
qlaz
(laz, 2009.12.22 14:03) 

nem ez a cim akart lenni:)? 
http://dh-online.hu/nagyitas/20091221_q_laz_hollandia 

Válasz 

Q-láz?
(Will, 2009.12.22 11:47) 

Kedves Zoli!

Q-láz? Ez egy Sliders részben volt, ne már, hogy most ez jön :D
Egyre nagyobb vicc az egész. 

Válasz 

nem majom pestis az...
(>Zoli<, 2009.12.21 17:42) 

Kedves Sándor! 

Boldog vagyok, hogy leküzdötted e betegséget, amit mások is bizonyossan megtettek csak az még 
nem került nyilvánosságra. Ez nem sajtó téma.

Viszont a "majom pestissel" amit említesz várni kell mert most a KECSKE van a soron. Idézek:

Kecske - és birkahalál Hollandiában

http://dh-online.hu/nagyitas/20091221_q_laz_hollandia 

Hétfőn kezdődödtt meg az első ezer vemhes kecske és birka levágása, amelyek az emberre is 
veszélyes Q-láz baktériumát, a Coxiella burnetiit hordozzák. A Q-lázas esetek száma 2007 óta nő 
Hollandiában, ahol ebben az évben 2300 ember kapta el ezt a betegséget, közülük hatan pedig 
bele is haltak.

Válasz 

H1N1 és még sokan mások
(Sebesi Sándor, 2009.12.21 17:30) 

Sajnos csak a felszínt kapirgatjuk,mert nyilvánvalóan top secret az egész téma ( K+F,cui prodest, 
etc.). Azonban a saját esetemet közreadom. Elég érdekes volt,majdnem belehaltam. Épp egy 
évvel ezelőtt történt, hogy a fővárosba költöztem és pár hónappal később, idén január elején 
nagyon beteg lettem, váratlanul,súlyosan. Azt hittem a szokásos influenza érkezett meg. Rögtön 
magas lázam lett, amely napokig, sőt tulajdonképpen 2 és fél hétig 39 C fok körüli maradt. 
Orvoshoz nem volt erőm elmenni, majd mire odajutottam, még mindig nagyon lázasan, azt 
mondta, hogy ez vírusfertőzés, nincs rá gyógyszer. Felírt lázcsillapítót és valami antibiotikumot a 
szövődmények ellen. Ilyen beteg soha életemben nem voltam,mint akkor.Hogy végül mi gyógyított 
meg? Talán nevetséges,de a gyógyszerek királya,az egyszerű kalmopirin,a forró teák,a méz és a 
párom gondoskodása. Talán ez már az volt,amivel ma rémísztgetnek bennünket...
Sajnos van egy maradandó változásom is és ne nevessenek ki ezért. Talán a változó kor eljött 
nálam is, de a betegségig minden rendben volt. Azóta pedig megváltozott a spermám 
konzisztenciája;vízszerű lett és ez azóta sem változott teljesen vissza.
Ma már jobban vagyok, de én injekciót akkor sem és azóta sem kaptam. Nem is gondolom, hogy 
megvédene. Viszont nyakalom a mézet és a karamellás teát.



Egyébként ha levonul ez a H1N1 mizéria, fogadjunk, hogy jön majd egy új járvány,mondjuk 
majompestis,vagy ilyesmi...
Jó egészséget Mindenkinek! 

Válasz 

fekcsaba@gmail.com
(Fekete Csaba, 2009.12.20 13:02) 

Hogy ki áll a háttérben és miért?
Íme egy cikk, amiről természetesen a média ismét csak mélyen hallgat:

http://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=4522&kat=0

Minél többen kutatunk utána, annál tehetetlenebb lesz a "hatalom" ellenünk. Ezt nem lehet már 
sokáig elhallgatni a tömeg elől. 

Válasz 

h1n1
(Radulovic Zsuzsanna, 2009.12.20 00:47) 

Én olvastam egy orvos írásában valahol, hogy 1976-ban már volt egy sertésinfluenza-járvány és a 
mostani felnőtteknek végképp fölösleges beoltatniuk magukat, mert vsz. úgyis végigcsinálták akkor 
és így immunisak lettek rá. 

Válasz 

Sopron
(Liliom, 2009.12.20 00:38) 

Ne felejtsétek,hogy a félelem a legnagyobb fegyvere a virusnak!Erősitsd magad "kívül, s belül"!
Gondolkodj helyesen,nem kell a pánikkeltésre figyelni!Jó EGÉSZséget MINDENKINEK!Amúgy 
szép fogás volt valóban. 

Válasz 

H1N1
(Hunicillin, 2009.12.18 19:03) 

Szép fogás!
ennyit a véletlenekről 

Válasz 

Valahol a Földön
(Vegyiboszi, 2009.12.18 16:43) 

Évekkel ezelőtt olvastam a könyvet. Már nem is emlékszem az eseményekre. Akkor izgalmas 
történetnek tartottam,mint minden Cook könyvet, de félek ez ma már valóság. A cikkre a 18 éves 
gyermekem hívta fel a figyelmemet. Nem hiszem, hogy csak úgy felbukkannak ezek a kegyetlen 
vírusok. Egyre biztosabb vagyok benne, hogy ezek biológiai fegyverek. Túl sokan vagyunk már a 
Földön. Ki van a háttérben? Ha kutatnánk utána biztosan veszélybe kerülnénk. 

Válasz 
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