Cepiva: pridobite celovite informacije
Zdravniki, medicinske sestre in znanstveniki: »Varujte svoje zdravje in zdravje svojih otrok«
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MD – Medical Doctor – zdravnik, doktor medicine
DO – Doctor of Osteopathic medicine – zdravnik osteopat
MB – Bachelor of Medicine, zdravnik
MBBCh – Bachelor of Medicine, Bachelor of surgery, zdravnik kirurg
ND – Doctor of Naturopathic Medicine – zdravnik naturopat

Zgoraj podpisani zastopajo širok spekter strokovnjakov, ki vključuje pediatre, družinske zdravnike,
možganske kirurge, profesorje patologije, kemije, biologije in imunologije. Vsi so samostojno
raziskali uradno znanost in prišli do zaključkov, ki jih boste prebrali v tem dokumentu. Kratice MD,
DO, MB, MBBCh so oznake za doktorje medicine. ND je oznaka za medicinsko usposobljenega in
licenciranega zdravnika na nekaterih področjih (zdravnik naturopat). FNP pa je oznaka za
zdravstvenega delavca, ki je pridobil znanja, zahtevana za poklic registriranih medicinskih sester.

Se kdaj sprašujete, zakaj današnji zdravniki ne najdejo vzrokov za tako številne bolezni?
Razlog je, da zaradi poklicnih predsodkov zanemarjajo odnos med boleznimi in cepivi.
Spodaj so naštete nekatere bolezni, za katere je povezava s cepivi dokumentirana:













alergije in ekcem (atopijski dermatitis)
artritis
astma
avtizem
refluks kisline, ki zahteva uporabo zdravil z vrsto stranskimi učinki
rak
sladkorna bolezen (pri dojenčkih in otrocih)
ledvične bolezni
splav
vrsta nevroloških in avtoimunskih bolezni
sindrom nenadne smrti dojenčka
in še veliko drugih.

Naštejmo nekatere znane stranske učinke cepiv, ki so dokumentirani v medicinski literaturi
in/ali v navodilih za uporabo cepiv:









artritis, motnje v strjevanju krvi, krvni strdki, srčni infarkt, sepsa oz. zastrupitev krvi
vnetja ušes
omedlevica (s poročili o zlomih kosti)
odpoved ledvic, ki zahteva dializo
epileptični napadi, epilepsija
hude alergijske reakcije, kot sta koprivnica in smrtno nevarni anafilaktični šok
nenadna smrt
vrsta drugih diagnoz, ki so ugotovljene ob sprejemu v bolnišnico

Ameriški nacionalni program, ki izplačuje odškodnine zaradi posledic cepljenja (The National
Vaccine Injury Compensation Program, NVICP), je otrokom in odraslim, ki so jih poškodovala
cepiva, izplačal že za več kot 1,2 milijarde dolarjev odškodnin.
Avtizem je povezan s cepivi
Pred letom 1991, ko so v množične programe cepljenja uvedli še cepivo proti hepatitisu B in cepivo
Hib (proti meningitisu), je bil avtizem redek pojav. Več deset tisoč staršev bo potrdilo, da se je
avtizem pri njihovih otrocih pojavil zelo kmalu po tem, ko so bili cepljeni z omenjenima, pa tudi z
drugimi cepivi.
Proučite informacije na spletni strani www.fourteenstudies.org. Ugotovili boste, da so študije, ki
zanikajo povezavo med avtizmom in cepivi, zelo vprašljive.
Ko zbolite, farmacevtska podjetja, zavarovalnice in zdravstveni sistem bogatijo
 Cepiva ne dajejo vseživljenjske imunosti, zato se priporočajo poživitveni odmerki.
 Vsak poživitveni odmerek cepiva poveča tveganje za še več stranskih učinkov.
 Stranski učinki cepiv vas lahko naredijo bolne za vse življenje. Ni naključje, da obstaja
mnogo zdravil za zdravljenje stranskih učinkov, ki jih povzročajo cepiva.
 V ZDA ni mogoče tožiti farmacevtskih podjetij in zdravnikov, če se po cepljenju zgodi nekaj
slabega. Oboje v ZDA varuje zakon o poškodbah otrok s cepivi (National Child Vaccine
Injury Act, 1986). V njem piše: »Noben proizvajalec cepiva ne bo kazensko odgovarjal
za škodo, ki bo nastala zaradi poškodbe ali smrti, povzročene s cepivi«. Za
povzročitev posledic po cepljenju tudi v Sloveniji ne odgovarjajo ne proizvajalci cepiv ne
zdravniki, odškodninsko odgovorna je država, kljub več znanim primerom hudih poškodb
po cepljenju pa doslej ni bila izplačana še nobena odškodnina.

Mnogo zdravnikov in zdravstvenih delavcev ne cepi ne sebe ne svojih otrok. In zakaj ne?





Vedo, da cepiva niso dokazano varna niti učinkovita
Vedo, da cepiva vsebujejo nevarne sestavine.
Vedo, da cepiva povzročajo resne težave z zdravjem.
Zdravili so bolnike z resnimi stranskimi učinki po cepljenju.

Edini, ki imajo korist od vašega zdravja, ste vi in tisti, ki jih imate radi.
 Farmacevtska podjetja so se infiltrirala v celotni zdravstveni sistem in nad njim prevzela
nadzor, vključno z medicinskimi fakultetami, medicinskimi zborniki, bolnišnicami, klinikami
in lokalnimi lekarnami. Zdravnikovo strokovno preživetje je odvisno od njegovega slepega
zaupanja, brez spraševanja o kateremkoli vidiku cepljenja. Celo tedaj, ko do poškodbe s
cepivi pride pred njegovimi očmi, običajno ni pripravljen pomisliti, da je vzrok cepivo.
Čeprav del znanosti in medicine, ki ni podkupljen, podpira zavračanje cepiv, to lahko vodi v
poklicni samomor. Podpisniki tega dokumenta pogumno sprejemamo tako tveganje, zaradi
vaše varnosti in varnosti vašega otroka.
 Bolnišnice imajo finančne koristi od hospitalizacij in testiranj.
 Farmacevtska podjetja s cepivi zaslužijo milijarde dolarjev.
 Farmacevtska podjetja zaslužijo na desetine milijard dolarjev z zdravili, ki se predpisujejo
za zdravljenje stranskih učinkov in bolezni, povzročenih s cepivi, ki trajajo vse življenje.
 Cepiva so hrbtenica zdravstvenega sistema. Brez cepiv bi se stroški zdravstvenih blagajn
znižali, saj bi bila družba nasploh bolj zdrava. Norice smo zamenjali za avtizem, gripo za
astmo, vnetja ušes za diabetes. Seznamu ni konca. V vnemi, da bi odpravili nekaj precej
neškodljivih mikrobov, smo začasne bolezni zamenjali za dolgotrajne, ki lahko trajajo tudi
vse življenje, za motnje, nefunkcionalnost in invalidnost.
Koliko je cepiv?
 Če ameriški otroci prejmejo vse odmerke vseh cepiv, se jih cepi z do 35 cepivi, ki vsebujejo
113 različnih vrst bolezenskih delcev, 59 različnih kemikalij, 4 vrste živalskih celic/DNK,
človeški DNK iz tkiv splavljenih zarodkov in človeškega albumina.
 V Sloveniji za otroke obstajajo cepiva proti 17 boleznim, dobra polovica je obveznih. Otroci
do enega leta prejmejo 18, do osmega leta pa 30 obveznih odmerkov, mnogi pa še številna
neobvezna cepiva, kar je dva- do trikrat več kot pred tremi do štirimi desetletji.
 Če so vaši otroci že starejši in mislite, da vam ni treba skrbeti zaradi cepiv, pomislite še
enkrat. Vsaj 20 cepiv je trenutno v fazi razvoja, na trgu bodo v prihodnjih nekaj letih in
večinoma bodo ciljala na najstnike in odrasle.
Nekatere sestavine cepiv: Je sploh mogoče, da cepiva ne bi škodila vašemu zdravju?
 Cepiva so okužena z virusi in bakterijam iz živalskih celičnih tkiv, na katerih so izdelana.
 Živo srebro, dokazan živčni strup, še vedno dodajajo v cepivo proti gripi. Živo srebro v
sledovih ostaja tudi v nekaterih drugih cepivih.
 Aluminij je strup, ki povzroča degeneracijo kosti, kostnega mozga in možganov.
 Cepiva gojijo na živalskih celicah opic, pasjih ledvic, piščancev, krav in ljudi.
 Formaldehid (tekočina za balzamiranje) je dokazano rakotvoren.
 Polisorbat 80 je znan po tem, da povzroča neplodnost pri mišjih samicah in atrofijo testisov
pri mišjih samcih.
 Želatina prašičjega in kravjega izvora je znana kot povzročitelj anafilaktične reakcije, v
velikih količinah je vsebovana v cepivih proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR), noricam
in pasavcu (herpes zoster).
 Mononatrijev glutamat (MSG) v cepivih proti gripi, ki se dozirajo z inhalacijo, povzroča
motnje delovanja prebavil (npr. sladkorno bolezen), epileptične napade in druge nevrološke
motnje.

Konflikti interesov
 Osebe, ki sprejemajo zakone in priporočila glede cepljenja, služijo s prodajo cepiv. Dr. Julie
Gerberding, na primer, ki je bila osem let na čelu ameriškega Centra za nadzor nad
boleznimi (CDC), je zdaj predsednica korporacije Merck Vaccines. Dr. Paul Offit, član
Svetovalnega odbora za izvajanje imunizacije, je razvil in patentiral svoje cepivo.
 Po podatkih CDC ima skupina desetih ameriških pediatrov v povprečju v svoji ordinaciji za
100.000 dolarjev zalog cepiv, ki jih mora prodati. Ti zdravniki služijo z obiski otrok in s tem,
da otroke cepijo. Služijo tudi z nadaljnjimi obiski, ko ugotavljajo stranske učinke cepiv.
 Ameriški pediatri prejemajo četrtletne bonuse, če v svoji ordinaciji vzdržujejo visoko
precepljenost otrok. Zdravstvene zavarovalnice jih grajajo, če jim odstotek cepljenih otrok
upade. Tovrstne bonuse prejemajo pediatri tudi v Sloveniji.
Ali obstaja raziskava, ki prikazuje razlike med cepljenimi in necepljenimi otroci?
Projekt Cal-Oregon, ki ga sponzorira Generation Rescue, je anketiral starše cepljenih in
necepljenih otrok. Rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 17.674 otrok, so pokazali tole:





Med cepljenimi otroci je bilo 120 odstotkov več astme.
Med cepljenimi fanti je bilo 317 odstotkov več motenj pozornosti (ADHD).
Med cepljenimi fanti je bilo 185 odstotkov več nevroloških motenj.
Med cepljenimi fanti je bilo 146 odstotkov več avtizma.

Deklice so predstavljale le 20 odstotkov vseh otrok, vključenih v raziskavo. Celotno študijo najdete
na http://educate-yourself.org/vcd/califoregonunvaccinatedchildrensurvey03nov07.shtml. O nizki
pojavnosti avtizma med necepljenimi otroci Amišev v ZDA si lahko preberete na
http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2.
Več
študij
na
temo
avtizma
na
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
in
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/.
Opustitev cepljenja v ZDA
 Imate pravico, da odklonite cepljenje. Izkoristite jo.
 Vašemu otroku ni treba biti cepljen, da gre lahko v javno šolo.
 Vsaka zvezna država ima možnost opustitve cepljenja, kar vam daje pravico, da zavrnete
neželena cepiva. http://exemptmychild.com/10752
 Poiščite ponudnika zdravstvenih storitev, ki bo spoštoval vašo odločitev, da ne cepite.
www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf
Opustitev cepljenja v Sloveniji
 Temeljna človekova pravica je odkloniti vsak medicinski poseg v telo, ki si ga ne želite.
 Kljub temu v Sloveniji nimate pravice odkloniti obveznega cepljenja otrok. Zakon o
nalezljivih boleznih (ZNB) ne pozna oprostitev iz filozofskega in verskega prepričanja, za
odklonitev cepljenja so predvideni postopki in denarne kazni.
 Možnosti za opustitev cepljenja vseeno obstajajo v okviru medicinskih oprostitev (22. A
člen ZNB), pri čemer starši običajno potrebujejo nekaj strokovne pomoči.
 Poiščite pravne informacije o možnostih za opustitev cepljenja. http://www.svet-jelep.com/zdrav-duh-v-zdravem-telesu/zdravo-zivljenje-in-alternativa/opustitev-cepljenja/
 Izmenjajte si izkušnje s poučenimi starši, ki ne cepijo svojih otrok in so postopke že izvedli.
http://www.facebook.com/groups/svood/
 Poiščite podporo in pravno pomoč, da ne boste delali nepotrebnih napak.
http://www.svood.org/
 Ni vam treba plačevati kazni. Vašemu otroku ni treba biti cepljen, da sme v vrtec ali šolo.
 Izberite pediatra, ki bo vaše zadržke do cepljenja podpiral ali vsaj poskušal razumeti, ne da
bi na vas izvajal pritisk. Ustno ali pisno ne izjavljajte, da odklanjate cepljenje.

Mnogo ljudi cepivom reče ne in se odloči za zdravje in varnost.
 Praviloma cepiva zavračajo holistični zdravilci, kiropraktiki, starši, ki otroke šolajo doma, in
tisti, ki pripadajo določenim veram.
 Na spletu boste našli na tisoče izjav staršev necepljenih otrok, ki pričajo o trdnem zdravju
svojih otrok.
 Odločitev glede cepljenja je zgolj stvar vas in vašega partnerja. Nikomur drugemu ni treba
vedeti, kaj menite in kako ste se odločili. To ni stvar drugih družinskih članov, sorodnikov ali
sosedov.
Če želite biti zares zdravi, morate prevzeti pobudo in se naučiti nekaj novih stvari.
 Varna izbira je, da cepivom rečete ne. Vi sami ste odgovorni za odločitve v zvezi z vašim
zdravjem in zdravjem vaših otrok. Nad rezultatom cepljenja nimate nadzora.
 Pediatra ne potrebujete, da bo izmeril in stehtal vašega otroka ter ga cepil. Razmislite o
zdravniku naturopatu, pediatru kiropraktiku, doktorju orientalske medicine ali homeopatu.
Morda boste ugotovili, da je družinski zdravnik osteopat bolj odprt za vaše odločitve o necepljenju.
 Dojenčki se rodijo z močno naravno obrambo. Če ne bi bilo tako, bi vsi umrli kmalu po
rojstvu. S prvim jokom se sproži nešteto kompleksnih imunskih procesov. Ti procesi se
morajo odvijati naravno, brez prekinitev z vbrizgavanjem toksičnih sestavin.
 Poučite se o boleznih, ki jih »preprečujemo s cepljenjem«. Vaši otroci z večino teh bolezni
nikoli ne bodo prišli v stik, če pa že, si skoraj vsi necepljeni otroci ob boleznih brez težav
opomorejo ter pridobijo vseživljenjsko imunost. Zdravje ne pride skozi injekcijsko iglo.
 Poučite se o pomenu vročine, kako poskrbeti za otroka z vročino in kdaj je treba poklicati
zdravnika. Vročina sama ob primerni negi večinoma mine v nekaj urah.
www.drtenpenny.com/fever.aspx
 Zavedajte se, da lahko vaš cepljeni otrok prav tako zboli za boleznijo, proti kateri je bil
cepljen. Cepiva ne zagotavljajo takšne zaščite, kot ljudje predvidevajo. Zdravje ne pride
skozi injekcijsko iglo.
 Poučite se o ključnih dejavnikih zdravja; ti so kakovostna prehrana, čista voda, zadosten
spanec, redna telesna vadba in sreča.
 Poučite se o vitaminih, posebej poiščite informacije glede vitamina D3. Preberite si, kako
za zdravljenje lažjih bolezni uporabljati zelišča in osnove homeopatije.
 Preberite več o cepivih, kot ve vaš zdravnik. Verjetno je, da vaš zdravnik o cepivih ni
prebral nič drugega kot publikacije o podpori cepivom, ki jih sponzorirajo farmacevtska
podjetja in državne agencije za zdravje.
 Zavedajte se, da zdravstveno varstvo plačujete, bolniško odsotnost pa pokrije
zavarovalnica. Vaša zavarovalnica bo zdravila in cepiva plačala iz vašega žepa.
 Svoj proračun namenjajte ohranjanju zdravja. Od tega je odvisno vaše življenje.
Internetni viri za pomoč in več informacij
Angleški
 International Medical Council on Vaccination (brezplačni webinarji – spletni seminarji)
www.vaccinationcouncil.org
 Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
 ThinkTwice Global Vaccine Institute www.thinktwice.com
 Vaccination Liberation www.vaclib.org
 Ameriški zdravniki, ki ne cepijo: www.novaxdoctors.webs.com
 Holistic Moms www.holisticmoms.org
 Moms Like Me www.momslikeme.com
Slovenski
 Društvo za svobodo odločanja www.svood.org
 Svoboda odločanja glede cepljenja otrok https://www.facebook.com/#!/groups/svood
 Miti o cepljenju, statistika in grafi http://www.celosten-pristop.com/miti_o_cepljenju.html

 Gibanje Ozaveščeni prebivalci Slovenije http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanjaops/alternativno-zdravljenje/265-cepljenje-ena-najbolj-pogubnih-katastrof-v-zgodovinilovetva
 Za zdravje človeka in narave http://www.zazdravje.net/search.asp?searchtext=cepiva
 We are change Slovenija http://wearechange.si/zdravje-2/cepljenje-in-cepiva/
 Iskreni.net http://www.iskreni.net/zdravje/cepljenje.html
 Ujet.si, informacije o cepivih http://www.ujet.si/informacije-o-cepivih/
Knjige za več informacij in za začetno branje:
 Saying No To Vaccines – Sherri Tenpenny, DO
 Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child – Mayer Eisenstein, MD,
JD, MPH
 Vaccines: Are They Really Safe and Effective? – Neil Miller; slovenski prevod Cepiva: So
res varna in učinkovita?
 Child Health Guide – Randall Neustaedter
 Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask – Tedd Koren, DC
 How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor – Robert Mendelsohn, MD
 Jabs, Jenner and Juggernauts – Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom
 Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD
 The Crime of Vaccination – Tenison Deane, MD
 The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization – Tim O’Shea, DC
 Vaccination – Gerhard Buchwald, MD
 Vaccination: 100 Years of Orthodox Research – Viera Scheibner, PhD
Zdravniki, kiropraktiki, zdravstveni delavci, ki delujejo v konvencionalnem zdravstvu, in praktiki
holistične medicine, ki želijo sodelovati v prihodnjih verzijah tega poročila oziroma bi se želeli
pridružiti naši skupini, lahko pošljejo elektronsko sporočilo na sayno@vaccinationcouncil.org.
Mednarodni zdravniški svet o cepljenju / International Medical Council on Vaccination
www.vaccinationcouncil.org in www.facebook.com/vaccinationcouncil
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