsivă. Ea a înțeles că din cauza vaccinurilor s-a îmbolnăvit; a luat atitudine, 
a spus adevărul. S-a confruntat cu o serie de obstacole, începând cu sloganul „gândiți-vă la pro-
pria voastră pâine” (adică la locul de muncă), atât de evident pentru cei care schimbă demnitatea 
profesiei medicale cu „binele propriu”, adică cu ideea: „faceți-vă propria afacere, chiar și într-un 
mod neplăcut,” nu mai puneți întrebări! 

Știu din experiență, declară doctorul Stefano Montanari, cât de dificilă este, aproape impo-
sibil, publicarea a ceva care nemulțumește companiile farmaceutice, mai ales pe cele mari. În 
cali-tate de expert, declară doctorul Montanari, mărturisesc că majoritatea celor scrise în cartea 
dr. Tetyana eu le știam, dar sunt sigur că aproape nimeni în rândul publicului general nu știe 
aceste lucruri. Și, mă tem că majoritatea medicilor nu au nicio idee sau, cel puțin, au șters orice 
îndoială din mintea lor..., rezumându-se la ideea: „Gândiți-vă la propria pâine.” 

Dr. Tetyana este neobosită. Ea scrie astfel: Da, vaccinurile sunt cea mai reușită iluzie a 
medicamentului, dar și cele care au cauzat cele mai multe probleme, pentru că plecarea în război 
cu pistoalele cu apă și protecția cu o armură de carton nu poate funcționa. Și nu funcționează, 
pentru că astăzi, pentru a proteja o afacere cu o valoare adăugată de care probabil niciun alt pro-
dus nu se bucură, este nevoie să se apeleze la un regim violent, care nu are egal în istorie, nelu-
ându-se în considerare nici știința, nici medicina, nici legile și nici moralitatea. 

Dacă ar putea să dea un sfat tuturor medicilor, același Montanari spune: acționați nu cu 
vorbe, ci cu fapte, conform cu zicala care vă este atât de dragă: în știință există conștiință.  

„Spre surprinderea mea inițială, toate probele analizate, care astăzi sunt foarte multe, s-au 
dovedit a fi mai mult sau mai puțin puternic poluate de microorganisme și nanoparticule anor-
ganice, de fapt de bucăți solide incompatibile cu organismul și indiscutabil patogene.  
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În plus, ne-am dat seama că vaccinurile conțin o serie de substanțe pe care organismul sigur 

nu le acceptă de bunăvoie, iar efectele lor dăunătoare se adaugă reciproc pentru a produce boli de 
severitate absolută până la, în unele cazuri, moartea.” 

„Nu a fost ușor să ne facem publice rezultatele și chiar plângerile pe care le-am depus din 
2011, care nu au avut nici cel mai mic efect, doar au fost urmate de o tăcere gravă și vinovată. 
Cartea „Vaccinuri: da sau nu?”, pe care am publicat-o, au adus fără îndoială celor care au citit-o 
conștientizarea faptului că vaccinurile sunt departe de a fi „medicamente inofensive sau pașnice.” 
(sigure, nepericuloase) 

 Articolul științific „Noi investigații privind controlul calității despre vaccinuri: micro și 
nanocontaminare”, pe care le-am publicat în Jurnalul Internațional al Vaccinurilor și Vaccinării la 
sfârșitul lunii ianuarie a anului 2017, atunci, a provocat senzație și un scandal atât de mare încât 
industriile farmaceutice au făcut totul pentru a-l îndepărta de vizibilitatea publică.” 

 
Să nu uităm îndemnul doctorului Rashid Buttar: „Dacă li se permite că continue pe drumul 

pe care merg și avem doar o perioadă scurtă de timp, dacă li se permite cu toții vom fi cipați, la 
fel ca vitele și cu toții vom fi forțați să luăm vaccinuri.” 

 

Noi, ortodocșii, spunem un NU hotărât  
vaccinurilor și vaccinării obligatorii!  

 
Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu! 

 
 

traducerea din limba italiană de 

Carmen din Roma (Italia) 


