
Vakcíny: Tu je úplný príbeh 
Doktori, zdravotné sestry a vedci o ochrane detí a seba samých
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Vyššie uvedení signatári predstavujú skupinu, ktorá zahŕňa detských lekárov, všeobecných lekárov, 
mozgových chirurgov a profesorov patológie, chémie, biológie a imunológie.  Všetci títo nezávisle 
robili  skutočný vedecký výskum a prišli k záverom, ktoré si môžete prečítať v tomto dokumente. 
Skratky MD, DO, MB, MBBCh znamenajú doktor medicíny. Skratka ND znamená zdravotne školený 
a licencovaný doktor v inej oblasti. FNP znamená zdravotné sestra.

Vždy sa čudujete, prečo lekári nevedia nájsť príčinu mnohých chorôb? Je to podmienené 
tým,  že  ignorujú  vzťah  medzi  vakcínami  a  chorobou.  Predstavujeme  vám  niektoré  z 
chorôb, u ktorých bola zdokumentovaná spojitosť s vakcínami:

• Alergie a ekzémy 
• Artritída 
• Astma
• Autizmus  
• Kyslý reflux vyžadujúci podanie inhibítorov protónovej pumpy dieťaťu, s množstvom 

vedľajších účinkov 
• Rakovina  
• Cukrovka (dojčenská a detská) 
• Choroba obličiek  
• Potraty  
• Dlhý zoznam neurologických a autoimúnnych chorôb
• Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) 
• A veľa, veľa ďalších 

Toto sú niektoré zo známych vedľajších účinkov vakcín zdokumentovaných 
v zdravotníckej literatúre a / alebo príbalových letákoch: 

1. Artritída, krvácavé poruchy, krvné zrazeniny, infarkt, otrava krvi
2. Ušné infekcie 



3. Odpadávanie (s hláseniami o zlomených kostiach) 
4. Zlyhanie obličiek vyžadujúce dialýzu 
5. Záchvaty/epilepsia 
6. Ťažké alergické reakcie ako sú žihľavka a anafylaxia 
7. Náhle úmrtie 
8. Veľa bežných ochorení vyžadujúcich si hospitalizáciu. 
9. Národný kompenzačný program pre poškodenie zdravia spôsobené vakcínami (The National 

Vaccine Injury Compensation Program - NVICP) udelil odškodné o výške viac ako $1.2 miliardy 
deťom a dospelým za poškodenie zdravia spôsobené vakcínami.  

Autizmus je spojený s vakcínami. 
1. Autizmus bol veľmi vzácny až do vystupňovania masového očkovania v roku 1991, keď sa 

zaviedlo očkovanie proti hepatitíde B a vakcína proti HiB (meningitíde). Desiatky tisíc rodičov 
dosvedčia, že sa u ich detí objavil autizmus vo veľmi krátkom čase po podaní týchto a iných 
vakcín.

2. Prezrite si informácie na stránke www.fourteenstudies.org. Zistíte tu, že štúdie popierajúce 
spojitosti medzi autizmom a vakcínami sú veľmi pochybné. 

Farmaceutické spoločnosti, poisťovne a zdravotný systém bohatnú keď ochoriete. 
1. Vakcíny neposkytujú celoživotnú imunitu, čo znamená, že sa odporúča preočkovanie (booster 

dávky).
2. Každým preočkovaním sa zvyšuje riziko ďalších vedľajších účinkov. 
3. Vedľajšie účinky vakcín môžu spôsobiť, že ochoriete na celý život. Výhodné je, že existuje 

veľa liekov na liečbu vedľajších účinkov spôsobených vakcínami. 
4. V USA nie je možné žalovať žiadnu farmaceutickú spoločnosť alebo doktora, ak sa stane niečo 

zlé kvôli očkovaniu. Obidvaja sú chránení Zákonom o poškodení zdravia dieťaťa vakcínou 
z roku 1986  (National Child Vaccine Injury Act). Tento zákon, ktorý nadobudol svoju účinnosť 
podpisom prezidenta Ronalda Reagana vyhlasuje, že: „Žiadny výrobca vakcín nie je 
v občianskom konaní zodpovedný za poškodenie zdravia alebo úmrtie, ktoré 
spôsobila vakcína.“ (Občiansky zákon č. 99‐660) 

Veľa lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa nedáva očkovať a neočkujú 
svoje deti. Prečo? 

1. Vedia, že o vakcínach nie je dokázané, že sú bezpečné alebo účinné.
2. Vedia, že vakcíny obsahujú nebezpečné látky. 
3. Vedia, že vakcíny spôsobujú vážne zdravotné problémy.
4. Vedia, že liečili pacientov s vážnymi vedľajšími účinkami spôsobenými vakcínami. 

Jediní ľudia, ktorí profitujú z toho, že sú zdraví sú tí, na ktorých vám záleží. 
1. Farmaceutické spoločnosti sa infiltrovali a ovládli celý systém zdravotnej starostlivosti 

vrátane zdravotníckych škôl, zdravotníckych časopisov, nemocníc, kliník a miestnych lekární. 
Lekárovo živobytie takto závisí na slepej dôvere, bez pýtania sa na akékoľvek aspekty 
vakcinácií. Dokonca aj keď je priamo pred očami lekára prítomný jasný dôkaz o poškodení 
zdravia vakcínou, aj tak lekár nie je zvyčajne ochotný pripustiť, že to zapríčinila vakcína. 
Napriek tomu, že neskorumpovaná veda a medicína podporuje odmietanie vakcín, takéto 
konanie sa môže považovať za profesionálnu kariérnu samovraždu. Signatári tohto 
dokumentu preto evidentne riskujú takýto koniec za vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich 
detí. 

2. Nemocnice finančne profitujú z hospitalizácií a testovania. 
3. Farmaceutické spoločnosti zarábajú miliardy dolárov z vakcín.
4. Farmaceutické spoločnosti zarábajú desiatky miliárd dolárov z liekov podávaných na liečbu 

vedľajších účinkov a celoživotných ochorení spôsobených vakcínami. 
5. Vakcíny sú chrbtovou kosťou zdravotníckeho systému. Bez vakcín by náklady na zdravotnú 

starostlivosť šli dole, pretože spoločnosť by bola celkovo zdravšia. Ovčie kiahne sme vymenili 
za autizmus, chrípku za astmu, infekcie uší za cukrovku. Tento zoznam by mohol pokračovať 
a pokračovať. V horlivosti eliminovať krátky zoznam relatívne benígnych mikróbov sme 
vymenili dočasné ochorenia za ďalekosiahle všade prítomné a celoživotné  ochorenia, 
poruchy, disfunkcie a invalidity. 



Koľko existuje vakcín? 
1. Ak deti v USA dostanú kompletné dávky všetkých vakcín, dostanú do 35 injekcií, ktoré 

obsahujú 113 rôznych druhov chorobných častíc, 59 rôznych chemických látok, 4 typy 
živočíšnych buniek/DNA, ľudskej DNA z nevyvinutého plodového tkaniva a ľudskej bielkoviny. 

2. Ak si myslíte, že sa nemusíte obávať vakcín, lebo už máte staršie deti, porozmýšľajte znova. 
V súčasnosti sa vyvíja najmenej 20 ďalších vakcín, ktoré sa majú začať používať za niekoľko 
rokov a tieto sú hlavne zacielené na adolescentov a dospelých. 

Niektoré zložky vakcín: Ako je možné, aby vám vakcíny nepoškodili zdravie? 
1. Rozptýlené vírusy a baktérie z kultúr živočíšnych buniek, z ktorých sú vyrobené vakcíny. 
2. Ortuť, dobre zdokumentovaný neurotoxín, sa stále nachádza vo viacnásobnej dávke vakcíny 

proti chrípke na celom svete. Stopové množstvá ostávajú v niekoľkých ďalších vakcínach. 
3. Hliník je jed, ktorý pôsobí na kosti, kostnú dreň a degeneráciu mozgu. 
4. Živočíšne bunky z opíc, psích obličiek, kráv a ľudí. 
5. Formaldehyd (balzamovacia tekutina), známy karcinogén. 
6. Polysorbát 80, známy spôsobovaním neplodnosti u samičiek myší a atrofie semenníkov 

u samcov myší. 
7. Želatína z prasiat a kráv, o ktorej je známe, že spôsobuje anafylaktické reakcie, sa vo veľkých 

množstvách nachádza vo vakcínach proti MMR, ovčím kiahňam a pásovému oparu. 
8. Glutaman sodný (MSG) v inhalovaných vakcínach proti chrípke, o ktorom je známe, že 

spôsobuje metabolické poruchy (napr. cukrovku), záchvaty a neurologické poruchy. 

Konflikt záujmov 
1. Tí istí ľudia, ktorí robia predpisy a odporúčania ohľadom očkovania, majú zisky z predaja 

vakcín. Napríklad, Dr.  Julie Gerberding, ktorá osem rokov viedla CDC, je teraz prezidentom 
Merck Vaccines. Dr. Paul Offit, člen Poradného výboru pre imunizačnú prax (the Advisory 
Committee on Immunization Practice - ACIP), vytvoril a patentoval svoju vlastnú vakcínu. 

2. Podľa CDC, priemerná americká 10-členná pediatrická skupina má vo svojich ambulanciách 
viac ako 100 000 $ uložených v zásobe vakcín určených na predaj. Títo lekári zarábajú 
na ambulantných návštevách a na podávaní vakcín vašim deťom a tiež na následných 
kontrolách, kde hodnotia reakcie. 

3. Je hlásené, že pediatri v USA dostávajú štvrťročné bonusy od HMO, pre ktoré pracujú, za 
udržiavanie vysokej zaočkovanosti na svojich ambulanciách, a pri poklese zaočkovanosti boli 
vystavení hrozbám poisťovní. 

Existuje nejaký výskum, ktorý poukazuje na rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými 
deťmi?  Project Cal‐Oregon sponzorovaný Generation Rescue robil prieskum medzi rodičmi 
očkovaných a neočkovaných detí v USA. Z 17 674 detí, ktoré sa zúčastnili prieskumu, vyšli 
nasledovné výsledky: 

1. U očkovaných detí bol o 120% vyšší výskyt astmy. 
2. U očkovaných chlapcov bol o 317%  vyšší výskyt ADHD (porúch pozornosti a správania). 
3. U očkovaných chlapcov bol o 185% vyšší výskyt neurologických porúch. 
4. U očkovaných chlapcov bol o 146% vyšší výskyt autizmu. 

Z celkového počtu bolo v prieskume len 20% dievčat. Ak si chcete preštudovať celú štúdiu, navštívte stránku 
www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf. Ak si chcete prečítať správu o nízkom výskyte autizmu medzi neočkovanými deťmi 
v komunite Amish, navštívte stránku http://www.vaccinationcouncil.org/quick‐compare‐2. Viac štúdií o autizme nájdete na 
stránke http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ a na stránke 
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/

Výnimky vakcinácie v USA 
1. Máte právo odmietnuť. Využite toto právo. 
2. Vaše dieťa nemusí byť očkované, aby mohlo chodiť do štátnej školy. 
3. Každý štát má výnimky, na základe ktorých môžete odmietnuť neželané vakcíny. 

http://exemptmychild.com/10752 
4. Najdite si takého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý súhlasí s vašou voľbou o 

neočkovaní a bude vás rešpektovať, na stránke www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf

http://www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf
http://www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf
http://exemptmychild.com/10752%20
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
http://www.vaccinationcouncil.org/quick%E2%80%90compare%E2%80%902


Veľa ľudí si vyberie zdravie a bezpečnosť tým, že vysloví svoje nie vakcínam. 
1. Skupiny, ktoré vo všeobecnosti nie sú očkované, sú prívrženci holistiky, chiropraktici, rodičia 

vyučujúci doma a tí, ktorí patria k určitým náboženstvám. 
2. Na Internete sú k dispozícii tisícky písomných výpovedí rodičov neočkovaných detí o ich 

silnom zdraví. 
3. Rozhodnutie o očkovaní závisí len na vás a vašom partnerovi. Nikto iný nemusí nič vedieť. 

Ostatných členov rodiny sa to netýka, ani vašich susedov alebo vašich príbuzných. 

Aby ste mali dobré zdravie, je potrebné, aby sa naučili niektoré nové veci.

1. Bezpečná voľba je povedať vakcínam nie. Máte kontrolu nad vaším zdravím a zdravím vašich 
detí. Nemáte žiadnu kontrolu na výsledkom očkovania. 

2. Na odváženie a zmeranie svojho dieťaťa a na podanie injekcií nepotrebujete pediatra. Zvážte 
naturopatického doktora, pediatrického chiropraktika, lekára orientálnej medicíny alebo 
lekára homeopatie. Zistíte, že rodinní lekári osteopatickej medicíny sú otvorenejší 
slobodnému rozhodovaniu o odmietnutí očkovania. 

3. Malé deti sa rodia so silnými prirodzenými obrannými mechanizmami. Keby to tak nebolo, 
všetci by sme umreli krátko po narodení. Enormné kaskády komplexných imunitných 
procesov začínajú už prvým plačom. Je potrebné, aby sa to dialo prirodzene, bez narušenia 
spôsobeného injekciou s toxickými látkami. 

4. Vzdelajte sa o chorobách, ktoré sú „preventabilné očkovaním“. Vaše deti sa s väčšinou 
nikdy nedostanú do kontaktu, a ak by áno, potom takmer všetky zdravé a neočkované deti sa 
uzdravia, s dlhodobou imunitou. Zdravie neprichádza ihlou. 

5. Vzdelajte sa o dôležitosti horúčky. Ako sa o ňu doma postarať a kedy je čas volať doktora. 
Väčšina horúčok sa vyrieši sama, so starostlivosťou a podporou, za niekoľko hodín. 
www.drtenpenny.com/fever.aspx

6. Pochopte, že vaše dieťa môže byť očkované a aj tak dostať chorobu, ktorej chcete zabrániť. 
Vakcíny nemusia poskytnúť takú ochranu, akú si ľudia myslia, že im poskytujú.  Zdravie 
neprichádza ihlou. 

7. Naučte sa, že základným kľúčom k zdraviu je dobrá výživa, čistá voda, primeraný spánok, 
pravidelné cvičenie a šťastie. 

8. Zistite si základné informácie o vitamínoch, najmä kriticky dôležité informácie o vitamíne 
D3. Naučte sa používať základne bylinky a domácu homeopatiu pre zdravie a liečbu bežných 
ochorení. 

9. Vzdelajte sa o vakcínach viac než váš doktor. Váš doktor pravdepodobne o vakcínach nikdy 
nič nečítal, okrem publikácií sponzorovaných farmaceutickou spoločnosťou a CDC, ktoré 
podporujú ich používanie.

10. Uvedomte si, že zdravotná starostlivosť je niečo za čo si platíte; starostlivosť v 
chorobe je pokrytá poistením. Vaša poistka vám zaplatí za lieky a vakcíny.  

11. Venujte primerané prostriedky zo svojho rozpočtu na to, aby ste zostali zdraví. Závisí na 
tom váš život. 

Webové zdroje, kde nájdete viac informácií a pomoc: 
1. International Medical Council on Vaccination (free webinars) 

www.vaccinationcouncil.org
2. Príklad IMCV regionálnych stránok www.imcv‐wi.org, www.imcv‐me.org
3. Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
4. Inštitút pre vakcíny rozmysli si dvakrát www.thinktwice.com
5. Liberalizácia vakcinácií  www.vaclib.org
6. Americký lekári, ktorí sa neočkujú  www.novaxdoctors.webs.com
7. Holistické mamy www.holisticmoms.org
8. Mamy ako ja www.momslikeme.com

Knihy, kde nájdete viac infomácií a kde začať:
1. Saying No To Vaccines – Sherri Tenpenny, DO 
2. Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child – Mayer Eisenstein, MD, JD, 

MPH 
3. Vaccines: Are They Really Safe and Effective? – Neil Miller 
4. Child Health Guide – Randall Neustaedter 

http://www.momslikeme.com/
http://www.holisticmoms.org/
http://www.novaxdoctors.webs.com/
http://www.vaclib.org/
http://www.thinktwice.com/
http://www.facebook.com/vaccineinfo
http://www.drtenpenny.com/
http://www.vaccinationcouncil.org/
http://www.drtenpenny.com/fever.aspx


5. Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask – Tedd Koren, DC 
6. How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor – Robert Mendelsohn, MD 
7. Jabs, Jenner and Juggernauts – Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom 
8. Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD 
9. The Crime of Vaccination – Tenison Deane, MD 
10. The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization – Tim O’Shea, DC 
11. Vaccination – Gerhard Buchwald, MD 
12. Vaccination: 100 Years of Orthodox Research – Viera Scheibner, PhD 

Lekári (MD, DO, 4yr ND), Lekári chiropraktici, pracovníci zdravotnej starostlivosti, ktorí pracujete 
v bežných zariadeniach a holisti, ktorí si prajete zúčastniť sa na nasledujúcich verziách tohto 
dokumentu alebo ktorí by ste sa chceli pridať k našej skupine, pošlite nám email na 
sayno@vaccinationcouncil.org 

Medzinárodný zdravotnícky koncil o očkovaní
www.vaccinationcouncil.org

www.facebook.com/vaccinationcouncil
2011‐02‐01

http://www.facebook.com/vaccinationcouncil
http://www.vaccinationcouncil.org/

