Anikas sygehistorie
Anika fødte sit 3. barn i december 2012 og fik 1. HPV vaccine den 26.03.13. Hendes symptomer
startede 01.05.2013, og bestod af de oplistede bivirkninger i Skema 2 (før behandlingen). Hun fik
2. HPV vaccine den 13.06.2013.
Anikas bivirkninger, se skema 2 (før behandling), ændrede fuldstændig hendes tilværelse. Hun var
ude af stand til at passe børnene, hun kunne ikke passe hjemmet, hun havde problemer med at gå
på første sal, hun kunne ikke planlægge, og hun havde problemer med at køre bil, kunne ikke
overskue at handle ind, og familien overvejede at sælge huset på grund af den usikre fremtid. Hun
kunne ikke løbe, hun havde tidligere løbet 20 km nogle gange om ugen. Nu bliver hun udmattet
efter blot 1½ km gåtur. Hun var afhængig af hjælp 24 timer i døgnet. Anika var på barsel til februar
2014, og manden måtte passe hjemmet og havde derfor mange sygedage, fordi han skulle hjælpe
med husholdningen. Anika begyndte at arbejde 30 timer om ugen i februar 2014, men havde
mange sygedage på grund af sine HPV skader.
Anika startede på den intravenøse vitamin-C behandling den 01.08.2014, og effekten af disse frem
til den 12.09.2014 beskrives i Skema 2 (efter behandling). Der ses en eklatant effekt af
behandlingen. Det skal nævnes at Anika fik en øget lyst til livet, en øget appetit, den bobbel hun
havde befundet sig i det sidste 1½ år var forsvundet, og et kæmpe overskud var vendt tilbage.
Anika’s tilstand pr. 6/12-2014 er at hun er tilbage på 95% af fordums styrke, det eneste symptom
er fortsat lettere smerter i benene – de smerter der tidligere var invaliderende. Nu er hun ved at
trappe ud af IV behandlingen. En anden kvinde fik sidste IV behandling medio november og klarer
sig fint på udelukkende på diæt og tilskud.
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Skema 2
Anikas bivirkninger
Denne kolonne er symptomerne før behandling
den 01.05.2013 – 01.08.2014

Denne kolonne er ændringer i symptomerne efter
behandling den 01.08.2014 – 11.09.2014

Ekstremt lavt blodtryk (målt ned til 70/43)

Har kun haft et par enkelte dage med disse anfald
i starten af behandlingen

Kvalme

Er forsvunden efter min 8. behandling med IV Cvitamin

Svingende puls – ikke dagligt

Et par enkelte dage i opstarten

Brændende smerte i hele kroppen

Benene døjer stadig med dette om natten, men
klart i bedring

Halsbrand

Er forsvunden efter min 8. behandling med IV Cvitamin

Pressen i brystkasse, vejrtrækningsbesvær – ofte
om aftenen/natten.

Har haft et slemt anfald i starten, hvor kroppen
reagere på den meget høje dosis C-vitamin, satte
derefter dosis ned.

Stakåndet ved let motion

Er markant bedre

Kløe

Ingen problemer pt.

Problemer med korttidshukommelsen

Ingen problemer pt.

Mavesmerter

Ingen problemer pt.

Mange smerter i ben

Stadig mange smerter

Mange smerter i fodsåler

Stadig mange smerter

Tab af muskelkraft
Meget kraftige menstruationssmerter, samt
voldsom blødning
Synsforstyrrelser på venstre øje

Mange smerter, dog ikke voldsom blødning

Trykken for ørerne

Ingen problemer pt.

Mangel af B3, D vitamin samt kalk

Ved ikke

Stadig i perioder
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HPV vaccinen er udtryk for vores samfunds dumhed, grådighed og korruption! Dette ses af, at der i
USA er over 300 vacciner på vej til markederne. Den sidste vaccine i Danmark er mod Varicellazoster, der har vist sig at kunne udløse Herpes udbrud. Udviklingen af vacciner er medicinal
branchens nye guld kalv.
Jeg vil håbe at alle de dårlige erfaringer høstet med de nuværende vacciner vil bevirke at der i
fremtiden kun vil blive produceret og givet virksomme og ugiftige vacciner – ellers vil befolkningen
frabede sig vacciner i fremtiden.
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