
Faktai apie vakcinas

Dr. PETER BARATOSY:

„Vaikams įšvirkščiamos gyvūnų, bakterijų ir virusų DNR dalelės. Jos gali įsilieti į žmogaus 
genomą. <...>

Kodėl tik po keturiasdešimtųjų pasirodė autizmas, smegenų pažeidimai? Todėl, kad kaip tik 
tada imunizacija buvo pradėta taikyti plačiu mastu. <...>

Vakcinos yra milijardinė industrija ir egzistuoja bent milijardas gerų priežasčių, kodėl tai yra 
tęsiama.“

Dr. ISAAC GOLDEN:

„<...> [mano dukros] simptomai vis suintensyvėdavo po kiekvienos vakcinos <...>. Taigi aš 
parašiau vyriausybei ir gavau skaičius <...>

Supratau, kad mus pasiekianti didžiulė informacijos dalis <...> nėra tiesa.“

Dr. ARCHIE KALOKERINOS:

„Akivaizdu, jog dėl šio dalyko aš ir bet kuris kitas gydytojas buvome šiurkščiai klaidinami 
<...>

Akivaizdžiai buvo pademonstruota, jog vieninteliai žmonės susirgę raupais DUKART, buvo 
paskiepytieji <...>

Jūs galite būti pripildyti antikūniais ir vis tiek pasigauti ligą ar netgi nuo jos mirti <...>

Prasidėjus AIDS epidemijai <...> antikūniai, vietoj to, kad reikštų apsaugą, reiškė tai, jog esi 
pasmerktas. Taigi ši antikūnių sąvoka, kurią mus mokė mokykloje, yra klaidinga <...>.

Mūsų vakcinos nėra grįstos geru mokslu.“

GREG BEATTIE:
Septynių vaikų tėtis, knygos „Vaccination: A Parent’s Dilemma“ autorius.

„Jie mums nesako, kad jei jūsų vaikas išvengs kokliušo vakcinos, mažai tikėtina, jog jam 
išsivystys astma, jei vakcinos nuo tymų – uždegiminių žarnyno ligų, jei hepatito B ar hib 
vakcinos – diabeto, raudonukės vakcinos – artrito.

<...>

Mes manome, jog sveikatos negalima nupirkti buteliuke ar švirkšte. Sveikata yra tiesioginė 
sveikos gyvensenos pasekmė.“



Dr. VIERA SCHEIBNER:

„Prireikė daugiau nei trijų metų tyrimo, kol mes susižvalgėme ir pasakėme: „Vakcinos žudo 
vaikus.

Egzistuoja realūs pagrįsti faktai, jog mirtingumas nuo infekcinių ligų krito 90% dar gerokai 
prieš pradedant naudoti skiepus. <...>

Tai nėra retai nutinkantis dalykas. Pilnai paskiepytose populiacijose epidemijos netampa 
išimtimi, o kaip tyčia pasireiškia. <...>

Taigi [JAV] jie palaimino vakcinavimą ir to rezultatas buvo tris kartus padidėjąs sergamumas 
kokliušu.“ 

PAULINE ROSE:
Medicinos sesuo

„Mes galime įtarti, jog gaminat vakcinas panaudojama nemažai toksiškų medžiagų.“

Citatos iš filmo „Vaccination - The Hidden Truth“

http://www.vaccination.inoz.com/


