Szczepionki: Uzyskaj pełną historię
Lekarze, pielęgniarki i naukowcy na temat Ochrony Twojej i Twojego Dziecka
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Powyższe sygnatariusze reprezentują szerokie spektrum, które zawiera pediatrów, lekarzy
rodzinnych, neurochirurgów i profesorów patologii, chemii, biologii i immunologii. Wszyscy
niezależnie przestudiowali prawdziwą naukę i doszli do konkluzji, którą można przeczytać w tym
dokumencie. MD, DO, MB, MBBCh - wszystko to oznacza lekarza medycyny. ND oznacza
medycznie przeszkolonego i licencjonowanego lekarza w niektórych obszarach. FNP wskazuje
pielęgniarkę rodzinną.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego lekarze nie mogą znaleźć przyczyny wielu chorób? To
dlatego, że są oni uwarunkowani, aby ignorować związek pomiędzy chorobą a szczepionkami.
Oto niektóre z chorób, które posiadają udokumentowane powiązania ze szczepionkami:
•Alergie i egzemy
•Artretyzm
•Astma
•Autyzm
•Refluks żołądkowy wymagający zastosowania u niemowląt inhibitorów pompy protonowej, która
ma wiele skutków ubocznych
•Rak
•Cukrzyca (niemowlęca i dziecięca)
•Choroba nerek
•Poronienia
•Długa lista chorób neurologicznych i autoimmunologicznych

•Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)
•I wiele, wiele więcej
Oto niektóre znane skutki uboczne szczepionek, udokumentowane w literaturze medycznej i /
lub w ulotkach:
•Zapalenie stawów, zaburzenia krwawienia, skrzepy krwi, ataki serca, posocznica
•Infekcje ucha
•Omdlenia (z doniesieniami o złamanych kościach)
•Niewydolność nerek wymagająca dializy
•Drgawki lub napady padaczki
•Ciężkie reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka i anafilaksja
•Nagła śmierć
•Wiele powszechnych diagnoz wymagających poddaniu się hospitalizacji.
•Narodowy Program Vaccine Injury Compensation (NVICP) przyznał ponad 1,2 miliarda dolarów
odszkodowania dla dzieci i dorosłych poszkodowanych przez szczepionki.
Autyzm jest powiązany ze szczepionkami.
•Autyzm był rzadki do momentu, kiedy masowe szczepienia zostały przyspieszone w 1991 roku
wraz z wprowadzeniem szczepionki WZW typu B i szczepionki Hib (na zapalenie opon
mózgowych). Dziesiątki tysięcy rodziców zaświadczy, że autyzm pojawił się u ich dzieci bardzo
szybko po podaniu im tych i innych szczepionek.
•Przestudiuj informacje na stronie www.fourteenstudies.org. Odkryjesz, iż badania negujące
związek pomiędzy autyzmem i szczepionkami są wysoce wątpliwe.
Firmy farmaceutyczne, ubezpieczeniowe i system medyczny bogacą się na tym, że ludzie
chorują.
•Szczepionki nie dają odporności na całe życie, co oznacza, iż zalecane są zastrzyki wspomagające.
•Każdy zastrzyk wspomagający zwiększa ryzyko wystąpienia innych skutków ubocznych.
•Skutki uboczne szczepionek mogą spowodować, że będziesz chory przez resztę swojego życia.
Dogodnie, istnieje wiele leków na skutki uboczne powodowane przez szczepionki.
•W Stanach Zjednoczonych ani firmy farmaceutyczne, ani lekarze nie mogą być pozywani, kiedy
coś złego dzieje się przez zaszczepienie. Są oni chronieni przez ustawę z 1986 roku o Narodowym
Szczepieniu Dzieci. Ustawa ta, podpisana przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana,
zarządza: "Żaden producent szczepionki nie ponosi odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym
za szkody powstałe w wyniku obrażeń lub śmierci związanych ze szczepionką." (Prawo Publiczne
99-660) .

Wielu lekarzy i pracowników służby zdrowia nie zaszczepia siebie ani własnych dzieci.
Dlaczego nie?
•Wiedzą, że szczepionki nie są udowodnione jako bezpieczne i skuteczne.
•Wiedzą, że szczepionki zawierają niebezpieczne substancje.
•Wiedzą, że szczepionki powodują poważne problemy zdrowotne.
•Leczyli pacjentów z poważnymi skutkami ubocznymi szczepionek.

Jedynymi ludźmi, którzy korzystają z bycia zdrowym, jesteś Ty i Ci, na których ci zależy.
•Firmy farmaceutyczne przeniknęły i przejęły kontrolę nad całym systemem opieki zdrowotnej, w
tym szkół medycznych, czasopism medycznych, szpitali, klinik i lokalnych aptek. Zatem
egzystencja lekarza bardzo zależy od ślepej wiary, bez kwestionowania żadnych aspektów
jakiegokolwiek szczepienia. Nawet wtedy, gdy oczywiste dowody uszkodzenia przez szczepionki
pojawiają się tuż przed oczami lekarza, on / ona zazwyczaj nie biorą pod uwagę szczepionki jako
przyczyny. Choć nieskorumpowana nauka i medycyna wspierają odrzucenie szczepionek, może to
być uznane za samobójstwo profesjonalnej kariery. Sygnatariusze niniejszego dokumentu odważnie
ryzykują takimi konsekwencjami dla bezpieczeństwa Twojego i Twojego dziecka.
•Szpitale korzystają finansowo z hospitalizacji i testów.
•Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy dolarów na szczepionkach.
•Firmy farmaceutyczne zarabiają dziesiątki miliardów dolarów na lekach podawanych w leczeniu
skutków ubocznych i chorób na całe życie spowodowanych przez szczepionki.
•Szczepionki są podstawą systemu medycznego. Bez szczepionek, koszty opieki zdrowotnej
spadłyby, ponieważ mielibyśmy ogólnie zdrowsze społeczeństwo. Wymieniliśmy ospę na autyzm,
grypę na astmę, infekcje ucha na cukrzycę. Lista jest długa. Przez gorliwość, aby wyeliminować
krótką listę stosunkowo łagodnych drobnoustrojów, zamieniliśmy tymczasowe choroby na
wszechobecne choroby na całe życie, zaburzenia, dysfunkcje i niepełnosprawności.
Ile jest szczepionek?
•Jeżeli dzieci w USA otrzymają wszystkie dawki każdej szczepionki, to są one poddane do 35-ciu
zastrzyków, które zawierają 113 różnych rodzajów cząstek chorobowych, 59 różnych rodzajów
chemikaliów, cztery typy komórek zwierzęcych / DNA i ludzkiego DNA z tkanek od poronionych
płodów oraz ludzkie albuminy.
•Jeżeli uważasz, że nie musisz się martwić o szczepienia, ponieważ twoje dzieci są starsze, pomyśl
jeszcze raz. Obecnie istnieje co najmniej 20 dodatkowych szczepionek na końcowym etapie
opracowywania do wprowadzenia w ciągu najbliższych kilku lat, głównie kierowanych do
młodzieży i dorosłych.
Niektóre składniki szczepionki: czy jest możliwe, że te szczepionki nie będą szkodliwe dla
Twojego zdrowia..?
•Rozproszone wirusy i bakterie ze zwierzęcych komórek hodowlanych, w których szczepionki są
produkowane.
•Rtęć - dobrze udokumentowana neurotoksyna, która jest nadal w wielodawkowych szczepionkach
przeciw grypie na całym świecie. Pewne jej ilości znajdują się w kilku innych szczepionkach.
•Aluminium - trucizna, która może powodować degenerację kości, szpiku kostnego i mózgu.
•Komórki zwierzęce pochodzące od małp, nerek psów, kur, krów i ludzi.
•Formaldehyd (płyn do balsamowania), który jest znanym czynnikiem rakotwórczym.
•Polisorbat 80, o którym wiadomo, że powoduje bezpłodność u samic myszy i zanik jąder u
samców myszy.
•Żelatyna ze świń i krów, o której wiadomo, że powoduje reakcje anafilaktyczne i znajduje się w
dużych ilościach w szczepionce MMR, szczepionkach przeciwko ospie wietrznej i półpaścowi.
•Glutaminian sodu (MSG) - we wziewnych szczepionkach przeciw grypie jest znaną przyczyną
zaburzeń metabolicznych (np. cukrzyca), drgawek i innych zaburzeń neurologicznych.

Konflikty interesów
•Ci sami ludzie, którzy tworzą zasady i zalecenia dotyczące szczepień zyskują ze sprzedaży
szczepionek. Na przykład:
-dr Julie Gerberding, która przez osiem lat przewodziła Centrum Zwalczania Chorób (CDC amerykańska instytucja ustanawiająca standardy postępowania medycznego), jest obecnie prezesem
prywatnej firmy produkującej szczepionki - Merck Vaccines.
-dr Paul Offit, członek Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP), opracował i opatentował swoją
własną szczepionkę.
•Według CDC w USA 10-osobowa grupa lekarzy dziecięcych posiada średnio zapasy szczepionek o
wartości ponad 100.000 dolarów w swoich biurach do sprzedaży. Ci lekarze zarabiają od wizyt w
gabinecie i od dawania Twoim dzieciom szczepionek, a także – od kolejnych wizyt pacjentów w
celu oceny reakcji na szczepionkę.
•Pediatrzy amerykańscy podobno otrzymują kwartalne premie od HMO (odpowiednik
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej), dla których pracują, za utrzymanie
wysokiej stopy szczepień w swoich praktykach oraz podobno dostają reprymendy od firm
ubezpieczeniowych, gdy ich wskaźniki szczepień spadają.
Czy istnieje badanie, które pokazuje różnicę pomiędzy szczepionymi a nieszczepionymi
dziećmi?
Projekt Cal-Oregon sponsorowany przez Generation Rescue zestawił ankietę wśród rodziców
szczepionych i nieszczepionych dzieci w USA. Z 17,674 dzieci objętych badaniem wyniki
wykazały:
•wskaźnik występowania astmy u dzieci zaszczepionych był wyższy o 120%
•wskaźnik występowania ADHD u zaszczepionych chłopców był wyższy o 317%
•wskaźnik zaburzeń neurologicznych u szczepionych chłopców był wyższy o 185%
•występowanie autyzmu u szczepionych chłopców było większe o 146%.
Dziewczynki stanowiły zaledwie 20% ogólnej liczby dzieci w badaniu. Aby przeczytać całą historię
badania, przejdź na stronę: www.generationrescue.org / pdf / survey.pdf. Aby przeczytać raport na
temat niskiej częstotliwości występowania autyzmu wśród nieszczepionych dzieci Amiszów,
przejdź do: http://www.vaccinationcouncil.org/quick‐compare‐2
Więcej badań nad autyzmem znajdziesz tutaj:
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ i tutaj
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/
Zwolnienia od szczepień w USA.
Masz prawo do odmowy. Korzystaj z niego!
•Twoje dziecko nie musi być zaszczepione, aby móc uczęszczać do szkół publicznych.
•Każdy stan w USA ma zwolnienia dające prawo do odmowy niepożądanych szczepionek.
http://exemptmychild.com/10752
•Znajdź lekarza, który zgadza się z twoim wyborem, aby nie szczepić i który uszanuje Twoją
decyzję: www.vaccinationcouncil.org / providers.pdf
Wielu ludzi wybiera zdrowie i bezpieczeństwo mówiąc NIE szczepionkom.
•Grupy, które nie korzystają ze szczepień, obejmują lekarzy holistycznych, chiropraktyków;
rodziców, którzy sami edukują swoje dzieci w domu, a także tych, którzy wyznają niektóre religie.

•Tysiące świadectw pisanych przez rodziców nieszczepionych dzieci o silnym stanie zdrowia
swoich dzieci dostępne są w wielu miejscach w Internecie.
•Decyzje o szczepieniach są między tobą i twoim małżonkiem / żoną lub partnerem. Nikt inny nie
musi wiedzieć. To nie jest sprawa innych członków rodziny, sąsiadów czy teściów.
Aby mieć tętniące zdrowiem życie, musimy zacząć uczyć się nowych rzeczy.
•Bezpiecznym wyborem jest powiedzenie NIE na szczepienia. Masz kontrolę nad dokonywaniem
wyboru co do zdrowia Twojego i Twoich dzieci. Nie masz kontroli nad wynikiem szczepienia.
•Nie potrzebujesz pediatry tylko po to, aby zważył i zmierzył twoje dziecko oraz dał mu zastrzyki.
Rozważ wybór lekarza naturopaty, pediatrę chiropraktyka, doktora medycyny orientalnej lub
lekarza homeopatę. Może się okazać, że lekarze rodzinni osteopaci są bardziej otwarci na temat
szczepionek i wolnych wyborów.
•Dzieci rodzą się z potężnym naturalnym systemem obronnym organizmu. Jeśli tak by nie było,
wszystkie by umierały zaraz po urodzeniu. Olbrzymi łańcuch złożonych procesów
immunologicznych rozpoczyna się od pierwszego płaczu. To musi nastąpić naturalnie, bez zakłóceń
powodowanych przez wstrzykiwanie substancji toksycznych.
•Dowiedz się o chorobach "zapobieganych przez szczepionki". Twoje dzieci nie będą miały
kontaktu z większością z nich, a jeśli tak, prawie wszystkie zdrowe i nieszczepione dzieci odzyskają
zdrowie bez powikłań, razem z długotrwałą odpornością. Zdrowie nie pochodzi od igły.
•Dowiedz się o wysokim znaczeniu gorączki, jak opiekować się wtedy dzieckiem w domu i kiedy
jest czas, aby wezwać lekarza. Zazwyczaj gorączka przechodzi sama przy opiece i wsparciu w
ciągu zaledwie kilku godzin.
•www.drtenpenny.com/fever.aspx

•Zrozum, że Twoje dziecko może zostać zaszczepione i nadal złapać tę samą chorobę, której to
szczepienie miało zapobiec. Szczepionki mogą nie zapewnić takiej ochrony, jaką ludzie zakładają,
że dają. Zdrowie nie może być dostarczane za pomocą igły.
•Dowiedz się, że podstawowym kluczem do zdrowia jest dobre odżywianie się, czysta woda,
odpowiedni sen, rutynowe ćwiczenia i szczęście.
•Dowiedz się kilka prostych informacji na temat witamin, szczególnie na temat witaminy D3.
Naucz się jak korzystać z podstawowych ziół i z zabiegów homeopatii - dla zdrowia i w
rozwiązywaniu drobnych chorób.
•Dowiedz się więcej na temat szczepionek, niż twój lekarz. Twój lekarz prawdopodobnie nigdy nie
czytał nic na temat szczepionek poza publikacjami sponsorowanymi przez firmy farmaceutyczne i
CDC , które wspierają ich wykorzystanie.
•Wiedz, że opieka zdrowotna jest czymś, za co płacisz, a opieka chorego objęta jest
ubezpieczeniem. Twoje ubezpieczenie płaci za leki i szczepionki.
•Dysponuj budżetem odpowiednio tak, aby zachować zdrowie. Twoje życie zależy od niego.
Zasoby sieci Web, aby uzyskać więcej informacji i pomocy:
•Międzynarodowa Rada Lekarska ds. Szczepień (bezpłatne seminaria) www.vaccinationcouncil.org
•Przykładowe witryny regionalnych IMCV www.imcv-wi.org, www.imcv-me.org
•Dr Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com / vaccineinfo
•ThinkTwice Globalny Instytut Szczepień www.thinktwice.com
•Wyzwolenie od Szczepienia www.vaclib.org
•Lekarze amerykańscy, którzy nie szczepią http://vaxtruth.org/pro-vaccine-choice-friendly-doctors/
•Holistyczne Mamy www.holisticmoms.org
•Mamy Takie, Jak Ja www.momslikeme.com

Książki, dzięki którym można uzyskać więcej informacji :
•Sprzeciwianie się szczepieniu - Sherri Tenpenny, DO
•Podejmij świadomą decyzję o szczepieniu dla zdrowia Twojego dziecka - Mayer Eisenstein, MD,
JD, MPH
•Szczepionki: czy są naprawdę bezpieczne i skuteczne? - Neil Miller
•Przewodnik Zdrowia Dziecka - Randall Neustaedter
•Dziecięce Szczepienia: Pytania, które wszyscy rodzice powinni zadawać - Tedd Koren, DC
•Jak wychować zdrowe dziecko pomimo twojego lekarza - Robert Mendelsohn, MD
•Jabs, Jenner and Juggernauts - Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom
•Naturalna alternatywa szczepienia - Zoltan RONA, MD
•Zbrodnia Szczepień - Tenison Deane, MD
•Świętość ludzkiej krwi: Szczepienie to nie immunizacja - Tim O'Shea, DC
•Szczepienie - Gerhard Buchwald, MD
•Szczepienia: 100 lat ortodoksyjnych badań - Viera Scheibner, PhD
Lekarze medycyny (MD, DO,4yr ND), lekarze chiropraktyki, pracownicy służby zdrowia, którzy
pracują w tradycyjnym otoczeniu, oraz praktycy holistyczni pragnący uczestniczyć w tworzeniu
przyszłych wersji tego dokumentu lub którzy chcieliby dołączyć do naszej grupy, prosimy wysłać e
-maila na adres: sayno@vaccinationcouncil.org
Międzynarodowa Rada Lekarska ds. Szczepień
www.vaccinationcouncil.org

www.facebook.com/vaccinationcouncil

