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Αγαπητοί φίλοι,
έχουµε επανειληµµένως ενηµερώσει για τα εµβόλια, το πώς και γιατί κάνουν ζηµιά και
ποια συµφέροντα υπάρχουν από πίσω. Επειδή είναι όµως πάντα καίριο σα θέµα σας
ετοίµασα από email που έλαβα από συνάνθρωπό µας το ακόλουθο ενηµερωτικό υλικό
σχετικά µε τους εµβολιασµούς. Από το email δεν ήταν φανερός ο αρθρογράφος (ή
µεταφραστής) έτσι δεν µπορώ παρά να δώσω γενικές ευχαριστίες. Πριν προχωρήσετε
στο υλικό αυτό θέλω να σας µοιραστώ µια αληθινή ιστορία, που έζησε πρόσφατα µια νέα
µητέρα (του φιλικού µας περιβάλλοντος) σχετικά µε τους εµβολιασµούς, µια ιστορία
απλώς από εκατοµµύρια παρόµοιες στον κόσµο…
Η µητέρα αυτή ενώ δε γνώριζε καλύτερα και όντας όπως οι περισσότερη κατευθυνόµενη
και προγραµµατισµένη µε φόβο από τα ΜΜΕ και το ιατρό της, έκανε πέρσι για τον εαυτό
και το µικρό παιδάκι της εµβόλιο για την εποχιακή γρίπη που το ‘προσφέρουν’ σαν
πακέτο πλέον µαζί µε το εµβόλιο Η1Ν1, το δήθεν ιό ‘πανδηµίας’. Τους µήνες που
ακολούθησαν το παιδάκι της αλλά και εκείνη ήταν συνέχεια άρρωστοι µε το παραµικρό
και υπέφεραν. Φέτος που ξαναήλθε η ώρα η καλή για επανάληψη του εµβολίου, ύστερα
από ενηµέρωσή της µετά από την ταλαιπωρία ασθενειών, πείρε απόφαση να µην ξανά
κάνει το εµβόλιο αυτό! Όταν όµως το ανακοίνωσε στο γιατρό της εκείνος µε το γνωστό
τρόπο του σοκ και εµποτισµού µε φόβο προσπάθησε να την ελέγξει και να την
κατευθύνει να προβεί τελικά σε εµβολιασµό! Έχοντας όµως την ιδιαίτερα αρνητική
εµπειρία εκείνη παρέµεινε στο ΟΧΙ και ζήτησε µάλιστα εξηγήσεις από το ιατρό για τις
παρενέργειες (κούραση/κόπωση, αδράνεια κ.ά.) καθώς και την ιδιαίτερα αυξηµένη
συχνότητα ασθένειας της ίδιας και του παιδιού της. Επιµένοντας στις κατηγορίες πως
είναι ανεύθυνη, πως ρισκάρει την υγεία του παιδιού της και άλλον, ο ιατρός της
απάντησε πως υπάρχουν κάποιες φορές και εξαιρέσεις αλλά πως αυτό δεν πρέπει να την
απασχολεί! Μάλιστα…
Όπως είναι η µόνη λύση για ένα σκεπτόµενο ον η µητέρα αυτή παράτησε αυτόν τον ιατρό
έχοντας ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ και αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι
εκείνο που Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΤΩΡΑ:
Αναλάβετε ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ!
Αυτό είναι ένα από τα βασικά απαιτούµενα για την οµαλή µετάβαση στη Νέα Εποχή. Και
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µε αυτή τη µικρή ιστορία και επισήµανση δείτε λοιπόν πιο κάτω πως δεν είναι απλώς
κάποιοι περίεργοι που µιλούν για το θέµα αλλά πως πλέον έχουν αρχίσει ιατροί της
σύγχρονης ιατρικής επιστήµης να µιλούν ενάντια ενός πολύ καλά στηµένου παιχνιδιού…
µε Αγάπη & Φως, πάντα
αλέξανδρος pfaff

80 γιατροί του
∆ιεθνούς Ιατρικού
Συµβουλίου
Εµβολιασµών
υπογράφουν, ότι
τα εµβόλια
αποτελούν σηµαντικό κίνδυνο βλάβης για την υγεία των
παιδιών
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Πόσο κινδυνεύουν τα παιδιά µας από τα "απαραίτητα" εµβόλια;
Οι υπογράφοντες αντιπροσωπεύουν ένα φάσµα που περιλαµβάνει παιδιάτρους,
νευροχειρουργούς, καθώς και καθηγητές της παθολογίας, της χηµείας, της βιολογίας και της
ανοσολογίας, από 13 χώρες. Όλοι έχουν πραγµατοποιήσει ανεξάρτητες επιστηµονικές έρευνες και
έχουν καταλήξει στα συµπεράσµατα που θα διαβάσετε στην παρακάτω παρουσίαση.
Τα αρχικά MD, DO, MB, MBBCH σηµαίνουν ειδικότητες της ιατρικής.
Τα αρχικά D σηµαίνουν γιατρούς εκπαιδευµένους, που έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος σε
ορισµένες µόνο Πολιτείες των ΗΠΑ.

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι γιατροί δεν µπορούν να βρουν την αιτία πολλών ασθενειών;
Είναι επειδή έχουν µάθει να αγνοούν την σχέση των εµβολίων µε αυτές τις ασθένειες. Έχει
τεκµηριωθεί ότι οι παρακάτω ασθένειες έχουν άµεση σχέση µε τα εµβόλια....
· Αλλεργίες και έκζεµα, · Αρθρίτιδα, · Άσθµα, · Αυτισµό, · Όξινη παλινδρόµηση σε βρέφη, που η
αντιµετώπισή της µε αντιόξινα δηµιουργεί πολλές παρενέργειες, · Καρκίνος, · ∆ιαβήτης (βρεφική
και παιδική ηλικία), · Νεφρική νόσος, · Αποβολές, · Μακρά λίστα νευρολογικών και αυτοάνοσων
νοσηµάτων, · Αιφνίδιος βρεφικός θάνατος (SIDS), · Και πολλά, πολλά άλλα…

Αυτές είναι µερικές από τις παρενέργειες των εµβολίων, οι οποίες τεκµηριώνονται στην
ιατρική βιβλιογραφία και σε έντυπα στις συσκευασίες τους:
• Αρθρίτιδα, αιµορραγικές διαταραχές, θρόµβους αίµατος, καρδιακή προσβολή, σήψη
• µολύνσεις αυτιών
• Λιποθυµία (µε αναφορές για σπασµένα οστά)
• Νεφρική ανεπάρκεια που χρειάζεται αιµοκάθαρση
• Κρίσεις / επιληψία
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• Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κνίδωση και αναφυλαξία
• Αιφνίδιος θάνατος
• Πολλές από τις πιο συχνές διαγνώσεις που δίνονται για εισαγωγές στο νοσοκοµείο.
•Το National Vaccine Injury Compensation Program, (NVICP) (Εθνικό πρόγραµµα
αποζηµιώσεων για βλάβες από τα εµβόλια) έχει δώσει πάνω από 1,2 δις δολάρια σε
αποζηµιώσεις σε παιδιά και ενήλικες για βλάβες στην υγεία τους από εµβολιασµούς.
Ο αυτισµός σχετίζεται µε εµβόλια;
• Ο αυτισµός ήταν σπάνιος, µέχρις ότου τα προγράµµατα εµβολιασµού εντάθηκαν το 1991, µε την
εισαγωγή του εµβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και του εµβολίου Hib (µηνιγγίτιδα). ∆εκάδες
χιλιάδες γονείς θα βεβαιώσουν ότι ο αυτισµός εµφανίστηκε πολύ σύντοµα µετά τον εµβολιασµό
των παιδιών τους.
• Μελετήστε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.fourteenstudies.org. Θα διαπιστώσετε ότι οι
µελέτες που αντικρούουν τη σχέση µεταξύ του αυτισµού και των εµβολίων είναι εξαιρετικά
αµφίβολες.
Οι φαρµακευτικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και το ιατρικό σύστηµα πλουτίζουν
όταν αρρωσταίνετε:
•

• Τα εµβόλια δεν παρέχουν τη δια βίου ανοσία, πράγµα που σηµαίνει ότι συνιστώνται
επαναληπτικά εµβόλια.
• • Κάθε επαναληπτικό εµβόλιο αυξάνει τον κίνδυνο για
περισσότερες παρενέργειες.
• • Οι παρενέργειες των εµβολίων µπορεί να σας αρρωστήσουν
για το υπόλοιπο της ζωής σας.
• Παρεµπιπτόντως, υπάρχουν πολλά φάρµακα για τη θεραπεία
των παρενεργειών των εµβολίων.
• • Στις ΗΠΑ, δεν µπορείτε να µηνύσετε την εταιρεία φαρµάκων
ή το γιατρό σας, εάν κάτι προκύψει από έναν εµβολιασµό. Και
οι δύο προστατεύονται από το 1986, µε τον Νόµο National
Child Vaccine Injury Act.

Ο νόµος αυτός, που υπογράφηκε από τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ
Ρέιγκαν ξεκάθαρα λέει:"Κανένας παρασκευαστήs εµβολίου δεν µπορεί να διωχθεί µε αστική
αγωγή µε σκοπό την αποζηµίωση για βλάβες, τραυµατισµό ή θάνατο που προέκυψαν από
εµβολιασµό." (Public Law 99 ‐ 660)
Πολλοί γιατροί και άλλοι εκπαιδευµένοι σε παραϊατρικά επαγγέλµατα δεν κάνουν οι ίδιοι
εµβόλια και δεν εµβολιάζουν τα παιδιά τους. Γιατί συµβαίνει αυτό;
• Γνωρίζουν ότι τα εµβόλια δεν είναι αποδεδειγµένα ασφαλή ή αποτελεσµατικά.
• Γνωρίζουν ότι τα εµβόλια περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
• Γνωρίζουν ότι τα εµβόλια προκαλούν σοβαρά προβλήµατα υγείας.
• Έχουν αντιµετωπίσει ασθενείς που παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες από τα εµβόλια.

Τα µόνα πρόσωπα που έχουν όφελος από την καλή σας
υγεία είστε ΕΣΕΙΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΟΙ ΣΑΣ!
• Οι φαρµακευτικές εταιρείες έχουν διεισδύσει και καταλάβει τον έλεγχο ολόκληρου του
συστήµατος υγείας και περίθαλψης, συµπεριλαµβανοµένων των ιατρικών σχολών, ιατρικά
περιοδικά, νοσοκοµεία, κλινικές και τα τοπικά φαρµακεία. Η ίδια η επαγγελµατική ζωή του
γιατρού εξαρτάται, από την τυφλή εµπιστοσύνη, χωρίς καµµία αµφισβήτηση για οποιαδήποτε
πτυχή του εµβολιασµού. Ακόµα και όταν παρουσιάζονται οφθαλµοφανείς παρενέργειες στον
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ασθενή, οι γιατροί συνήθως είναι απρόθυµοι έστω και να θεωρήσουν τα εµβόλια ως την
πιθανή αιτία. Αν και η µη διεφθαρµένη επιστήµη και ιατρική υποστηρίζουν την απόρριψη των
εµβολίων, το να το εφαρµόσει ανοιχτά ένας γιατρός, θεωρείται επαγγελµατική αυτοκτονία. Οι
υπογράφοντες το παρόν έγγραφο ρισκάρουν µε τόλµη για την ασφάλεια την δική σας και του
παιδιού σας.
• Νοσοκοµεία επωφελούνται οικονοµικά από νοσηλεία και εξετάσεις.
• Οι φαρµακευτικές εταιρείες κερδίζουν δισεκατοµµύρια δολάρια από εµβόλια.
• Οι φαρµακευτικές εταιρείες κερδίζουν δεκάδες δισεκατοµµύρια δολάρια από φάρµακα για
τη θεραπεία ανεπιθύµητων παρενεργειών από εµβόλια σε ασθενείς.
• Τα εµβόλια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος υγείας. Χωρίς εµβόλια, το
κόστος της υγειονοµικής περίθαλψης θα µειωνόταν, διότι θα είχαµε µια πιο υγιή συνολικά
κοινωνία.
Έχουµε αντικαταστήσει την ανεµοβλογιά µε τον αυτισµό, τη γρίπη µε το άσθµα, λοιµώξεις
του αυτιού µε τον διαβήτη. Και η λίστα συνεχίζεται. Από ζήλο για την εξάλειψη σχετικά
ήπιων µικροβίων, έχουµε ανταλλάξει προσωρινές ασθένειες για επίµονες, ισόβιες ασθένειες,
διαταραχές, δυσλειτουργίες και αναπηρίες.
Πόσα εµβόλια υπάρχουν;
• Εάν τα παιδιά της Αµερικής λάβουν όλες τις δόσεις όλων των εµβολίων, λαµβάνουν µέχρι
35 εµβολιασµούς και τους εγχέονται µε ένεση 113 διαφορετικά είδη σωµατιδίων ασθενειών,
59 διαφορετικά χηµικά, 4 διαφορετικοί τύποι κυττάρων και DNA ζώων και ανθρώπινο DNA
από ιστούς εµβρύων και ανθρώπινο λεύκωµα.
• Αν νοµίζετε ότι δεν έχετε να ανησυχείτε για τα εµβόλια, διότι τα παιδιά σας είναι µεγάλα, να
το ξανασκεφτείτε. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 ακόµα εµβόλια στο στάδιο της έρευνας, που θα
κυκλοφορήσουν στα προσεχή έτη, µε στόχο κυρίως τους εφήβους και ενήλικες.
Μερικά από τα Συστατικά των Εµβολίων: Πώς είναι δυνατόν τα εµβόλια να µην είναι
επιβλαβή για την υγεία σας;
•

•

•

•

•
•
•
•

• Αδέσποτοι ιοί και βακτηρίδια από
τις καλλιέργειες, όπου
παρασκευάζονται τα εµβόλια.
• Ο υδράργυρος, ένα πολύ γνωστό
δηλητήριο, βρίσκεται ακόµη σε
φιαλίδια πολλαπλών δόσεων
εµβολίων κατά της γρίπης. Ίχνη
υπάρχουν και σε εµβόλια κατά άλλων
ασθενειών.
• Το Αλουµίνιο, ένα δηλητήριο που
µπορεί να προκαλέσει εκφυλισµό στα
οστά, στον µυελό των οστών και στον
εγκέφαλο.
• Ζωικά κύτταρα από πιθήκους,
νεφρά σκύλου, κοτόπουλου,

αγελάδας, και ανθρώπου.
• Η φορµαλδεΰδη (υγρό ταρίχευσης), ένα γνωστό καρκινογόνο.
• Πολυσορβικό 80, το οποίο προκαλεί στειρότητα σε ποντίκια.
• Ζελατίνη από γουρούνια και αγελάδες, που µπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία, βρίσκεται
σε µεγάλες ποσότητες στα εµβόλια για MMR και ανεµοβλογιά.
•Μονογλουταµινικό νάτριο (MSG) στο εισπνεόµενο εµβόλιο της γρίπης, που µπορεί να
προκαλέσει µεταβολικές διαταραχές (π.χ. διαβήτης), και άλλες νευρολογικές διαταραχές.

Σύγκρουση συµφερόντων
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• Οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν τους κανόνες και τις συστάσεις για τον εµβολιασµό
κερδίζουν από την πώληση των εµβολίων. Για παράδειγµα, ο ∆ρ Julie Gerberding, ο οποίος
ήταν επικεφαλής του Κέντρο Ελέγχου Νοσηµάτων (CDC) για οκτώ χρόνια, είναι τώρα Πρόεδρος
της Merck Vaccines. Ο ∆ρ Paul Offit, µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την Εφαρµογή
της Ανοσίας (Advisory Committee on Immunization Practice ‐ ACIP), δηµιούργησε και
πατεντάρισε τα δικά του εµβόλια.
• Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου Νοσηµάτων (CDC) µια συνήθης οµάδα 10 παιδιάτρων των
ΗΠΑ έχει απόθεµα εµβολίων αξίας πάνω από $ 100.000 στο ιατρείο τους. Οι ίδιοι αυτοί γιατροί
κερδίζουν χρήµατα από τις επισκέψεις, δίνοντας στα παιδιά σας εµβόλια.
• Οι παιδίατροι στις ΗΠΑ δέχονται κάθε τρίµηνο µπόνους από τις ασφάλειες (HMOs) για τις
οποίες εργάζονται, για να διατηρούν υψηλά ποσοστά εµβολιασµών. Τους επιπλήττουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες, όταν υπάρχει πτώση αυτών των ποσοστών.
Υπάρχει κάποια έρευνα που δείχνει κάποια διαφορά µεταξύ των εµβολιασµένων και των
ανεµβολίαστων παιδιών;
Το έργο Cal‐Oregon, που επιχορηγείται από την οργάνωση Generation Rescue, έκανε έρευνα σε
γονείς εµβολιασµένων και µη εµβολιασµένων παιδιών των ΗΠΑ. Από τα 17.674 παιδιά που
περιλαµβάνονται στην έρευνα, τα αποτελέσµατα έδειξαν:
• τα εµβολιασµένα παιδιά είχαν 120% περισσότερο άσθµα.
• τα εµβολιασµένα αγόρια είχαν 317% περισσότερο ADHD.
• τα εµβολιασµένα αγόρια είχαν 185% περισσότερες νευρολογικές διαταραχές.
• τα εµβολιασµένα αγόρια είχαν 146% περισσότερο αυτισµό.
Τα κορίτσια αντιπροσώπευαν µόνο το 20% του συνολικού αριθµού των παιδιών που συµµετείχαν
στην έρευνα. Για να διαβάσετε την πλήρη αυτή µελέτη µόνοι σας, πηγαίνετε
στο www.generationrescue.org/pdf /survey.pdf.
Για να διαβάσετε µια έκθεση σχετικά µε τη χαµηλή συχνότητα του αυτισµού µεταξύ των
ανεµβολίαστων Amish τα παιδιά πηγαίνετε στο www.imcv.info/quick‐compare.html .
Οι περισσότερες µελέτες σχετικά µε τον αυτισµό βρίσκονται εδώ
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ και εδώ
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/
Εξαιρέσεις Εµβολίων στις ΗΠΑ
• Έχετε το δικαίωµα να αρνηθείτε τον εµβολιασµό. Χρησιµοποιείστε αυτό σας το δικαίωµα.
• Το παιδί σας δεν είναι υποχρεωµένο να εµβολιαστεί για να φοιτά σε δηµόσια σχολεία.
• Κάθε πολιτεία έχει εξαιρέσεις και έχετε το δικαίωµα να αρνηθείτε οποιαδήποτε ανεπιθύµητα
εµβόλια. http://exemptmychild.com/10752/
• Βρείτε έναν γιατρό που συµφωνεί µε την επιλογή σας να µην εµβολιάζεστε και να σας
σέβεται στο www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf

Πολλοί επιλέγουν την υγεία και την ασφάλεια,
λέγοντας όχι στα εµβόλια.
• Οµάδες που γενικά δεν εφαρµόζουν τον εµβολιασµό συµπεριλαµβάνουν γιατρούς και
επαγγελµατίες υγείας εναλλακτικής ιατρικής, χειροπράκτες, γονείς που διδάσκουν στο σπίτι,
καθώς και εκείνους που ανήκουν σε ιδιαίτερες θρησκείες.
• Χιλιάδες µαρτυρίες που γράφτηκαν από τους γονείς των µη εµβολιασµένων παιδιών σχετικά µε
τη αρκετά καλή κατάσταση της υγείας των παιδιών τους είναι διαθέσιµα στο internet.
• Η απόφαση για εµβολιασµό ή όχι αφορά µόνο εσάς και τον/την σύζυγός σας. ∆εν χρειάζεται
κανείς άλλος να ξέρει. ∆εν αφορά κανέναν άλλον.
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Για να έχετε καλή υγεία, θα πρέπει να αναλάβετε την
πρωτοβουλία να ενηµερωθείτε για κάποια νέα θέµατα!
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Η ασφαλής επιλογή είναι να πείτε όχι στα εµβόλια! Έχετε τον έλεγχο για την επιλογή
σας στα θέµατα υγείας για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. ∆εν έχετε κανέναν έλεγχο για
το αποτέλεσµα ενός εµβολιασµού.
∆εν χρειάζεστε ένα παιδίατρο απλά και µόνο για να ζυγίσει και να µετρήσει το παιδί
σας και να δώσει ενέσεις. Προτιµείστε έναν Φυσιοπαθητικό (naturopathic) γιατρό (στις
ΗΠΑ και τον Καναδά, επισκεφθείτε www.naturopathic.org), έναν παιδίατρο ‐
χειροπράκτη ή έναν οµοιοπαθητικό γιατρό. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι οι
Οστεοπαθητικοί οικογενειακοί γιατροί είναι πιο ανοιχτόµυαλοι για την ελεύθερη επιλογή
εµβολίων.
Τα µωρά γεννιούνται µε φυσικά ισχυρό αµυντικό σύστηµα. Εάν δεν συνέβαινε αυτό,
όλα θα πέθαιναν λίγο µετά τη γέννηση. Τεράστιες πολύπλοκες διεργασίες του
ανοσοποιητικού ξεκινάνε µε την πρώτη κραυγή. Αυτό πρέπει να συµβεί φυσικά, χωρίς τη
διακοπή που προκαλείται από την έγχυση τοξικών ουσιών.
Ενηµερωθείτε για τις ασθένειες που «αποτρέπονται» από τα εµβόλια. Τα παιδιά σας δεν
θα έρθουν ποτέ σε επαφή µε τις περισσότερες από αυτές και αν συµβεί, σχεδόν όλα τα
υγιή και ανεµβολίαστα παιδιά τις ξεπερνούν χωρίς πρόβληµα.
Μάθετε για τη σηµασία του πυρετού, πώς να τον αντιµετωπίσετε στο σπίτι και πότε
είναι η ώρα να καλέσετε τον γιατρό. Οι περισσότεροι πυρετοί επιλύονται µόνοι τους, µε
φροντίδα και υποστήριξη, σε µερικές ώρες. www.drtenpenny.com/fever.aspx
Καταλάβετε ότι, ακόµα και να εµβολιαστεί, το παιδί σας µπορεί να αρρωστήσει από
την ασθένεια που προσπαθείτε να αποτρέψετε. Τα εµβόλια µπορεί να µην παρέχουν την
προστασία που οι άνθρωποι υποθέτουν ότι έχουν. Η υγεία δεν έρχεται µέσα από µία
βελόνα!
Μάθετε ότι τα πρωτεύοντα κλειδιά για την υγεία είναι η καλή διατροφή, καθαρό
νερό, επαρκής ύπνος, άσκηση και ευτυχία.
Μάθετε µερικές απλές πληροφορίες σχετικά µε τις βιταµίνες, ιδιαίτερα πληροφορίες
σχετικά µε την εξέχουσας σηµασίας βιταµίνη D3. Μάθετε για την χρήση των βασικών
βοτάνων και τα βασική οµοιοπαθητική για την αντιµετώπιση ελαφρών η συνήθων
ασθενειών.
Ενηµερωθείτε σχετικά µε τα εµβόλια καλύτερα από το γιατρό σας. Πιθανώς o ιατρός
σας να µην έχει διαβάσει ποτέ τίποτα για τα εµβόλια, εκτός από περιοδικά και
δηµοσιεύσεις φαρµακευτικών εταιριών και του CDC, που επιχορηγούνται για να
προπαγανδίζουν τη χρήση τους.
Καταλάβετε ότι η φροντίδα της υγείας είναι κάτι που εσείς το πληρώνετε, ενώ η
φροντίδα της ασθένειας καλύπτεται από τις ασφάλειες. Η ασφαλιστική σας θα πληρώσει
για φάρµακα και εµβόλια.
Κανονίστε τα οικονοµικά σας για να παραµείνετε υγιείς. Η ζωή σας εξαρτάται από
αυτό.

Πηγές Web για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια.
• ∆ιεθνές Ιατρικό Συµβούλιο σχετικά µε τον εµβολιασµό
(δωρεάν webinars): www.vaccinationcouncil.org
• Παράδειγµα IMCV περιφερειακά sites:
www.imcv, www.wi.org, www.imcv‐me.org
• ∆ρ Sherri Tenpenny: www.drtenpenny.com ,
Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
•ThinkTwice Παγκόσµιο Ινστιτούτο Εµβολίου:
www.house-of-light.gr

www.thinktwice.com www.vaclib.org www.novaxdoctors.webs.com
• Εµβολιασµός Απελευθέρωση: www.vaclib.org
• Γιατροί στις ΗΠΑ οι οποίοι δεν εµβολιάζουν: www.novaxdoctors.webs.com
• Ολιστικές Mητέρες: www.holisticmoms.org
• Mητέρες σαν και εµένα: www.momslikeme.com

Βιβλία για περισσότερες πληροφορίες και για αρχή
• Όχι Στα Εµβόλια ‐ Tenpenny Sherri, DO
• Πάρτε µια τεκµηριωµένη απόφαση περί εµβόλιου για την υγεία του παιδιού σας ‐
ΑϊζενστάινMayer, MD, JD, MPH
• Εµβόλια: είναι πράγµατι ασφαλή και αποτελεσµατικά; - του Neil Miller
• Οδηγός Υγείας του Παιδιού, Randall Neustaedter
• Παιδικοί εµβολιασµοί: Ερωτήσεις που όλοι οι γονείς πρέπει να ρωτήσουν ‐ Tedd Koren, DC
• Πως να αναθρέψετε ένα υγειές παιδί, παρά το γιατρό σας ‐ Robert Mendelsohn, MD
• Jabs, Jenner και Juggernauts ‐ Craig Jennifer, PhD, BSN, MA, Dhom
• Φυσικές εναλλακτικές λύσεις για τους εµβολιασµούς, Ρόνα Ζόλταν, MD
• Το Έγκληµα του εµβολιασµού ‐ Deane Tenison, MD
• Η Ιερότητα του Ανθρώπινου Αίµατος: Ο Εµβολιασµός ∆εν Είναι Ανοσοποίηση ‐ TimO'Shea,
DC
• Ο Εµβολιασµός ‐ Buchwald Gerhard, MD
• Ο Εµβολιασµός: 100 χρόνια ορθόδοξης έρευνας, Viera Schiebner
Medical doctors(MD,DO, 4yr ND), Doctors of Chiropractic, health care workers who work in a
conventional setting, and holistic practitioners wishing to participate in future versions of this
document or who would like to join our group, please send an e‐mail to
sayno@vaccinationcouncil.org
International Medical Council on Vaccination

www.house-of-light.gr

