„Само за две години – 1991 и 1992, в САЩ са регистрирани 31 666 случая на странични реакции след ваксинации, включително 706 със смъртен изход. Почти 5% от
нежеланите ефекти са класифицирани като сериозни. В
същото време FDA признава, че само около 10% от лекарите докладват за страничните ефекти от ваксинации!”
Д-р Кристин Севърин
„Единствената безопасна ваксина е тази, която никога
не е слагана.”
д-р Джеймз Шенън (Нац. здравен институт на САЩ)
„Ваксините разболяват хората... Те не защитават... Това е съвършена глупост, базирана на страх – страх от болести... Има много книги по въпроса, но лекарите не ги
четат ... Те всички се подчиняват сляпо, това е истината.”
Д-р Гилен Ланкто
„Медицинската парадигма, според която ваксинациите ни дават имунитет, е в най-добрия случай икономическа конспирация, а в най-лошия – измама...
Ваксинациите несъмнено отслабват имунната система
на цялата човешка раса, поколение след поколение...
Детските болести са абсолютно необходими за развитието на имунната система – както на отделния индивид,
така и на цялото човечество.”
Из медицинското списание „Townsend letter
for doctors and patients”, февруари/март, 1994г.
„Има много доказателства, че ваксините причиняват
повече зло, отколкото добро.”
Д-р Дж. Антъни Морис (бивш началник на
отдел Контрол на ваксините и вирусологичните проучвания към Комисията по храни и лекарства в САЩ)
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Няколко думи към разумния
Ваксинирането е инвазивна медицинска процедура,
която според българските и международните закони за
телесна неприкосновеност трябва да се извършва само с
нашето изрично информирано съгласие. Последното
означава, че трябва да бъдем подробно запознати както с
евентуалните ползи, така и с възможните рискове и
странични реакции.
За съжаление обаче все по-често единственото, за което биваме информирани, е кога трябва да заведем детето
за ваксинация, а ако си позволим да изразим колебание,
то бива отхвърляно с гръмки фрази за огромната полза
от ваксинациите, без да се навлиза в обяснения за проблемите, които могат да възникнат при нашето дете. В
резултат на това бързо се множат случаите на родители,
които научават за пагубните последствия от ваксините
едва тогава, когато е твърде късно и децата им вече са
обречени на едно мъчително съществуване.
И докато манипулацията на лековерния народ е била
някак разбираема до преди няколко десетилетия, днес се
намираме в средата на информационната епоха, когато
можем за няколко часа или дни да проучим в детайли
различните гледни точки по един толкова важен въпрос
за бъдещето на нашето дете. Затова здравият разум съветва да не вярваме сляпо на нищо и на никого, особено
когато тези, които ни подтикват към дадено решение,
имат пряка финансова изгода от нашето подчинение. 1
1 Дори едно бързо търсене в Google ни отвежда до стотици
разкази на пострадали български майки и деца, описани в
детайли, заедно с цялата нужна литература и научна обосновка – например тук: http://bg-mamma.com/?topic=984724
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В този ред на мисли, призовавам читателите на тази
книга да приемат изложените факти като тема за размисъл – като още една гледна точка, която да им помогне
да придобият по-ясна представа за последиците от ваксинирането, но никога да не забравят призива на Буда:
„Не вярвай на нищо, няма значение къде си го прочел,
кой ти го е казал, дори аз да съм, докато не съвпадне с
твоя собствен разум и логика.”
И все пак, тъй като в наши дни информацията, която
се разпространява в публичното пространство, е преди
всичко спонсопорирана и продиктувана от фармацевтичните компании и техните търговци, няма как да
очакваме обективност – особено с оглед на факта, че става въпрос за приходи от десетки милиарди долари. А
както знаем, фармацевтичните компании не печелят от
здрави хора и (ако сме запознати с начина им на работа,
на тестване на лекарствата и на изкуствено създаване на
епидемии) е наивно да вярваме, че това е една група от
хора, които сън не спят, за да мислят как да доведат населението до съвършено здраве2.
2 Kогато в книгата споменавам фармацевтите и лекарите,
не говоря със стереотипи и в никакъв случай не поставям
всички хора от дадена гилдия под общ знаменател. Когато се
изказвам критично, адресирам думите си към онези, които
създават, рекламират и продават ваксини с ясното съзнание, че вредят на физическото и душевното здраве на хората.
На останалите уважаеми лекари и фармацевти, които по
нещастно стечение на обстоятелствата са се превърнали в инструменти за прокарване на дяволския план на Фармафията,
най-чистосърдечно препоръчвам да се запознаят с фактите, за
които ги държат в неведение (по обясними причини) в медицинските училища, и да се замислят над призива на Хипократ:
„Първо: Не причинявай вреда!“. Не си ли учим уроците
доброволно, учим ги по Закона на Кармата, която изисква да
преживеем всичко, което сме причинили на нашите ближни,
независимо от това колко благородни са били мотивите ни.
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И тъй като същите тези среди полагат огромни усилия
информацията за мрачната страна на ваксините да не се
разпространява, в тази книга се опитах да събера найважното по темата и с конкретни факти да представя
защо бизнесът с ваксините е може би най-жестокият тероризъм, срещу който всички ние сме изправени. И ако
проспим още няколко десетилетия, е лудост да очакваме
да остане здраво и неувредено човечество, и сме изправени пред реалната опасност да оставим нашите деца и
внуци да живеят един кошмарен и непълноценен живот.
***
Както в медицината, така и в политиката е невъзможно да вземеш информирано решение без преди това да
си отделил време, за да се информираш добре за възможните алтернативи. Разликата е само в това, че ако
неинформираният избирател гласува за лош кандидат,
то най-много 5 години по-късно той може да поправи
грешката си. Докато неинформираният родител, взел
решение да ваксинира детето си, често няма втори шанс
и е принуден със сълзи на очи да си припомни мъдрата
българска поговорка: „Когато се преобърне каруцата –
пътища много.“
Само защото никой не си е направил труда да го информира, че между съставките на ваксините има вещества, които са толкова токсични, че при допир с
човешката кожа причиняват изгаряне, при вдишване –
натравяне, а отделянето им в околната среда при различни производства е предмет на стриктен контрол.
Токсичността на формалдехида например се сравнява
с тази на мишата отрова и на циановодорода, макар и
действието му да не е толкова бързо. Други силно притеснителни съставки са фенолът (също силна отрова),
алуминиевите съединения, тиомеросалът (живачно съе6

динение – доказан невротоксин), 2-феноксиетанолът,
заместил тимеросала в някои ваксини (основна съставка
в антифриза и в много разтворители) и други.
Родителите често биват убеждавани, че ваксините
осигуряват доживотен имунитет. В действителност обаче
се оказва, че за осигуряването на такъв са необходими
реимунизации през няколко години. А дори и с реимунизациите, в много случаи децата и възрастните нямат
защита срещу заболяванията, за които са ваксинирани,
въпреки че са били подложени на страничните ефекти
от ваксинацията и многобройните реваксинации.
Освен това вече множество изследвания показват, че
предпазването от някои заболявания може да не е в интерес на детето, тъй като преболедуването на някои инфекциозни заболявания в детска възраст има своята
роля за изграждането на силен имунитет. Все повече
доктори и учени застъпват идеята, че децата, изкарали
детските болести „навреме”, боледуват значително порядко от автоимунни и алергични заболявания (като
астма и диабет), както и от някои видове рак.
Една от причините за липсата на обективност при доказването на ефективността и безвредността на ваксините е, че всички шумно разгласявани проучвания се
спонсорират от самите им производители – по същия
начин, по който повечето изследвания за тютюнопушенето се спонсорират от производителите на цигари.
Оказва се, че правителствата харчат огромни суми за
ваксинационни кампании, фирмите – за рекламни кампании, а пари за независими проучвания няма.
Златният стандарт при изпитването на нови лекарствени продукти – двойно, сляпо кръстосано плацебоконтролирано проучване – не се използва за ваксините.
Напук на всякаква логика и медицински стандарти, вак-
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сините по презумпция се приемат за безопасни и ефективни и автоматично се отхвърля възможността да се
прилага стандартният начин за тестване.
Фармацевтичните компании инжектират известен
брой доброволци и наблюдават за симптоми, често в
рамките на няколко дни или седмици, но това не е истинско клинично проучване. То е за твърде кратък период и в крайна сметка е спонсорирано от самия
производител. Никой не може да каже какви последствия може да има тази ваксина след една или пет години.
А питали ли сте се някога кое кара някои сайтове да
пропагандират ваксините? Отговорът е доста логичен:
Фармацевтичните компании плащат огромни суми за
онлайн пропагандиране на ваксините. Това съдружие
обаче често не е известно на родителите.
Според документи, публикувани на официалния сайт
на фармацевтичната компания Merck, от 2008-ма до
2012 г. са били платени поне $3 592 850 на Medscape
LLC, спонсор на WebMD Health.
Законът PPSA и други наредби вече задължават фармацевтичните компании да обявяват публично такава
информация. Когато обърнем внимание на изнесените
документи, виждаме какво влияние се купува с техните
пари. Сумата, която WebMD са получили, е само малък
дял от парите, които Merck и други фармацевтични компании дават на сайтовете, пропагандиращи техните ваксини.
В резултат на това множество публикации онлайн
омаловажават страничните действия на ваксините и избягват да обясняват какво се съдържа в тях. А по официални данни ваксините представляват коктейл от отровни
вещества, сред които и един от най-токсичните елементи, известен на съвременната наука – живакът. Въпреки
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това го поставят умишлено в устите на деца под формата
на „сребърни“ пломби, които, въпреки името си, всъщност съдържат повече живак, отколкото сребро.
Живакът е вреден за всеки – и за възрастните, и за децата – тъй като е тежък метал и силен невротоксин. Едва
ли някога е имало по-безумна идея от инжектирането на
течности с живак директно в кръвоносната система, с
което те могат да причинят какви ли не очаквани и неочаквани увреждания.
Токсичното въздействие на живака във ваксините –
известен още като тимеросал – за пореден път беше потвърдено през 2011г. от учени към Бразилския университет. Техният доклад беше шестият значителен само в
рамките на няколко месеца, който заклеймява използването на живак в медицината, тъй като доказано нанася
сериозни поражения върху мозъка и е свързан с появата
на аутизъм и други заболявания при децата, а при възрастните води до болест на Алцхаймер.
През 2006г. Университетът на Калгари разпространи
видеоклип3, който показва как мозъчните клетки се израждат и умират, след като бъдат изложени на живак.
Той все по-често е сочен за главен, макар и не единствен,
причинител за бума на аутизма и други неврологични
заболявания, много от които засягат децата.
Живакът се натрупва в тъканите на тялото и не може
да се изчисти лесно, ако изобщо е възможно пълното му
премахване. Затова дори малките излагания на живак са
опасни – с времето и многобройните ваксинации количеството в организма се увеличава и сериозно застрашава здравето. Учените от Калгари предупреждават, че е
жизненоважно да направите нужните проучвания, преди
да се подложите на каквато и да било ваксинация.
3

https://youtu.be/85tgwh3HpsM
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Някои лекари убеждават родителите в безопасността
на ваксините със следния пример: Консерва риба тон от
170 грама съдържа средно 17 микрограма живак, а педиатричната доза ваксина срещу хепатит B съдържа 12,5
микрограма. И се внушава следния извод: „Голяма работа! Ваксината съдържа по‐малко живак от консерва риба тон, а много хора ядат повече от една
консерва риба тон през живота си.“
Но в тази логика нещо съществено липсва, а то е фактът, че етилживакът във ваксината се инжектира в телата
на децата, които не разполагат с напълно развита имунна система и телата им не могат да се избавят правилно
от него. Докато живакът в рибата тон не се инжектира в
кръвта, а се яде, което означава, че той преминава през
стомашно‐чревния тракт и тялото има възможност доста
по-лесно да се отърве от отровата.
При кърмачетата кръвно‐мозъчната бариера (мембраната между циркулиращата кръв и мозъка), която
предотвратява някои вредни вещества да достигнат до
мозъка, все още не може да предпазва пълноценно от
токсини, които биха могли да увредят мозъка. Така живакът, инжектиран директно в кръвния поток навлиза в
мозъка и се превръща в една форма на живак (неорганична), която остава в мозъка и причинява вреди. След
като вече е в мозъка, живакът може да засегне двигателните умения и да атакува нервите, засягайки емоционалното и психично здраве.
Чували ли сте израза „луди шапкари“? През 17-ти век
този термин се използвал за описание на хора, които са
правили шапки от филц и които (според съвременните
лекари и учени) полудявали в резултат на своята работа.
По онова време живакът се е използвал за направата на
шапки от филц и шапкарите развивали често емоцио-
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нални и поведенчески проблеми, включително и умствени нарушения, плахост и халюцинации. Съвпадение
ли е, че някои от децата, които са получили ваксини,
съдържащи етилживак, изпитват същите симптоми?
Много експерти не мислят така.
Живакът въздейства на нервната и имунната система
на клетъчно ниво. Това вреди на предаването на сигнали
в мозъка и в нервната система. Увреждането от живак
при децата е особено пагубно, защото:
 Мозъкът все още е в ход на бързо развитие, а живакът трайно може да увреди мозъчните клетки.
 Имунната система не е напълно развита, което означава, че бебетата не могат адекватно да се преборят с
атаките от чужди нашественици, в това число бактерии,
вируси и токсини.
 Възможността за отстраняване на токсини от тялото им, като например живак, формалдехид и алуминий,
през черния дроб не е напълно развита.
А между 1991 и 1999 г. САЩ предприе това, което може да бъде наречено опасен експеримент с човечеството:
препоръчителната ваксинация на новородените с ваксина срещу хепатит B, съдържаща 12.5 микрограма живак
(тимеросал), което е повече от 25 пъти над „безопасното
ниво” на EPA от 0.1 микрограма на килограм телесно
тегло на ден. Тази токсична доза е последвана не от една,
а от две дози: първата доза се поставя от един до два месечна възраст, а втората на шестмесечна възраст. В допълнение, на бебета и деца се дават четири дози Hib
ваксини плюс четири дози ДТК ваксини. Така до шест
месечна възраст ваксинираните деца са получили 187,5
микрограма живак – отрова, която се натрупва в телата
им, защото отделянето на жлъчка, която спомага за изчистване на токсините от тялото, не е развита при деца
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по‐малки от четири до шест месеца. Когато живакът не
може да излезе от тялото, той отива в мозъка и от там
може да уврежда нервната система.
Всъщност във ваксините има и други тежки метали,
например алуминий, а почти всяка от добавките – наричани адюванти – е силно токсична.
В същото време честотата на автоимунни заболявания
при децата е по‐висока от когато и да било в историята
на медицината. Автоимунните заболявания са тези, при
които имунната система погрешно разпознава полезните, здравословни вещества като вредни. В резултат на
това, тялото започва да произвежда антитела, които след
това атакуват ставите, мускулите, нервите или специфични тъкани и клетки. Въпреки напредъка в медицината и медицинските технологии, или може би заради
тях, сме свидетели на рекорден брой случаи на автоимунни заболявания. Това е видно при децата, където има
увеличения на заболелите от ювенилен (юношески)
ревматоиден артрит, ювенилен диабет, педиатрична астма, педиатричната болест на Крон и синдрома на Гилен‐Баре.
След рака и сърдечните заболявания, автоимунните
заболявания вече са третата водеща причина за заболявания в САЩ и в много други развити държави.
Какво е причинило това увеличение? Една от теориите е масово имунизиране на децата ни, което променя и
поврежда все още развиващата се имунна система. Децата ни биват инжектирани с несвойствени, болестотворни
вещества преди имунната им система да се е развила до
момента, в който може да се справи с тези нашествия.
Едновременно с това поставяме няколко комбинирани ваксини, които могат да причинят реакции, които не
се наблюдават, когато се прилага само една ваксина.
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Ключова причина за съзнателното укриване на информация е, че ваксините имат пряко финансово измерение за лекарите. Здравната каса заплаща на
общопрактикуващия лекар определена сума за всяка
поставена имунизация и реимунизация (вкл. проба Манту), плюс отделна сума за съпътстващия профилактичен
преглед. В големите градове общопрактикуващите лекари имат стотици пациенти и въпросните суми представляват значителна част от месечния им доход.
Освен това, Здравната каса може да наложи санкции
на лекаря за недостатъчно ваксинационно покритие,
както и да изиска от него участие в допълни кампании за
осигуряване на нужното покритие. В светлината на тази
информация, не е чудно, че повечето лекари избягват да
отговарят на неудобни въпроси, измъквайки се с клиширани фрази.
Все пак не бива да обвиняваме отделните лекари. Докато са били студенти, малцина от тях са виждали някакво основание да поставят под въпрос информацията,
свеждана им от преподавателите. По ирония на съдбата,
медицината е област, която изисква подчинение; в медицината не се толерират мнения, противопоставящи се
на статуквото. Лекарите не могат да ви предупредят за
нещо, което самите те не знаят, а при малкото време, с
което разполагат за допълнително обучение, след като за
започнали да практикуват, те попадат в капана на системата, която никак не ги поощрява да търсят информация
от независими източници и да оформят свое собствено
мнение. Малцината от тях, които дръзват да поставят
под въпрос наложеното статукво, често пъти биват санкционирани и във всички случаи законът неизменно ги
задължава да следват буквата му, изправени пред заплахата в противен случай да изгубят хляба си. Има много
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истина в думите на д-р Д-р Робърт Менделсон („Как да
отгледаме здраво дете въпреки лекарите“):
„Лекарите не са престъпници. Те са жертва на системата, както и техните пациенти. Първи те страдат от увлечението на медицинската школа за интервенция
вместо профилактика, за медикаменти и технологии,
безсмислени ритуали и егоистично лекарско поведение.
Всички тези методи се запечатват в съзнанието на всеки
студент, преминал строгата и често пъти безполезна
програма за подготовка. След завършване на обучението, главите на младите специалисти са натъпкани с регламентирана глупост до такава степен, че не остава
никакво място за здравия разум…
Въпреки празнотите в образованието, лекарите спасяват живот и лекуват болни хора. Това се получава найдобре в ситуации, в които не може да се мине без лекарска намеса.“
Първото спечелено съдебно дело, в което беше доказана връзката между ваксините и аутизма, беше голямо
постижение. Бе отсъдено Хана Полинг да получи над 1.5
милиона долара, за да ѝ бъдат осигурени адекватни грижи като компенсация за причиненото страдание през
последната година. Тери Полинг, майка на 9-годишната
Хана, казва: „Дъщеря ми, която беше напълно нормално
дете, един ден получи девет ваксини, след което внезапно всичко се промени.”
Хана Полинг била като повечето деца. Когато била на
19 месеца, нейният педиатър отбелязал, че тя е „будна и
активна” и „говори добре”. На същата тази визитация
детето получило пет инжекции – девет дози ваксини.
Почти веднага малката получила треска, гърчове и здравето ѝ рязко се влошило. Осем години по-късно държавата призна, че ваксините са оставили Хана с трайно
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мозъчно увреждане и симптоми на аутизъм. С други думи, Хана вече няма нищо общо с онова нормално, щастливо и изпреварващо възрастта си 18-месечно дете,
което някога е била.
***
Най-удивително за мен е твърдението, че ако след
ваксинация състоянието на едно дете рязко се влоши,
според много лекари проблемът може да е във всичко
друго, но не и в самата ваксина. Това може да го твърди
само човек, който никога през живота си не е чел листовка на ваксина.4
Според FDA „оценката на безопасността на ваксините
не включва изследвания за токсичност, понеже се приема, че ваксините по своята същност не са токсични.“ 5 С
други думи, правителството основава твърдението си, че
ваксините са безопасни, на чиста вяра.
Да вземем за пример експертът д-р Пол Офит, който е
бил разследван от Конгреса за своето нелегално облагодетелстване, защото е използвал членството си в комитета по имунизационни практики, за да гласува за
въвеждането на своята патентована ротавирусна ваксина
в задължителния имунизационен календар. Той е спечелил милиони с патента си преди ваксината да бъде изтеглена от употреба с цената на повече животи, отнети от
ваксината, отколкото от самата болест.
Според доклад на Конгреса, въпросният експерт е
официален консултант на Merck и печели бонус от тях на
стойност 350 000 долара за своя патент, и в същото вре4

https://www.vaksinite.com/listovki-na-vaksini/

5 Tomljenovic, L. „Mechanisms of Aluminum Adjuvant Toxicity
and Autoimmunity in Pediatric Populations.” National Center for
Biotechnology Information. US National Library of Medicine. Web.
14.05.2012. http://ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/22235057
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ме е гласувал три пъти с „Да“ за приемането на ротавирусната си ваксина в общия имунизационен детски календар.
За същата тревожна тенденция алармират и други изтъкнати лекари и учени:
„Тестовете за безопасност са твърде краткосрочни. По
тази причина могат да бъдат пропуснати голяма част от
реакциите, които се проявяват едва на по-късен етап.“
Д-р Харолд Бътрам
„Тестовете на ваксини имат солидни пропуски, тъй
като не са създадени да засекат взаимовръзка между
ваксините и проявата на автоимунни заболявания.“
Д-р Барт Класен
„Не съществуват веществени научни доказателства,
които да демонстрират, че инжектирането на множество
антигени в тялото е безопасно и ефективно.“
Доцент Стивън Ц. Марини
(професор по микробиология и имунология)
„Индивидуално погледнато, рискът за детето от ваксината против коклюш е много по-голям, отколкото от
самата болест.“
Д-р Джоан Хатем (директор на националния
информационен център за ваксини)
„Произведената ваксина се подлага на тест за токсичност, разработен и усъвършенстван от Питман и други
лица от Отдела по Биологични стандарти между 1954 и
1965 година. Този тест би трябвало да измери безопасността на ваксината, което означава каква е вероятността
ваксината да доведе до тежки реакции при децата. Тя се
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инжектира в коремната кухина на младите мишки, за да
се провери дали продължат да наддават тегло за определен период от време. Ако мишките не умрат и продължават да наддават тегло, производителите на ваксини и
Агенцията по храните и лекарствата смятат, че ваксината е безопасна за деца.
Но и при този тест също има проблеми. Когато Питман се опитва да го усъвършенства през 1950‐те, някои
от наблюдаваните мишки наддават на тегло по задоволителен начин, без значение какъв вид ваксина е била
използвана. Наддаването на тегло при мишката се влияе
и от наличието и вида на адювантите във ваксината, от
температурата и размера на клетката, количеството на
светлина, на което са изложени мишките и щамът, който
се използва. Но най‐обезпокоителният аспект на теста за
токсичност е, че някои деца са имали и все още имат сериозни и дори фатални реакции от ваксини, които са
преминали успешно този тест.
Изпитанията за ефикасност и токсичност, разработени преди почти 4 десетилетия от Кендрик и Питтман, са
предназначени да премахнат типовете неврологични
реакции, които Байърс и Мол описват в статията през
1948 г., която смая света на медицината. Но въпреки
факта, че всички коклюшни ваксини, произведени в Съединените щати, са били подложени на тези различни
лабораторни тестове, продължават да се наблюдават
неврологични реакции.
Джон Камерън от университета на Квебек казва през
1978 г.: „Какво се опитваме да контролираме, когато
правим тест за токсичност при мишки? Очевидно се
опитваме да решим дали определена партида от ваксини
е подходяща за употреба. От друга страна, вероятно всяка партида от ваксини, която излиза през последните 5‐
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10 години, е безопасна по този стандарт, но въпреки това
все още се наблюдават реакции при кърмачетата.”
Тъжният факт е, че след повече от 40 години на подлагане на коклюшната ваксина на „изпитвания за токсичност при мишки”, децата все още умират и остават
мозъчно увредени, дори след като ваксината е преминала този тест.”
(из „Изстрел в мрака“, Х. Л. Култър, Б. Л. Фишър)
***
За разлика от повечето ваксини, тази против тетанус
крие сравнително по-малко рискове и опасности от
странични ефекти и може да се прилага не профилактично, а само при замърсяване на дълбоки рани. В такива редки ситуации ваксината е желателна, освен ако не
се прибегне до щателно почистване на раната и вземане
на предпазни мерки от опитен хомеопат.
Нека разгледаме обаче някои други ваксини, далеч не
толкова необходими:
1. Ваксина против магарешката кашлица: тя е
типично детско заболяване, но често преносители са
възрастни хора. С изключение при малките кърмачета,
магарешката кашлица рядко е опасна, а и не е особено
инфекциозна. Тя е животозастрашаваща при новородени и малки кърмачета и в тези случаи ваксината не може
да помогне, защото защита се образува едва след третата
ваксина, т.е. не и преди шестия месец.
Ако човек не вижда смисъл в магарешката кашлица
като детска болест, то той ще се опита да постави ваксина срещу нея. По-запознатите с това заболяване обаче
знаят, че са налице много наблюдения на родители и
лекари, които показват, че посредством магарешката
кашлица детето прави значителен скок в развитието си.
Областта на белите дробове се дооформя, говорът често
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се подобрява, в някои случаи изчезва заекването, а също
така положително може да се повлияе и съществуваща
астма.
2. Ваксина против морбили: По-рано на морбили
се гледаше като на безобидно детско заболяване, през
което трябва да се премине. Пребори ли се с морбилито,
детето вече има доживотна защита срещу него. Ако днес
отворим учебник по педиатрия, ще видим че морбили е
представено като опасна болест.
Почти всеки, който се разболее от морбили, придобива доживотен имунитет, за разлика от ваксините, които
трябва да бъдат подновявани през няколко години.
Д-р Кумер6 успя да докаже, че след прекарано заболяване от морбили: децата ходят по-добре, говорят поплавно и придобиват по-добра фина моторика; погледът
им става по-ясен, правят забележима крачка напред в
развитието си.
3. Ваксина против рубеола: Рубеолата е една почти винаги безопасна болест. Важно е обаче бременните
жени да имат надеждна защита, за да се избегнат вреди
върху плода. Прекарана рубеола означава доживотна
защита срещу болестта, която ваксината не дава. Последната трябва да се подновява. Оптимално би било, ако
момичетата са прекарали рубеола преди една възможна
бременност.
Д-р Кумер казва още: „Беше посочено, че при ваксините срещу морбили, заушка и рубеола не е възможно
подновяване на имунитета чрез повторно ваксиниране.
Така ваксинациите доведоха до това, че големи части от
населението на САЩ вече нямат защита срещу рубеола и
Kummer, Karl-Reinhard: Impfungen im Kindesalter. 1. Aufl.
Bad Liebenzell: Verein für Anthroposophisches Heilwesen,
Heftreihe: Aktuelle Themen; Heft 2, 1998
6

19

морбили. С това съществува възможността човек да се
разболее в по-късна възраст, когато заболяването протича много по-опасно, отколкото в детството. Ако все пак
човек прекара морбили, заушка и рубеола, имунитетът
продължава практически през целия живот.“
***
Огромен брой проучвания потвърждават без капка
съмнение, че най-същественият спад в заболеваемостта
от която и да било инфекциозна болест е бил регистриран преди въвеждането на ваксината срещу нея. Това е
исторически и математически факт.
Например, от 1923 до 1953 година, когато започват
масовите ваксинации с ваксината на Салк, смъртността
от полиомиелит в САЩ вече е намаляла с 47%, а в Англия – с 55%. Тенденцията за намаляване на смъртността
продължава и след това. Съвсем очевидно е, че масовата
ваксинация по никакъв начин не може да се смята за
единствена, още по-малко за основна причина за ограничаване на полиомиелита7.
В Англия ваксината срещу дифтерия е въведена през
1940 година, но масовото ваксиниране започва едва през
1945-46 година. Смъртността от дифтерия в тази държава е спаднала от 34 на 100 000 деца през 1901 до 2 на 100
000 през 1941 г.
От края на ХIХ век до средата на ХХ век смъртността
от коклюш е намаляла с 90% в САЩ, Англия и Швеция.
В средата на ХХ век, когато се появява ваксината срещу
коклюш, само едно от децата, заболели от тази болест
във Великобритания, е умирало.8
http://www.thinktwice.com/Polio.pdf
Александър Коток, „Ваксините – Въпроси и отговори за
мислещи родители“
7

8
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Сходни са графиките на заболеваемостта и смъртността и при другите инфекциозни болести.
Картината на болестите се променя във времето, някои просто изчезват. В наши дни никой не говори за чума или скарлатина, а пък болестите, против които се
ваксинираме, са си тук. Холерата, например, отдавна не
плаши хората в Индия, защото се лекува много успешно.
Освен това, не е трудно да се проследи, че ваксината
„принуждава” организма да произвежда антитела срещу
ваксиналния агент. Бидейки задължена да прави това,
имунната ни система за определен период се оказва в
невъзможност да пази организма от потенциални патогени, с които той се среща непрекъснато.
Затова и д-р Румен Стойчев казва: „Натоварвайки организма да се подготвя за борба с причинител, с който
може да се срещне някъде, някога, ние му връзваме ръцете да се бори с този, който го напада тук и сега…
Особено важно е да се напомни още веднъж, че преболедуване от някои болести в детските години, от една
страна, гарантира пожизнен имунитет срещу тях, но от
друга, служи като важно „настройване” на организма, за
да може той да се справя успешно с много по-сериозни
предизвикателства, които го очакват по-нататък в живота.
Едно „спасено” от морбили дете, което след това боледува с десетилетия от атопичен дерматит или бронхиална астма, или диабет, в никакъв случай не е по-щастливо
от друго, което е преболедувало морбили, но остава напълно здраво след това…
Организмът реагира на антигените с образуването на
антитела срещу тях. Но забележете, че организмът не
произвежда антитела срещу болести, от които реално се
чувства застрашен, а срещу такива, които лекарите

21

предполагат, че може да го застрашат. От едната страна
имаме реална, от другата – предполагаема заплаха. Това
е като да се заема да ви обучавам как да се борите с марсиански похитител, точно в момента, в който реален
крадец влиза в дома ви. Ако разполагам с нужните за
това пари, непременно бих намерил начин да ви убедя
колко страшна и реална заплаха са марсианците. Естествено, не без помощта на медии и рекламни агенти, които
разчитат на тези пари.“
***
Както ще стане ясно от следващите глави, в бизнеса с
ваксините са намесени много пари и интереси. Затова с
всички възможни средства биват запушени устите на
хората, които биха могли да помогнат на родителите да
започнат да си задават някои важни въпроси и да мислят
със собствените си глави.
Например през 2015 година световният пазар на ваксини е генерирал 35.8 милиарда долара постъпления
(срещу 32.2 милиарда през 2014)9. При запазване на този
темп на нарастване на приходите, през 2020 година се
очаква те да достигнат 59.2 милиарда.
Ако някой действително беше загрижен за здравето
на хората, тези несметни пари бяха могли да се вложат
за стимулиране на природосъобразното хранене или за
водопроводи и канализация в по-слабо развитите страни. Защото това са нещата, които истински и трайно повишават имунитета.
А ваксините не са дори и прах в очите – сълзите, които предизвиква прахът, спират за секунди, а тези, предизвикани от ваксините, текат с години. Много години.
https://www.statista.com/statistics/265102/revenues-in-theglobal-vaccine-market/
9
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Не се доверявайте на „експерти“!
Една статия от Дейвид Фрийдман, публикувана в
престижното издание Daily Mail със заглавие „Никога не
се доверявайте на експерти“10, дава повод за размисъл:
„Случвало ли ви се е да останете объркани от съвет на
здравен експерт? Дори хора като мен – с многогодишен
опит в науката и медицинската журналистика – започват
да се почесват по главата, когато видят как едно проучване противоречи на други или се оказва погрешно…
Джон Йоанидис (лекар, специализиращ инфекциозни
болести, който се занимава и с анализи на медицински
проучвания) направи преглед на стотици проучвания и
откри, че две от всеки три заключения от изследвания,
публикувани в медицински списания, по-късно се оказват погрешни. Проблемът е, че това обикновено са заключенията, които вашият лекар чете, когато решава
дали има смисъл да предпише на детето ви антибиотик
за възпалението на ухото и дали ползата превишава рисковете, когато на всички мъже на средна възраст се препоръчва да приемат всеки ден малка доза аспирин…
Ето някои от причините за грешките на експертите:
1. Изследователите си измислят резултати от
изследвания
… всеизвестен пример е този на изследователя на рака
Уйлям Съмърлин, който спечели награда, задето „успя”
да присади кожа между генетично несъвместими черна
https://dailymail.co.uk/health/article-1292288/Nevertrust-expert--Ever-wondered-health-advice-contradictoryIts-thirds-medical-research-wrong-fraudulent.html
Превод: ХомеоХелп
10
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и бяла мишка. Оказа се, че той е използвал маркер, с
който е нарисувал тъмни петна по козината на бяла
мишка. Изглежда, че фалшификациите в науката съвсем
не са толкова редки.
В едно анонимно проучване, проведено сред 3200 медицински изследователи и публикувано в „Nature”, една
трета от тях признават, че поне веднъж са фалшифицирали или „украсили” резултати от проучване.
Друго подобно проучване констатира, че половината
от научните работници заявяват, че са им известни изследвания, чиито резултати са били подправяни.
Разобличените фалшификатори обаче са единици.
Какво мотивира такова изненадващо ниво на нечестност и мошеничество? Отговорът е прост: изследователите имат нужда да продължават да публикуват
впечатляващи открития в научните списания, за да
вдъхват живот на научната си кариера, а някои от тези
изследователи изглеждат неспособни да стигнат до такива открития чрез почтена работа.
2. Изследователите фалшифицират резултати
Високо уважавани учени спекулират с данните непрекъснато. Те просто са принудени да го правят. Много
трудно е да потвърдиш направеното „откритие”, когато
ти липсва ключов детайл от апаратурата или когато пациенти, участващи в проучване, са хванати, че не приемат тествания медикамент или не спазват проучваната
диета. Проблемът е, че не винаги е лесно да се разбере
кои данни са „лоши” и кои просто не допадат на изследователя.
Дъглас Олтман, който ръководи Центъра по медицинска статистика в Оксфорд, проучи повече от 100 изследвания на медикаменти, сравнявайки суровите данни и
публикуваните резултати. Той констатира, че в повечето
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изследвания част от данните са изхвърлени – и найчесто това са данните, които не пасват на заключенията
и могат да предизвикат въпроси с трудни отговори.
Крайната форма на „чистене” на данни е изхвърлянето на цялата заслужаваща внимание информация чрез
отказ от публикуването ѝ с мотив, че резултатите не са
„такива, на каквито се надявахме”.
Често пъти тези „загубени” негативни резултати са от
проучвания, финансирани от фармацевтични компании
– ако се опитваш да изкараш някакъв медикамент на
пазара, не би искал да се публикуват резултати, които му
създават лош имидж.
Едно изследване от преди 2 години разкри, че резултатите на 23 от 74 проучвания на антидепресанти не са
били публикувани…
3. Правят изследванията с погрешни пациенти
Друга причина резултатите от изследванията да са
недостоверни е, че се изследват погрешни пациенти. Едно изследване може да бъде виртуозно проведено, що се
отнася до резултатите, с едно единствено изключение –
преценяват се ефектите на медикамента върху погрешните хора – такива, които не представляват точно пациентите, които биха се нуждали от този медикамент.
Понякога хората, върху които се изследват медикаменти, са такива, които водят особено здравословен начин на живот или пък са много тежко болни…
Изследвания, проведени през 90-те години на ХХ век,
изглежда доказаха, че хормоно-заместващата терапия
(ХЗТ) понижава риска от сърдечни болести с 50 процента. Обширно изследване, проведено през 2002 г.,
обаче доказа, че ХЗТ повишава заболеваемостта от
сърдечни болести с 29 процента.
Откъде идва това огромно разминаване? Оказа се, че
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двете изследвания са използвали много различни групи
хора – в първото са участвали относително млади жени,
а във второто – по-възрастни жени; и двете изследвания
дават много подвеждащи резултати.
4. Те подменят целите впоследствие
„Чиста случайност” означава, че в едно медицинско
или психологическо проучване винаги ще видите подобрение у част от участниците с течение на времето – лек
спад в телесното тегло например. Такава промяна може
да няма нищо общо с тестваната субстанция, но изследователят заявява, че промяната се дължи на субстанцията
и че точно този неин ефект е бил предмет на изследване.
„Това е като да мяташ стрелички към стената и после
да очертаваш кръг около мястото, където е попаднала
стреличката.” – казва Дъглас Олтман…
5. Изследователите правят изследванията върху погрешни бозайници
При едно много известно злополучно изследване,
проведено преди 4 години в Northwick Park Hospital,
Мидълсекс, Англия, експериментален медикамент срещу
левкемия беше даден на 6 доброволци. И шестимата
много скоро след това заболяха тежко. Преди това медикаментът беше безопасно тестван и беше посрещнат с
бурни овации. Но той беше безопасно тестван върху животни, върху които не показа вредни ефекти дори в дози,
500 пъти по-високи от тези, дадени на доброволците.
Медицинските проучвания станаха силно зависими от
животните. Терапевтичните „пробиви”, за които научавате от медиите, често водят началото си от изследвания
върху мишки. Но също така често резултатите не могат
директно да се отнесат към хората. Три четвърти от медикаментите се провалят при тестването върху хора заради странични ефекти или просто защото не лекуват.“
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Разбулване на митовете
за ваксините
В статията „Разбулване на митовете за ваксините“ 11
Алън Филипс пише:
Когато започна серията от ваксинации на моя син (тогава той беше на два месеца), аз нямах представа, че съществуват някакви рискове за него, свързани с
имунизациите. Натъкнах се, обаче, на едно противоречие в медицинската литература – рискът от сериозни
неблагоприятни реакции спрямо ДТК-ваксината се изчислява на 1:1750, докато вероятността за смъртоносно
заболяване от коклюш е едно към няколко милиона. Когато засегнах този въпрос пред лекаря, той се противопостави гневно и, мърморейки, вбесено излетя от
кабинета. Скоро след това научих за дете, което е било
трайно инвалидизирано след ваксинация и това ме подтикна да направя собствено разследване. Откритията,
които направих, бяха толкова обезпокоителни, че се почувствах задължен да ги оповестя.
Здравните власти препоръчват ваксините за намаляване на заболеваемостта и ни уверяват в тяхната безопасност и ефективност. Но това на пръв поглед
непоклатимо становище влиза в остро противоречие със
здравната статистика, медицинските проучвания, докладите на FDA (Агенцията за храни и лекарства на САЩ) и
CDC (Центъра за контрол на болестите на САЩ) и изследванията на много учени с неоспорим авторитет от
Оригиналната публикация на англ. език можете да намерите тук: http://istina.bg/Vaccination-Myths.pdf
11
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целия свят. Всъщност инфекциозните болести отбелязват трайно понижение десетилетия преди въвеждането
на ваксините. Лекарите в САЩ всяка година съобщават
за хиляди сериозни постваксинални усложнения, включително смъртни случаи, трайна инвалидност, епидемии
сред изцяло ваксинирани популации, а много изследователи отдават редица хронични имунологични и неврологични заболявания на масовите имунизационни
програми.
Стотици медицински публикации документират неблагоприятни последици от ваксините; дузини книги,
написани от лекари, учени и независими изследователи,
разкриват сериозни слабости в имунизационната теория
и практика. По ирония на съдбата обаче, повечето педиатри и родители не подозират абсолютно нищо за тези
открития. През последните години това положение все
пак започна да се променя. Расте броят на родителите и
изпълнителите на здравни услуги по света, които вече са
наясно с проблема и започват да възразяват срещу повсеместните задължителни ваксинации.
Моята цел не е да приканвам когото и да било да се
ваксинира или да не се ваксинира, а по-скоро да насоча
вниманието ви към няколко много сериозни причини да
проучите фактите преди да вземете решение дали да се
подложите на тази манипулация.
Като млад родител аз бях шокиран, когато открих, че
нито законът, нито професионалната етика изискват от
педиатрите да бъдат напълно информирани. Аз се убедих със собствените си очи, че мнозинството лекари
практикуват, без да разполагат с цялата необходима информация, а в някои случаи дори се опират на откровено
погрешна информация.
Макар и кратко, това изложение съдържа достатъчно
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доказателства, които обосновават необходимостта от
още по-задълбочено изследване на проблема от всички
заинтересовани, което аз горещо препоръчвам. Вие ще
се убедите, че това е единственият начин да се доберем
до обективната истина, тъй като дискусията до момента
се води твърде емоционално.
Внимание! Бъдете предпазливи, ако решите да обсъждате този въпрос с педиатъра си. Много от педиатрите са заложили себе си и репутацията си на
предполагаемата безопасност и ефективност на ваксините и затова приемат много трудно доказателствата за
обратното. Първият педиатър, с който се опитах да споделя моите разкрития, ми се разкрещя гневно, докато аз
най-спокойно му излагах разсъжденията си. Тази погрешна концепция е пуснала у тях много дълбоки корени.

Мит 1: Ваксините са
напълно безопасни
В Системата за отчитане на неблагоприятните ефекти
от ваксини (VAERS) към FDA се подават около 11 000
доклада на година за сериозни неблагоприятни реакции
към ваксини, от които 100 до 200 смъртни случаи и няколко пъти повече дълготрайни увреждания. Огромната
част от тези доклади са направени от лекари, а повечето
от смъртните случаи се отдават на ваксината против
коклюш (магарешка кашлица), която влиза в състава на
ДТК, позната в Британия като „Тройната ваксина“ (в нея
са включени още ваксините против дифтерия и тетанус).
Този факт сам по себе си е обезпокоителен, но той всъщ-
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ност е само върхът на айсберга.
Изчисленията на FDA показват, че реално се съобщават само около 1% от сериозните неблагоприятни реакции12, а CDC признават, че само около 10%13 биват
обявени – факт, който се потвърждава и от две проучвания на NVIC (Националния център за информация,
свързана с ваксините). Всъщност, NVIC съобщава, че в
Ню Йорк само един от 40 лекарски кабинета (2,5%) е
докладвал за смъртните случаи или увреждания, настъпили след ваксинация, т. е. 97,5% от смъртните случаи,
причинени от ваксини, остават неоповестени в този
град14.
Дори и да оставим настрана налагащия се от само себе
си въпрос за почтеността на лекарската гилдия (лекарите са задължени от закона да съобщават всички сериозни
странични явления от лекарства и ваксини), тези разкрития подсказват, че в действителност смъртните случаи
след ваксиниране са вероятно над 1000 всяка година.
При коклюша броят на смъртните случаи, свързани с
ваксината, многократно превъзхожда смъртността от
самото заболяване, която през последните години според CDC е била 10 случая годишно и само 8 през 1993
год., която е последната година на пикова заболеваемост. Казано в прав текст: ваксината е 100 пъти
по-смъртоносна от самата болест.
По-малко от 1%, според Барбара Фишър, цитирайки бившия FDA комисар Дейвид Кеслър (1993), JAMA, Statement of
the NVIC; Hearing of the House Subcommittee on Criminal
Justice, Drug Policy and Human Resources, "Compensating
Vaccine Injuries: Are Reforms Needed?" 28.09.1999
12

13 По-малко от 10%, според KM Severyn, R.Ph., Ph.D. Dayton
Daily News, May 28, 1993.

National Vaccine Information Center (NVIC), „Investigative
Report on the Vaccine Adverse Event Reporting System.“
14
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Множеството примери за висока заболеваемост сред
популации с висок процент ваксинирани, както и фактът, че всъщност заболеваемостта от огромната част от
болестите спадна преди въвеждането на задължителните
ваксинации (смъртността при коклюша спада с 79% преди въвеждането на ваксината) – всичко това говори, че
огромният брой пострадали от ваксините едва ли може
да се приеме като необходима и неизбежна жертва, която човечеството трябва да даде в името на избавлението
си от болестите.
За жалост, историята със свързаните с ваксиниране
смъртни случаи не свършва дотук. Проучванията – както
на американски, така и на чуждестранни учени – сочат
към ваксинациите като причина за синдрома на внезапната детска смърт (СДВС)15 – „всеобхватна“ диагноза, която се поставя във всички случаи, когато точната
причина за смъртта остава неустановена (тези случаи в
САЩ са между 5 и 10 хиляди годишно).
Едно от проучванията стига до извода, че пикът на
случаите на СДВС е между 2 и 4-месечна възраст – точно
когато се дават първите две задължителни ваксини, а
при друго изследване се установява безспорна зависимост между ваксинирането и смъртните случаи през
следващите три седмици.
15 Karlsson L. Scheibner V. „Association between non-specific
stress syndrome, DPT injections and cot death.“,
2nd
immunization conference, Canberra, Australia, May 27-29, 1992.

Viera Schiebner, Ph.D., „Vaccination: 100 Years of Orthodox
Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the
Immune System“
W.C. Torch, „Diptheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization:
A potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS),“
(American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, 25.04 –
01.05, 1982), Neurology 32(4), pt. 2.
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Трето проучване доказва, че всяка година 3 000 деца в
САЩ умират до четвъртия ден след ваксинацията (изумителното в този случай е, че авторите на това проучване в края на краищата „аргументират“ липсата на връзка
между СДВС и ваксините), а друг колектив от изследователи стига до заключението, че половината от случаите
на СДВС са причинени от ваксини.16
Изследванията, показващи пряка връзка между СДВС
и ваксините, бързо биваха последвани от изследвания,
спонсорирани от прозводителите на ваксини, които достигаха до заключение, че няма връзка между СДВС и
ваксините. Голямата част от тях бяха опровергани от
други изследвания, а в някои случаи данните се тълкуваха изопачено и с явно пристрастие към ваксините.17
Но дали не допускаме грешка в стремежа си към прекалена предпазливост? Дали пък точно неопровержимите доказателства за връзката между ваксините и детската
смъртност не са причината за щателния и повсеместен
непрекъснат контрол върху имунизационния статус на
починалите деца при всички случаи на СДВС.
В средата на 70-те години в Япония завишиха минималната възраст на подлежащите на ваксиниране деца
от 2 месеца на 2 години, вследствие от което броят на
случаите на СДВС намаля драстично18. Те се изкачиха от
17-то до 1-во място в света (т.е. Япония имаше най-ниска
Viera Schiebner, Ph.D., „Vaccination: 100 Years of Orthodox
Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the
Immune System“, 1993.
16

17 Confounding in studies of adverse reactions to vaccines [see
comments]. Fine PE, Chen RT, REVIEW ARTICLE: 38 REFS.
Comment in: Am J Epidemiol 1994 Jan 15;139(2):229-30. Division
of Immunization, Centers for Disease Control, Atlanta, GA 30333.
18

Виж Viera Scheibner, от бележка 16.
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детска смъртност, когато децата не бяха ваксинирани).
Пред лицето на този факт обаче медицинската общност на САЩ избра да позицията на отричането. Съдебните лекари и патоанатомите отказват да проверяват
ваксинационния статус на починалите от СДВС – действие, чиято висока цена се заплаща от нищо неподозиращите родители, които не са наясно с опасността и се
отказват от правото да направят собствен избор.
Като имаме предвид колко малка част от случаите на
нежелани последствия от ваксини се докладват по установения ред, можем да предположим, че истинският им
брой надвишава 100 000 случая всяка година. Тъй като
повечето лекари не изпълняват задължението си да съобщават за подобни случаи, няма начин да се установи в
колко от тях става дума за трайна инвалидизация, но
статистическите данни навеждат на мисълта, че броят
им е няколко пъти по-висок от този на смъртните случаи. Тревогата, която поражда тази ситуация, се подсилва от проучванията, които разкриват, че едно от 175 деца,
при които е направена пълната серия ДТК-ваксинации,
страда от тежки постваксинални реакции19; както и от
докладите, които съдът изисква от лекарите като вещи
лица, в които се посочва, че при едно от 300 деца, ваксинирани с ДТК, това довежда до появата на чести припадъци20.
В Англия действително успяха да снижат смъртността
от коклюш в средата на 70-те, когато процентът на ваксинираните деца спадна от 80% на 30%. Шведският епи19 „Nature and Rates of Adverse Reactions Associated with DTP
and DT Immunizations in Infants and Children“ (Pediatrics, Nov.
1981, Vol. 68, No. 5)

DPT Report, The Fresno Bee, Community Relations, 1626 E.
Street, Fresno, CA 93786, December 5, 1984.
20
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демиолог Б. Тролфорс, проучвайки ефикасността и токсичността на противококлюшната ваксина в целия свят,
констатира много ниска смъртност от коклюш в индустриалните държави и посочва, че не може да се направи
разлика по този показател между страните с висок, нисък или нулев процент имунизирани. Той открива също,
че в Англия, Уелс и Западна Германия са регистрирани
повече смъртни случаи от коклюш през 1970 год. – година с високо ниво на имунизации, отколкото през втората
половина на 80-те, когато това ниво спадна.
Ваксинациите ни излизат много по-скъпо, отколкото
поддържането на нормални жизнени условия и опазването на здравето на нашите деца. Националната програма за обезщетяване при увреждания от ваксини (NVICP)
към федералното правителство на САЩ е изплатила на
родителите на увредени и убити от ваксините деца над
1,2 милиарда долара от парите на данъкоплатците от
1988 г. насам.
Междувременно фармацевтичните компании завладяват и заробват пазара – ваксинирането е узаконена
практика във всичките 50 щата (макар че в повечето от
тях тя може да бъде избегната без да се нарушава законът), но същите тези компании са „имунизирани” срещу
търсенето на отговорност за последствията от прилагането на техните продукти.
Освен това, на тях им се предоставя свобода да се позовават по своя преценка на служебната и търговска
тайна, което те умело използват в случаите на постваксинални увреждания, за да предотвратят по законен начин разкриването на истината за опасностите, които
носят ваксините. Подобно поведение е крайно неетично;
то принуждава и тези американци, които са против ваксините, да участват в изплащането на обезщетенията на
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увредените от ваксини, наред с техните производители,
които в същото време полагат всички усилия да държат в
неведение същите тези американци относно опасностите, свързани с употребата на техните продукти.
Много любопитен е фактът, че застрахователните
компании отказват да покриват щетите от неблагоприятните постваксинални реакции.
Истина за ваксините №1: Те причиняват значителен брой смъртни случаи и трайна инвалидност и са свързани със огромни финансови
разходи за семействата и данъкоплатците.

Мит 2: Ваксините са
много ефективни
Медицинската литература съдържа изненадващо голям брой проучвания, документиращи провала на ваксините. Всички епидемии от морбили, заушки, вариола,
полиомиелит и простудни заболявания се разразяват
във ваксинирани популации21.
21 „Measles vaccine failures: lack of sustained measles specific
immunoglobulin G responses in revaccinated adolescents and
young adults.“ Department of Pediatrics, Georgetown University
Medical Center, Washington, DC 20007. Pediatric Infectious
Disease Journal. 13(1):34-8, 1994 Jan.

„Haemophilus b disease after vaccination with Haemophilus b
polysaccharide or conjugate vaccine. Institution Division of
Bacterial Products“, Center for Biologics Evaluation and Research,
Food and Drug Administration, Bethesda, Md 20892. American
Journal of Diseases of Children. 145(12):1379-82, 1991 Dec. ->
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През 1989 год. в доклад на CDC се казва: „Сред децата
в училищна възраст епидемиите (от морбили) засягат
най-сериозно училищата, в които процентът на ваксинираните надвишава 98%.22 Това се регистрира във
всички части на страната, включително и такива, в които
заболяване от морбили не е имало от години.”23
CDC съобщава дори за епидемии от морбили в 100%
ваксинирани популации.24 Изследването на това явление стига до заключението: „Очевидният парадокс е, че
заболеваемостта от морбили расте право пропорционално на процента на ваксинираните, т. е. морбили се превръща в болест на имунизираните.”25
Наскоро бе доказано, че ваксината против морбили
потиска имунитета, което допринася за повишаване на
възприемчивостта към други инфекции.26
„Sustained transmission of mumps in a highly vaccinated
population: assessment of primary vaccine failure and waning
vaccine-induced immunity.“ Division of Field Epidemiology,
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia.
Journal of Infectious Diseases. 169(1):77-82, 1994 Jan. 1.
„Secondary measles vaccine failure in healthcare workers
exposed to infected patients.” Department of Pediatrics, Children's
Hospital of Philadelphia“, PA 19104. Infection Control & Hospital
Epidemiology. 14(2):81-6, 1993 Feb.
22 MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) 38 (8-9),
12/29/89.
23

MMWR "Measles." 1989; 38:329-330.

24

MMWR. 33(24),6/22/84.

„Failure to reach the goal of measles elimination. Apparent
paradox of measles infections in immunized persons.“ Review
article: 50 REFS. Dept. of Internal Medicine, Mayo Vaccine
Research Group, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, MN.
Archives of Internal Medicine. 154(16):1815-20, 1994 Aug 22.
25

Clinical Immunology and Immunopathology, May 1996;
79(2): 163-170.
26
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Тези проучвания навеждат на мисълта, че преследването на стопроцентово ниво на имунизация всъщност
води до обратни на желаните резултати. Този извод намира подкрепа в многобройните примери на епидемии,
избухващи след като е било имунизирано цялото население на страната. Заболеваемостта от вариола в Япония
е нараствала ежегодно след въвеждането на задължителното ваксиниране през 1872г. През 1892 г. от вариола
там са починали 29 979 души и всичките са били ваксинирани.27 В началото на XX век във Филипините е регистрирана най-ужасната епидемия от вариола и това става
след като 8 милиона души са приели 24,5 милиона дози
противовариолна ваксина (доститайки 95% ваксинирани
от цялото население). В резултат от това смъртността
нараства четирикратно28.
През 1989 г. страната Оман преживя епидемия от полиомиелит 6 месеца след достигането на стопроцентово
ниво на ваксинация.29 В САЩ през 1986 г. 90% от общо
1300 разболели се от коклюш в Канзас са били ваксинирани.30 В 72% от случаите на коклюш в Чикаго по време
на епидемията през 1993 г. болестта се е развила у хора,
които са имали всички предписани имунизации.31

27 Trevor Gunn, „Mass Immunization, A Point in Question“, at
15 (citing E.D. Hume, Pasteur Exposed-The False Foundations of
Modern Medicine, Bookreal, Australia, 1989.)

Physician William Howard Hay's address of June 25, 1937;
printed in the Congressional Record.
28

29 „Outbreak of paralytic poliomyelitis in Oman; evidence for
widespread transmission among fully vaccinated children“, Lancet
vol 338: Sept 21, 1991; 715-720.

Neil Miller, „Vaccines: Are They Really Safe and Effective?“
Fifth Printing, 1994, at 33.
30

31

Chicago Dept. of Health.
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Истина за ваксините №2: Фактите доказват, че
ваксинациите са ненадеждно средство за предпазване от болестите.

Мит 3: Ваксините са
главната причина за
днешното ниско ниво на
заболеваемост
Според Британската асоциация за напредък на науката, детските болести са намалели с 90% между 1850 и
1940 година, успоредно с подобряването на санитарнохигиенните условия за живот и много преди въвеждането на задължителните имунизационни програми. През
XX век смъртността от инфекциозни болести в САЩ и
Англия намаля трайно средно с около 80% (а тази от
морбили – с повече от 97%) преди въвеждането на ваксините.32
Изводът е, че в най-добрия случай на ваксините може
да се отдаде само малък процент от цялостното понижаване на смъртността от инфекциозни болести през XX
век. Дори и този минимален процент е твърде съмнителен, тъй като нивото на понижение остава почти едно и
също след въвеждането на ваксините. Освен това, в европейските държави, които отказаха да провеждат имуHarold Buttram, M.D., „Vaccine Scene 2000, Review and
Update,” Medical Sentinel, Vol.5 No. 2, March/April 2000.
32
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низация против варицела и полиомиелит, епидемиите
от тези болести също изчезнаха, както стана в държавите, където тези ваксинации са задължителни. Всъщност
имунизационните кампании против варицела и против
полиомиелит бяха последвани отначало от значително
нарастване на броя на заболелите; по време на имунизационната кампания против варицела другите инфекциозни болести продължиха своя спад, въпреки че
съответни ваксини за тях липсват. В Англия и Уелс нивото на заболеваемост от варицела и броят на извършените
ваксинации спаднаха успоредно за период от няколко
десетилетия между 1870-та и началото на Втората световна война.33
Така че е невъзможно да се прецени дали ваксинациите имат принос за продължаващия спад на смъртността
от инфекциозни болести или факторите, които обусловиха първоначалния спад (дезинфекционни и хигиенни
мероприятия, подобряване на храненето, естествени болестни цикли) просто останаха неповлияни от имунизационните програми. Подчертавайки това заключение,
наскоро Световната здравна организация констатира, че
нивата на заболеваемост и смъртност в страните от Третия свят нямат директна връзка с имунизационните
процедури и с медицинското лечение, но са тясно свързани с хигиенния и хранителен стандарт.34
Признанието, което се оказва на ваксинациите за
днешното ниво на заболеваемост, е силно преувеличено,
ако не е откровено погрешно. Привържениците на ваксинациите посочват нивото на заболеваемостта, но не и
това на смъртността, като доказателство за ефективност33

Neil Miller (бележка 30) – at 45 [NVIC News, April 92 at 12].

S. Curtis, „A Handbook of Homeopathic Alternatives to
Immunization“
34
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та на ваксините. Обаче статистиците ни казват, че статистиката на смъртността е по-добър критерий за заболеваемостта, отколкото самата схема на заболеваемостта,
по простата причина, че качеството на докладите и съхранението на данните за смъртните случаи са много понадеждни.35 Например, едно скорошно проучване в Ню
Йорк разкри, че само 3.2% от педиатрите действително
са докладвали случаите си на морбили на здравните органи. През 1974 г. Центърът за контрол на болестите на
САЩ изчисли, че в Джорджия има 36 случая на морбили, докато щатската Система за надзор в Джорджия докладва за 660 случая.36
През 1982 г. здравните органи на Мериленд обвиниха
за епидемията от коклюш телевизионното предаване
„Рулетката на ДТК-ваксината“, което предупреди за
опасността от ДТК. Но когато бившият главен вирусолог
на Федералния отдел за биологични стандарти д-р Антъни Морис анализира 41 случая, само при 5 от тях се
получиха потвърждения за действително разболяване от
коклюш и всички те касаеха ваксинирани деца. 37
Примери като този демонстрират заблудите в официалните данни за заболеваемостта, но тези, които подържат ваксинациите, са склонни сляпо да им се доверяват.
Истина за ваксините №3: Не е ясно какво е
влиянието на ваксинациите за спада на инфекциозната заболеваемост през ХХ век.
35 Darrell Huff, „How to Lie With Statistics“, W.W. Norton &
Co., Inc., 1954 at 84.
36 Quoted from the internet, credited to Keith Block, M.D., a
family physician from Evanston, Illinois, who has spent years
collecting data in the medical literature on immunizations.
37

Trevor Gunn (виж бележка 27), at 15.
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Мит 4: Ваксинацията
се основава на точната и
логична теория и практика
за имунизацията
Клиничното основание за ваксинациите е тяхната
способност да стимулират продукцията на антитела у
реципиента – факт, който никой не оспорва. Това, което
не е ясно обаче, е дали подобна продукция на антитела
означава добър имунитет. Деца с недостиг на гамаглобулин са неспособни да образуват антитела, но те се
възстановяват от инфекциозни болести почти толкова
бързо, колкото и другите деца.38
Освен това, едно изследване, публикувано от Британския медицински съвет през 1950 г., по време на една
епидемия от дифтерия, стигна до заключението, че не
съществува връзка между количеството на антителата и
нивото на заболеваемостта. Изследователите откриват
резистентни хора с изключително ниско ниво на антитела и болни хора с високо ниво.39
Естественият имунитет е комплексно явление, обхващащо много органи и системи; той не може да бъде поддържан изцяло чрез изкуствено стимулиране на
продукцията на антитела.

38

Виж бележка 27; at 21

Виж бележка 27; at 21 (British Medical Council Publication
272, May 1950).
39
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Друго изследване посочва, че ваксинацията ангажира
имунните клетки с определени специфични антигени,
съдържащи се във ваксините, правейки ги неспособни да
реагират срещу други инфекции. По този начин нашият
имунен резерв всъщност бива редуциран, което става
причина за понижаване на общите съпротивителни възможности.40
Друг аспект от теорията за имунизациите е този за
„колективния имунитет”, според който когато достатъчно хора в общността са имунизирани, всички са защитени. Както Мит №2 разкри, съществуват много
документирани примери, показващи точно обратното –
изцяло ваксинирани популации се разболяват от съответните болести. При морбили това изглежда е пряк резултат от високия процент ваксинирани.41
Щатският епидемиолог в Минесота заключава, че
ваксината увеличава риска от разболяване, а едно проучване разкрива, че при ваксинираните деца рискът да
се разболеят е пет пъти по-голям от този при неваксинираните.42
Внимателно подбрани епидемиологични проучвания
обаче се използват за оправдаване на имунизационните
програми. Много от тези проучвания не могат да се използват като легитимни източници, от които да се правят заключения за ефективността на ваксините – ако 100
души бъда ваксинирани и 5 от тях се разболеят, се твърди, че ваксината има 95% ефективност. Но ако само 10 от
40 Виж бележка 27, at 21; виж още Neil Miller, (бележка 24)
at 47; Buttram, MD, Hoffman, Mothering Magazine, Winter 1985
at 30; Kalokerinos and Dettman, MDs, „The Dangers of
Immunization“, Biological Research Inst. [Australia], 1979, at 49).
41

Mayo Vaccine Research Group, виж бележка 25
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Neil Miller, бележка 30
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тези 100 са били в контакт с болестотворния причинител, тогава ефективността на ваксината всъщност става
50%. Така че изчисляваният по досегашния начин процент на ефективност на ваксината не може да бъде смятан за реален.
Друга тревога, свързана с имунизационната практика,
е предположението, че всички деца, независимо от възрастта им, са почти еднакви. Така двумесечното бебе,
тежащо 3,5 килограма, поема същата доза, каквато се
дава на петгодишно дете с тегло 20 килограма. Бебета с
незряла, недоразвита имунна система поемат пет и повече пъти по-голяма доза (според телесното си тегло) от
по-големите деца. Освен това, при случайно измерване
беше констатирано, че броят на „единиците“ в една доза
варира от половината до три пъти повече от посоченото
на етикета; контролът на качеството на ваксините, упражняван от самите производители, изглежда, толерира
повече доближаването до горната граница на грешката.
Ваксинации с непропорционално високо ниво на смъртност и инвалидизация многократно са констатирани от
Националния център за информация, свързана с ваксините, но FDA отказва да се намеси, за да предотврати
излишните увреждания и смъртни случаи.
Въпреки това, ваксината за ротавирус бе изтеглена от
пазара няколко месеца след като беше въведена в употреба, тъй като доведе до запушване на червата у мнозина. Учудващо, но FDA и CDC са знаели за проблема
преди лицензирането на ваксината, но и двете институции са дали своето категорично одобрение.43
43
Chairman/Congressman Dan Burton, Committee of
Government Reform, Opening Statement, „FACA: Conflicts of
Interest and Vaccine Development, Preserving the Integrity of the
Process”, June 2000.
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Накрая ваксинационната практика почива на убеждението, че всички реципиенти, независимо от тяхната
раса, култура, начин на хранене или каквото и да било
друго обстоятелство, реагират по един и същи начин…
Не по-малко обезпокоителни са резултатите от едно
изследване, публикувано наскоро в New England Journal
of Medicine, което разкрива, че значителен брой румънски деца са били заразени с полиомиелит чрез ваксината,
което не е често срещано явление в по-развитите страни.
Беше констатирана и връзка с инжекционните антибиотици – една единствена инжекция, направена през първия месец след ваксинацията, увеличава риска от
полиомиелит осем пъти, две до девет инжекции увеличават този риск 27 пъти, а 10 и повече инжекции - 182
пъти.44
Колко ли други фактори, които теорията за имунизациите не е взела предвид, ще се появят на бял свят неочаквано, за да разкрият непредвидени и пренебрегвани
досега последствия от ваксинациите? Ние няма да започнем да разбираме мащабите на тази опасност, докато
изследователите не започнат да наблюдават задълбочено и да докладват добросъвестно резултатите от работата
си. Междувременно, населенията на цели държави са
превърнати в неволни участници в една хазартна игра,
която много хора биха предпочели да не играят, ако
„правилата“ за нея им бъдат разяснени предварително.
Истина за ваксиниите №4: Много от предположенията, на които се основава имунизационната теория, биват отхвърнели от практиката
като погрешни.
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Мит 5: Детските болести
са изключително опасни
Повечето детски инфекциозни болести имат съвсем
малко сериозни последствия в днешния модерен свят.
Дори консервативните статистики на CDC за коклюша
през 1992-1994 г. сочат 99.8% оздравели. Всъщност, когато през епидемичния взрив от есента на 1993 г. в Охайо и Чикаго имаше стотици разболели се от коклюш,
експертите по инфекциозни болести от детската болница
в Синсинати казаха: „Болестта протече много меко, нямаше нито един починал и никой не лежа в интензивно
отделение.”
През огромна част от историята детските инфекциозни болести са били доброкачествени, като в същото време осигуряват пожизнен имунитет, докато имунитетът от
ваксините е само временен. Всъщност временният имунитет, осигуряван от ваксините, може да създаде още поголеми опасности през по-нататъшния живот на децата.
Например, смята се, че новата ваксина против варицела
е ефективна в продължение на 6 до 10 години. Ако наистина е ефективна, тя ще отложи опасността от разболяване вместо в детството – в зрялата възраст, когато
вероятността за смъртен изход е 20 пъти по-голяма.
Около половината от болните от морбили в края на
80-те години, при които се наложи реанимация, бяха
подрастващи и възрастни, повечето от които са били
ваксинирани като деца45, а препоръчаните допълнителни „подсилващи“ имунизации могат да осигурят защита
45
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за по-малко от 6 месеца.46 Освен това, някои медицински
специалисти са загрижени, че вирусът на варицелата
може „да се реактивира по-късно през живота под формата на херпес зостер или други разстройства на имунната система“.47
Д-р А. Лавин от педиатричното отделение на медицинския център „Сейнт Люк“ в Кливланд, Охайо, се противопостави енергично на лицензирането на нова
ваксина, „Докато ние всъщност познаваме ... рисковете
от инжектирането на мутирала ДНК (херпесния вирус) в
генома на гостоприемника (децата).”48
Истината е, че никой не знае какви са тези рискове, но
ваксината, така или иначе, беше лицензирана и днес се
препоръчва от здравните власти. Повечето инфекциозни
болести не само, че рядко са опасни, но те действително
може да изиграят жизненоважна роля за развиването на
силна, здрава имунна система. Хора, които не са боледували от морбили, имат по-висока заболеваемост от някои кожни болести, дегенеративни болести на костите,
хрущялите и някои тумори, а непреболедуването от заушка се свързва с по-висок риск от рак на яйчниците.
Истина за ваксините №5: Опасността от детските болести се преувеличава силно, за да бъдат
сплашени родителите и да бъдат склонени към
провеждането на една спорна, но свързана с големи печалби процедура.
46 Vaccine Information and Awareness (VIA), „Measles and
Antibody Titre Levels,“ from Vaccine Weekly, January 1996.
47 NVIC Press Release, „Consumer Group Warns use of New
Chicken Pox Vaccine in all Healthy Children May Cause More
Serious Disease“
48
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Мит 6: Полиомиелитът
е безспорен пример за
огромния успех на ваксините
Шест щата от Ню Инглънд съобщават за повишена
заболеваемост от полиомиелит една година след въвеждането на ваксината Салк… През 1959 год. 77.5% от пациентите с парализи в Масачузетс са приели преди
разболяването си по 3 дози инжекционна полиоваксина.
През 1962 г., на изслушването си пред Конгреса на
САЩ, д-р Бърнард Грийнбърг (шеф на Катедрата по биостатистика към Университета по обществено здравеопазване в Северна Каролина) свидететелства, че
случаите на полиомиелит не само са се увеличили значително след въвеждането на задължителната ваксина
(50% ръст през 1958 спрямо 1957 г., 80% ръст през 1959
спрямо 1958 г.), но и че статистиките са били манипулирани от службите по обществено здравеопазване, за да се
създаде обратното впечатление.49
Според д-р Виера Шайбнер, 90% от случаите на полиомиелит са били елиминирани от статистиките чрез
предефиниране на болестта от здравните власти, което е
било сторено след въвеждането на ваксината, докато в
действителност през това време Салк-ваксината продължавала да причинява полиомиелитни парализи в
няколко страни, в които не е имало епидемии, предизвикани от див вирус.
Hearings before the Committee on Interstate and Foreign
Commerce, House of Representatives, 87th Congress, Second
Session on H.R. 10541, May 1962, at 94.
49
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През 1985 г. CDC съобщи, че 87% от случаите на полиомиелит в САЩ за периода от 1973 до 1983 год. са били
предизвикани от ваксината. Джонас Салк, откривателят
на инжекционната полиомиелитна ваксина, свидетелства пред сенатската подкомисия, че почти всички епидемични взривове след 1961 год. са предизвикани от
оралната полиоваксина.
На семинар по полиоваксините, спонсориран от Института по медицина и Центъра за контрол и превенция
на болестите, д-р Самуел Катц от Университета „Дюк“
докладва, че всяка година в САЩ има по 8-10 случая на
паралитичен полиомиелит, свързан с ваксината при хора, които са приели оралната полиоваксина и че от четири години в западното полукълбо не е констатирано
наличие на див полиомиелитен вирус.
Джесика Шиър от Изследователския център към Националната болница за рехабилитация във Вашингтон
посочва, че повечето родители не знаят, че ваксинацията
против полиомиелит в страната води до „известен брой
жертви всяка година“. Това противоречие допълнително
се утежнява от малкия брой съобщения за неблагоприятни последствия и наблюденията на Националната
програма за обезщетяване при увреждания от ваксини за
това, че в много случаи неблагоприятните реакции срещу ваксини се диагностицират погрешно като други заболявания. Така че действителният брой на „жертвите“
от паралитичен полиомиелит, свързан с ваксината, може
да е много по-висок от този, съобщен от CDC.
Истина за ваксините №6: Те предизвикват значително нарастване на случаите на полиомиелит
след години на траен спад и са единствената
причина за полиомиелит в САЩ днес.
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Мит 7: Детето ми нямаше
незабавни усложнения
след ваксинацията, така че
няма защо да се тревожа
Документираните късни неблагоприятни ефекти на
ваксините обхващат хронични имунологични и неврологични разстройства като аутизъм, хиперактивност, синдром на лоша концентрация, дислексия, алергии, рак и
други състояния, много от които почти не се срещаха 30
години преди въвеждането на масовите имунизационни
програми. Съставките на ваксините включват известни
канцерогени като тимеросал, алуминиев фосфат и формалдехид (Според Информационния център по отровните вещества в Австралия не съществува приемливо малко
количество формалдехид, което да може да бъде инжектирано в жив човешки организъм). Проучванията на
медицинския историк, изследовател и писател д-р Харис
Култер разкриват, че имунизациите в детска възраст
„предизвикват слабо протичащ енцефалит при бебетата
в много по-широки мащаби, отколкото здравните власти
са склонни да признаят – от 15% до 20% от всички деца.”
Той посочва, че последствията от енцефалита (възпаление на мозъка – познат страничен ефект от ваксинациите) – аутизъм, неспособност за учене, сексуални
разстройства, астма, внезапна сърдечна смърт при бебета, диабет, затлъстяване и импулсивна агресивност – са
именно разстройствата, които най-много тормозят съв-
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ременното общество. Много от тези състояния бяха относително редки в миналото, но станаха по-често срещани след повсеместното въвеждане на детските
имунизационни програми. Култер посочва също, че
„коклюшният токсин се използва за предизвикване на
енцефалит у опитни животни”.
Едно германско изследване открива връзка между
ваксинациите и 22 неврологични състояния, включително лоша концентрация и епилепсия. Дилемата е, че
вирусният елемент във ваксините може да остане и да
мутира в човешкото тяло в продължение на години, като
последствията от това са неизвестни. Милиони деца са
въвлечени в огромен, циничен експеримент, а медицинската общност не полага никакви чистосърдечни, организирани усилия да проследи негативните странични
ефекти или да определи дългосрочните последици.
Барт Класен (MD, PhD, основател на Classen
Immunotherapies и разработчик на ваксинационни технологии) е провел епидемиологични проучвания по света и открил, че ваксините водят до 79% от случаите на
диабет тип 1 при деца до 10-годишна възраст.
Повишеният риск се забелязвал от 9% при ваксината
за дифтерия и до 50% при тази за Хепатит Б. Според
Класен, данните на CDC потвърждават неговите наблюдения. Въпреки това, откритията на Класен стигат доста
по-далеч от диабета, както става ясно от неговия коментар в изданието от 1999 г. на British Medical Journal:
„Случаите на много други хронични имунологични
заболявания, включителнио астма, алергии и имунномедиирани ракови заболявания, са се покачили значително и може би имат връзка с ваксините.”50
Но заключенията му, свързани с диабета, може да се
50
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окажат само върха на айсберга. Скорошни проучвания в
САЩ и Англия достигат до извода, че ваксините може да
предизвикват и аутизъм.51 Натравянето с живак и аутизма имат почти идентични симптоми52, а чрез стандартните планирани ваксини в рамките на 1 ден може да се
инжектира 41 пъти по-голяма доза живак от тази, за която се знае, че е вредна.
Броят на болни от аутизъм в Калифорния се увеличи с
1000% за последните 20 години, с драматично покачване
след въвеждането на МПР ваксината в началото на 1980те. В Англия също имаше драстично покачване на заболелите от аутизъм през 1990-те, когато беше въведена
МПР ваксината там. Някои деца получават чрез ваксините 100 пъти повече от максималното допустимо количество живак. През януари 2000 г. Journal of Adverse
Drug Reactions обяви, че МПР ваксината не е била адекватно тествана и не би трябвало да бъде лицензирана.
Предполагаемата връзка между ваксините и аутизма
беше допълнително подсилена от факта, че много физици чрез системна живачна детоксикация на пациенти,
страдащи от аутизъм, са довели до драстични подобре-

51 Singh V, Yang V. Serological association of measles virus and
human herpes virus-6 with brain autoantibodies in autism. Clinical
Immunology and Immunopathology 1998;88(l):105-108.

Wakefield AJ, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, nonspecific colitis, and pervasive developmental disorder in children.
Lancet 1998;351:637-641.
Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M,
Montgomery SM, et al. „Enterocolitis in Children With
Developmental Disorders.“ Am. Journal of Gastroenterology,
September; 95:2285-2295.
Stephanie Cave, MD, NVIC Vaccine Conference, Sept., 2000;
See http://909shot.com – conference transcripts and information
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ния в тяхното здраве и поведение.53
Днес едно на всеки 150 деца е болно от аутизъм според Националния информационен център по ваксините
(NVIC). В началото на 1940-те, преди въвеждането на
повечето ваксини, това заболяване се е считало за много
рядко и само малцина доктори са се сблъсквали с него в
практиката си.
Истина за ваксините №7: Дълготрайните неблагоприятни ефекти от ваксинациите на практика
почти напълно се пренебрегват, въпреки силната
им връзка с много хронични състояния.

Мит 8: Ваксините са
единствената възможна
профилактика на болестите
Повечето родители се чувстват принудени да вземат
някакви профилактични мерки за своите деца. Въпреки
че никъде няма 100% гаранция, имунизациите имат надеждни алтернативи. В исторически аспект хомеопатията е била многократно по-ефективна от алопатичната
„общоприета“ медицина при лечението и предотвратяването на болестите. По време на холерната епидемия в
САЩ през 1849 год. смъртността при пациентите, използващи алопатичната медицина, бил 48%-60%, докато
хомеопатичните болници имат документирана смърт53

Press release, 12.02.2001; http://autism.com/ari/press1.html
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ност от 3%.54 Приблизително такива са статистическите
данни при лечението на холерата и днес.55
Скорошни епидемиологични проучвания показват, че
хомеопатичните лекарства са равни на или превъзхождат стандартните ваксини в предотвратяването на болестите. Съществуват официални доклади, според които
нивото на успешните резултати сред хората, приели
профилактично хомеопатични лекарства след контакт с
болен, е 100% – нито един от тях не се разболял от болестта.56
Изготвени са хомеопатични набори за профилактика.57 Хомеопатичните лекарства могат да се приемат и
само в периодите с повишен риск от заболяване (епидемии, пътувания и пр.), като са доказали високата си
ефективност в такива случаи. И тъй като тези лекарства
нямат токсични съставки, те нямат странични действия.
В допълнение към това, хомеопатията е ефективна в
преодоляването на някои форми на инвалидизация,
предизвикани от ваксини, както и много други хронични
състояния, при които алопатичната медицина има минимални успехи.
Истина за ваксините №8: Доказано и документирано безопасни и ефективни алтернативи съществуват от десетилетия, но те се потъпкват от
официалните здравни власти.
Dana Ullman, Discovering Homeopathy, at 42 (Thomas L.
Bradford, Logic Figures, p68, 113-146; Coulter, Divided Legacy, Vol
3, p268).
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Виж S. Curtis, бележка 34
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Виж S. Curtis, бележка 34

Isaac Golden, Vaccination? A Review of Risks and
Alternatives, 5th Edition, 1994. (Australia).
57

53

Мит 9: Ваксините са
задължителни и неизбежни
В една от следващите глави ще разгледам възможностите за освобождаване от ваксини в България.
Истина за ваксините №9: Законно освобождаване от имунизация може да се осигури.

Мит 10: Главната грижа на
държавните здравни служби
е здравето на хората
Историята на ваксинациите гъмжи от документирани
примери за измами, извършени с цел да се представят
ваксините като могъщи победители на болестите, докато
всъщност много пъти те забавят спада на заболеваемостта и дори обръщат посоката на тази тенденция. Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство
признава, че имунизационният статус е определящ при
диагностицирането на редица болести, които, открити у
ваксинирани пациенти, получават най-различни диагнози. Болнични регистри и смъртни актове са били
фалшифицирани. Днес много лекари отказват да поставят точните диагнози на ваксинирани деца и така поддържат мита за успеха на ваксините.
Конфликтите на интереси са нещо типично за индус-
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трията с ваксини. Членове и председатели на комитетите, отговарящи за ваксините във FDA и CDC, притежават
акции във фармацевтични компании, произвеждащи
ваксини; лица от двете институции притежават патенти
за ваксини, пряко свързани с решенията, които тези комитети взимат.
CDC предоставя заявления за освобождаване от конфликт на интереси на всеки от техния комитет, като по
този начин позволява пълно участие в дискусиите, водещи до гласуване на всеки участник, независимо дали
той има финансова изгода от решението.58
През октомври 1999 г. съобщението до Конгреса от
Барт Класен (разработчик на технологии за ваксини)
гласеше: „Ясно е… че правителствената имунизационна
политика… е водена от политически интереси, а не от
науката. Мога да дам многобройни примери за случаи,
при които служители на Щатските здравни служби…
напредват в своята кариера, действайки като пропагандатори, подкрепящи политическите планове. В един
случай… служители на чуждо правителство, спонсорирани и работещи в тясна връзка с Щатските здравни
служби, публикуваха неверни данни в голямо медицинско списание. Неподправените данни показваха ясно, че
ваксината беше опасна, но според фалшифицираните
данни нямаше никакъв риск. Служител на Националния
институт по здравеопазване в САЩ, който управлява
огромни субсидии за ваксини, публикува заблуждаващо
писмо по темата, заедно с един от тези чуждестранни
служители. Както знаете, незаконно е да се фалшифицират данни от изследване, спонсорирано от правителствоCongressman Dan Burton, Committee on Government
Reform, „FACA: Conflicts of Interest and Vaccine Development:
Preserving the Integrity of the Process“, June 15, 2000.
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то на САЩ…“59
Във Франция 15 000 френски граждани осъдиха правителството за странични реакции от ваксината против
Хепатит Б.60 Бивши длъжностни лица в здравеопазването там излежават присъди, защото не са следвали закона, за да подсигурят сигурността на ваксините и по тази
причина ваксинирането против Хепатит Б в училищна
възраст бе прекратено.
Ситуацията при американските военни може би е дори по-лоша: „… четири писма от FDA … ясно показват, че
ваксината против антракс е била одобрена за продажба
без производителят да проведе дори едно контролирано
кличично изпитване.”61 Клиничните изпитвания, разбира се, са абсолютно необходими за да се прецени безопасността и ефективността на един фармацевтичен
продукт. Военните са били и продължават да бъдат неволни жертви на неетични експерименти.
Истина за ваксините №10: Много от длъжностните лица в здравеопазването, които определят
политиката за ваксините, печелят значително от
своите решения.
Някои заключителни бележки:
След едно обширно проучване на медицинската литература по въпроса за ваксинациите д-р Виера Шайбнер
заключава, че „липсват каквито и да било доказателства
59 J. Barthelow Classen, letter to The Honorable Dan Burton,
Chairman U.S. House of Representatives, Committee on Govern.
Reform, Washington, DC 20515, 12.10.1999, http://vaccines.net

„Show us the Science“, Mothering Magazine, March/April
2001, Report on the Sept. 2000 NVIC Vaccine Conference.
60

61

Виж бележка 59
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за способността на ваксинациите да предпазват от някакви болести. Точно обратното, налице е изобилие от
доказателства, че те предизвикват сериозни странични
ефекти.” Това изглежда доста радикална позиция, но тя
никак не е неоснователна. Безкрайното отричане на доказателствата срещу ваксините само увековечава „митовете” и техните негативни последици за нашите деца и
общество. Очевидно належаща е необходимостта от настойчиви и обстоятелствени научни изследвания, но при
липсата на такива, имунизационните програми продължават да се разширяват. Печалбите на производителите
на ваксини са гарантирани, но никой така и не поема
отговорност за отрицателните ефекти от тях, което вече
буди силно подозрение. Това е особено тъжно, като се
има предвид, че има толкова безопасни, ефективни и
достъпни алтернативи.
Междувременно надбягването продължава. Според
Националния център за информация, свързана с ваксините, има разработени повече от 200 нови ваксини… Изследователите работят върху въвеждането на ваксини
чрез назални спрейове, чрез комари и чрез плодове на
генно-модифицирани растения, в които се развиват ваксиналните вируси…
Ако обществото не протестира на висок глас, ние ще
виждаме все повече и повече нови ваксини, задължителни за нас и нашите деца. И ако печалбите могат лесно
да бъдат изчислени, цената, която човечеството плаща,
продължава да се игнорира.
Каквото и да е личното ви решение по въпроса за ваксините, нека то бъде информирано! Вие имате правото и
носите отговорността. Това е много труден въпрос, но
залогът е повече от достатъчен, за да оправдае разхода
на време и енергия, необходими за неговото решаване.
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Факти, факти и още факти
Следва цитат от „Световната конспирация срещу
здравето“ от д-р Атанас Гълъбов:
„Трябва да се знае, че епидемиите следват определени
цикли на поява, развитие и затихване, които не се влияят от имунизациите. Според Британската асоциация за
напредък в науката честотата на детските болести е намаляла с около 90% за периода между 1850 и 1940 г.,
като това се свързва с подобрените условия на живот и
хигиена още преди навлизането на задължителните масови имунизационни програми. Смъртността от морбили например е била снижена с 97% още преди
въвеждането на съответната ваксина. Във Великобритания епидемиите и смъртността от полиомиелит, които
достигнали своя връх през 1950 г., са намалели с 82% до
1955 г., когато се въвежда полиомиелитната ваксина. Но
интересното е, че в Европа, в която въобще не са провеждани масови ваксинации срещу едра шарка и полиомиелит, епидемиите заглъхват по същото време.
Според публикация на Американската асоциация за
напредък в науката в „Сайънс 86“: „Европейските страни
са изкоренили полиомиелита, без да ваксинират
всички хора...“
Дори СЗО признава, че в страните от третия свят честотата на заболелите и смъртността нямат пряка връзка
с провежданите имунизации, а с хигиената и храненето!
Данните, отразени в доклада на д-р Кристин Севърин
на една медицинска конференция, състояла се в Дейтън,
Охайо, през ноември 1993 г., показват, че през 1989 г.
почти три четвърти от докладваните случаи на морбили
(дребна шарка) в щата са били при ваксинирани хора,
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като 80 % от тях са били при лица над 14-годишна възраст. При преглед на 1600 случая на морбили в Квебек,
Канада, между януари и май 1989 г., се установява, че
58% от разболелите се деца са били ваксинирани. Американските центрове за контрол и профилактика на заболяванията (СDС) съобщават за случаи на заболели в
100% ваксинирани популации.
Същевременно американското правителство признава, че морбили при здрави деца в училищна възраст е
считано за заболяване с благоприятна прогноза. При
повече от 3000 случая на дребна шарка в Охайо от 1987
до 1991 г. не е докладван нито един смъртен случай или
пък сериозно усложнение.
Ваксината срещу заушка (паротит) също може да бъде
много неефикасна – случаи на заболяване има при голям брой имунизирани деца в училищна и предучилищна възраст.
Що се отнася до магарешката кашлица (коклюш/пертусис), половината от няколкото стотин докладвани случая в Охайо между 1987 и 1991 г. са били при
ваксинирани хора…
На международен семинар относно страничните
ефекти от ваксинациите според представител на шведските здравни власти от 1979 г. в Швеция не се прилага
ваксина против магарешка кашлица поради слабата й
ефикасност и високата честота на странични действия и
поради факта, че епидемиите възниквали само у ваксинирани…
Изследване, публикувано в „Ню Инглънд джърнъл ъф
медисин“ от 1994 г., показва, че над 80% от децата над 5годишна възраст, които са се разболели от коклюш, са
били имунизирани според протокола. За периода от
1900 до 1935 г. още преди въвеждането на ваксината,
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случаите на магарешка кашлица, включително и смъртните в резултат на заболяването, намаляват значително за САЩ със 79%, а за Англия с 82%.
Ваксинациите не само не предпазват ефикасно
от болестите, които са предназначени, но напротив, увеличават риска от "заразяване" с тях, като
дори самите те могат да предизвикват възникването на епидемии!
В Япония след въвеждането на задължителната имунизация срещу едра шарка през 1872 г. драстично нараства и заболеваемостта, и смъртността. До 1892 г. има
вече 29 979 души починали и всичките те са били ваксинирани!
В началото на века Филипините преживяват найтежката епидемия от едра шарка, след като 8 млн. души
са получили 24,5 млн. дози ваксини, вследствие на което
смъртността се увеличила 4 пъти!
Една година след въвеждането на ваксината на Салк
шест области в Ню Инглънд, САЩ, докладват за значително увеличение на случаите на полиомиелит. Например в Роуд айлънд през 1955 г., т.е. непосредствено
преди въвеждането на полиомиелитната ваксина, заболелите са били 22. На следващата година те са вече 122 увеличението е 454%! В Масачузетс положението било
още по-драматично: 273 случая през 1954 г. срещу 2027
за 1955г., което представлява повишаване на заболеваемостта с 642% след въвеждане на ваксината! Още тогава
лекари и учени от Националния здравен институт на
САЩ (NIH) отказвали да ваксинират децата си, защото
са знаели за неефективността и опасността от тази ваксина. Но различни фармацевтични фирми, които били
вложили пари в разработването ѝ и Националната фондация по детски паралич убедили PHS да подпише фал-
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шива прокламация, че ваксината е безопасна и ефикасна. Ето как финансовите интереси раждат митове!
През 1959 г. в Масачузетс 77,5% от всички заболели от
полиомиелит, при които се е развила парализа, са били с
направени преди това 3 имунизации.
През 1989 г. в Оман избухва най-големият до този
момент взрив от полиомиелит шест месеца след имунизационната кампания, като 98% от разболелите се са
били ваксинирани.
През 1986 г. при епидемия от коклюш в Канзас 90% от
всички 1300 разболели се са били ваксинирани. През
1993 г. при подобна епидемия в Чикаго разболелите се
ваксинирани са били 72%.
Има различни прийоми, които се използват, за да се
представят ваксините като главна причина за ликвидирането или значителното намаляване на определени
инфекциозни болести. По време на слушания в Конгреса
през 1962 г. д-р Бернард Грийнбърг от отдела по биостатистика към Университета в Северна Каролина заявява,
че случаите на полиомиелит са се увеличили драстично
след въвеждането на масовите имунизационни кампании, но статистиките са манипулирани от PHS за да се
придобие противоположеното впечатление.
След започването на масовите имунизации
съвсем целенасочено са били променени стандартите за поставяне на диагнозата „полиомиелит“, както и дефинициите на други болести с
цел броят на заболелите да изглежда по-малък и
по този начин да се „докаже“ ефикасността на
ваксинациите. В САЩ например след въвеждането на
живата полиомиелитна ваксина на Сабин, за да се говори за епидемия от полиомиелит, вече трябвало да има
съобщени не 20 случая на 100 000, както било дотогава,
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а 35. Освен това бил променен и удължен срокът и изискванията за наличие на остатъчна парализа…
След въвеждането на по-точни лабораторни диагностични процедури вече е било възможно да се разграничи
например полиомиелитът от асептичния менингит и
различни други вирусни или бактериални инфекции,
които биха могли да дадат подобна симптоматика. Вероятно по-рано много от тях погрешно са били смятани за
полиомиелит. Според д-р Вира Шнайбнер до 90% от заболяванията от полиомиелит, които допреди въвеждането на ваксината на Салк са били определяни като такива,
след въвеждането на тази имунизация, са били изключени от статистиката, защото са били предефинирани,
например на вирусен или асептичен менингит.
Министерството на здравеопазването на Великобритания признава, че ваксинационният статус определя
името на заболяването, което се дава при проява на някакви симптоми след имунизацията. Това означава, че
когато детето или възрастният развие след ваксинацията
заболяването, за което е „имунизиран”, или пък се проявят различни странични ефекти, то те се диагностицират като други заболявания и не се приема, че това са
постваксинални реакции. Така и усложненията, и смъртните случаи, предизвикани от ваксините, изкуствено се
поставят в различна категория. При аутопсиите на пациенти, които са починали след ваксинация, този факт не
се документира, а се пишат други диагнози, например
миокардит, ептицемия, менингит и т.н., като по този
начин се скрива истината. Според Барбара Лоу Фишер,
президент на Националния информационен център по
ваксините в САЩ, не само не се проявява загриженост от
страна на правителствените органи, но и се правят целенасочени опити да се потули истината за ваксините,
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многобройните странични ефекти и смъртни случаи
след имунизации.
Според данни на CDC всички случаи на полиомиелит
в САЩ между 1973 и 1983 г. с изключение само на няколко внесени отвън, са били предизвикани от ваксинациите. Самият д-р Джонас Салк, създателят на убитата
полиомиелитна ваксина, заявява пред сенатска подкомисия, че епидемиите от болестта след 1961 г. са в резултат на имунизациите! От CDC признават, че
понастоящем живата ваксина на Сабин, която се дава
през устата, е основната причина за случаите на полиомиелит в САЩ. Вирусът остава в гърлото от една до две
седмици, а в изпражненията - до 2 месеца! Така че самите имунизирани се явяват резервоар на зараза. За периода 1980-1985 г. са съобщени общо 55 случая - 51 след
имунизиране и 4 при хора, върнали се от развиващи се
страни. Трима от заболелите от полиомиелит по време
на пребиваването си в чужбина са били ваксинирани!
Съвсем очевидно е, че ваксините не са надежден начин за предпазване от инфекциозни болести. Те не създават траен имунитет, така както естествено прекараното
заболяване. Следва логичният въпрос: ЗАЩО ТОГАВА
ДЕЦАТА
ИЗОБЩО
ТРЯБВА
ДА
БЪДАТ
ВАКСИНИРАНИ?
Поставянето на определена ваксина лъже тялото да се
съсредоточи върху създаването на антитела, което обаче
представлява само един аспект от комплексността на
имунния отговор и не е сигурен показател за това дали
човек ще бъде предпазен от дадена инфекциозна болест.
Още през 1950 Британският медицински съвет публикува изследване, направено по време на епидемия от дифтерия, което показва, че няма доказуема връзка между
наличието или отсъствието на антитела и случаите на
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заболелите! Естествено придобитият имунитет в резултат на прекарано заболяване е очевидно сложно явление,
включващо много органи и системи и не може да бъде
наподобено само чрез изкуствено стимулиране на образуването на антитела. Въпреки че специфичният имунитет срещу определена болест понякога може да се засили
в резултат на ваксинацията, цялостният имунен отговор
може да се влоши значително и организмът да стане податлив на много повече инфекции. След имунизирането
много деца започващ да боледуват и се появяват хронични проблеми като бронхити, астма, екзема и др…
Имунната система е така устроена, че да разпознава
„своето“ от „чуждото“. Когато ваксината се вкара директно в кръвния ток на детето, тялото е лишено от възможността да реагира и да се защити по нормалния и найефективен за него начин, като вирусите имат значително
улеснен достъп до вътрешните органи и тъкани, навлизат в незаразените клетки на тялото и започват да се
размножават там. Това естествено обърква имунната
система, защото тя не може да се ориентира вече кое е
"свое" и кое "чуждо" и съответно кое е вредно и кое – не
е. И тогава остават два възможни изхода – единият е да
се понижат защитните сили като цяло и организмът да
стане значително по-податлив на инфекции или пък
тялото да атакува собствените си клетки и тъкани, при
което се развиват автоимунни заболявания.
Липсата на видими непосредствени реакции
след ваксинацията не означава, че не настъпват
хронични имунологични и/или неврологични
проблеми. Понякога втората или третата доза могат да
отключат заболяване. След започването на масовите
имунизации се появиха здравни проблеми, които преди
са били непознати или изявени само в много по-слаба

64

степен – аутизъм, хиперактивност, дислексия и др. Последните 50 години се наблюдава истинска пандемия от
алергии, автоимунни и хронични заболявания…
Дори внимателно проведени епидемиологични проучвания не могат да дадат реален положителен отговор
за ефикасността от имунизациите. Защо? Представете
си, че от 100 ваксинирани 5 се разболяват от морбили. В
такъв случай се смята, че ваксината има 95% ефикасност.
Но ако само 10 от тези 100 човека са изложени на съответния вирус и 5 от тях са се разболели, тогава ефикасността на ваксината автоматично спада до 50%! Подобни
проучвания очевидно са недостоверни, защото никой не
знае колко души са били в контакт с вируса.
Знаем, че ако един орган не се упражнява, той атрофира. Ако имунната система непрекъснато се лишава от
възможността да функционира и да се „упражнява“ чрез
срещата си с различни антигени, това постепенно ще
доведе до нейното отслабване и невъзможност да се
справя със своите задължения. Детските болести като
морбили, рубеола и заушка в действителност са полезни,
защото те позволяват защитната система на организма
да се развива правилно, докато имунизациите нарушават
естествените етапи в протичането на този процес. Хора,
които не са преболедували от морбили пример, имат поголяма честота на кожни, ставни и костни заболявания,
а непрекараната заушка се свързва с по-висок риск от
развитие на рак на яйчниците. От наблюдения е установено, че различни състояния като екземи, астма или често рецидивиращи инфекции на дихателните пътища
могат да се самоизлекуват след прекарана дребна шарка
или друга детска болест, тъй като по този начин чрез
болестта организмът се е пречистил и е засилил защитните си механизми. През 60-те години например в "Бейл
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юнивърсити педиатрикс клиник" са прилагали с успех
заразяването с морбили за подобряване на състоянието
и дори за лечение на деца с нефротичен синдром…
Безопасни ли са ваксинациите?
На обществото като цяло не се дава информация за
многобройните странични ефекти от ваксинациите, които могат да бъдат твърде сериозни и понякога фатални.
Самите медици са поставени в информационно затъмнение за реалния размер на тази опасност и дискутирането на краткотрайните и дълготрайните увреждания,
настъпили в резултат на различни ваксини съзнателно
се избягва от официалните медицински институции.
Необходимо е внимателно да изслушваме родителите,
когато ни казват, че проблемите на детето им са започнали след някаква имунизация, а не да отричаме тази
възможност, както правят много колеги. Задача на лекуващия е да търси причината за заболяването без предразсъдъци. Родителите са тези, които на първо място са
отговорни за здравето на децата си. Те не трябва да се
доверяват сляпо на медицинските институции и да не се
страхуват да задават „неудобни“ въпроси…
Според вирусолога Алан Морис „има достатъчно данни, които показват, че детските имунизации причиняват
повече вреда, отколкото полза“.
А ето какво пише още в юлския брой на JAMA, 1926 г.:
„В райони, където не се правят организирани ваксинации на населението, парализата е рядко явление. Невъзможно е да се отрече връзката между ваксинациите и
енцефалита (възпаление на мозъка), който ги следва…“
През 1986 г. се създава, забележете, Програма за компенсиране на щетите от ваксинации (VICP), която до
настоящия момент е изплатила повече от 1 млрд. USD за
различни увреждания или смърт, настъпили след вакси-
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нации, като има заведени още хиляди дела. Въпреки
всички горепосочени факти на обществото непрекъснато
се повтаря, че „ползите от ваксинациите превишават по
значение рисковете“.
Според д-р Дж. Келър хората се ваксинират главно
под натиск и под въздействие на умело насаждания
страх от определени болести. Клинптън Милър заявява
в изказване пред Долна камара на Конгреса на САЩ, че
при масовите имунизационни програми се наблюдават
следните тенденции: да се преувеличават ползите от
ваксинациите, като същевременно се омаловажават или
напълно се пренебрегват рисковете, свързани с тях, да се
създава впечатление за неотложност на ситуацията когато такава в действителност не съществува; да се стимулира ваксинационен ентусиазъм сред обществеността; да
се разширяват дори пълномощията на полицията и други институции за да налагат по недемократичен начин
ваксинационните идеи; да се поддържа прилагането на
дадена ваксина дори когато вече е била многократно
дискредитирана, и да се заглушава по всякакъв начин
гласът на образованите и разумни инакомислещи.
Медицинската индустрия е създала мита за
„страшните“ детски болести и съответно е предложила „решението“ за тяхното унищожаване –
ваксините. На родителите с години се насажда страхът,
да не би детето им да се разболее от една в действителност невинна болест, която би била полезна за развитието на имунната му система и би му дала доживотен
имунитет, и са накарани да приемат за нормално и дори
полезно внасянето на токсични коктейли в оформящия
се детски организъм! Със сигурност те не знаят, че през
последните десетилетия в САЩ смъртността в резултат на имунизации срещу детските болести пре-
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вишава почти десетократно смъртността от самите заболявания!
Ето един от начините да се манипулира съзнанието на
лекарите според д-р Вира Шнайбнер: В по-старите версии на медицинските учебници детските болести са описани като доброкачествени и тези, които ги прекарат,
остават с траен имунитет за цял живот. В новите издания, публикувани след въвеждането на съответните ваксини като МПР (морбили-паротит-рубеола) например,
заболяванията са описани вече като носещи значителен
риск, но затова пък тяхното ликвидиране се извършва
посредством масовите имунизации! Разбира се, когато
хората не познават целия богат арсенал от манипулативни методи и прийоми, които се използват, за да ги
накарат да извършват действия дори против убежденията си, не могат да им се противопоставят.
Като цяло фирмите използват различни механизми,
за да потискат негативната информация, която би трябвало всички да знаят. Те не са задължени да извършват
проучвания за дълготрайните странични ефекти от ваксинациите, нито пък да правят сравнителни изследвания
с алтернативни методи, като например хомеопатия, за
ефективността на профилактиката и лечението. Те нямат никаква изгода от това да се вдига шум около тези
въпроси, защото знаят какъв ще е крайният резултат и
той въобще няма да бъде в тяхна полза. Техният интерес
е да произвеждат нови и нови ваксини и да ни убеждават, че това е „войнственият сигурен начин“ да се предпазим от заболявания. Да, това е сигурен начин, но да си
напълнят джобовете за сметка на здравето и на влошаващия се генофонд на цялото човечество…
Представа за реалните опасности, които крият противогрипните ваксини, може да се получи от т.нар. Голямо
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фиаско със свинския грип от 1976 г. След щателно правителствено и медийно проучване последва разкритието
на 565 случая на парализа по типа Гилен-Баре в резултат
на ваксинациите и около 30 "необясними" смъртни случая на възрастни хора няколко часа след слагането на
инжекцията…
По-долу ще разгледам накратко някои заболявания,
ваксините срещу тях и техните странични ефекти.
Полиомиелит. При голяма част от хората заболяването протича в съвсем лека форма със симптоматика
подобна на тази при обикновена настинка или грип, може да не бъде разпознато и не оставя никакви трайни
последици… Преди всичко, най-важна е силата на имунната система и предразположението! Алопатичната медицина не разполага с ефикасно лечение на
паралитичната форма на полиомиелит. Но той е бил
много успешно лекуван с хомеопатия. Ето какво пише др Бонд за своя клиничен опит със заболяването: „Винаги
съм използвал латирус (хомеопатично лекарство) като
профилактично средство при стотици семейства по време на много сериозни епидемии и никога не видях дори
един от тези случаи да се усложни. Възстановяването на
вече разболелите се, както и на тези в начален стадий на
заболяването беше 100 процента...“
През 1955 г. д-р Джонас Салк, американски лекар и
микробиолог, създава ваксина от убити полиовируси,
която се поставя инжекционно. На 5 април, 1955 г. Американската фондация по детски паралич обявява, че
ваксината е „безопасна, силна и ефикасна“ и скоро ще
изкорени полиомиелита завинаги, след което започва
масова имунизационна кампания. Само 2 седмици след
това изявление, деца, които са ваксинирани току-що, започват да развиват симптоми на полиомиелит. До 23
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юни Службата за обществено здраве на САЩ съобщава,
че има потвърдени случаи на полиомиелит, като 6 от тях
са завършили със смърт и още 149 случая сред деца, контактни на имунизираните с ваксината на Салк …
Тук искам да предложа на вниманието ви един интересен факт: През 1948 г., по време на най-големите епидемии от полиомиелит, д-р Бенджамин Сендлър,
експерт по хранене към „Отийн ветеранс хоспитъл“ установил, че съществува известна зависимост между приема на захар и нишестени продукти и заболеваемостта.
Той събрал данни и установил, че областите, в които
консумацията на захарни и тестени изделия е найвисока, имат и най-много случаи на полиомиелит. Според него тези храни дехидратират клетките и предизвикват изтегляне на калция от костната, нервната и
мускулната тъкан. Това води до значителен калциев дефицит, който допринася за развитието на тежка картина
на болестта. Според епидемиологичните проучвания
най-многобройни и сериозни случаи е имало през летните месеци. Д-р Сендлър забелязал, че тогава децата
консумират много сладолед, газирани и други подсладени напитки. През 1949 г., преди да започне "сезонът на
полиомиелита", той предупредил жителите на Северна
Каролина чрез вестниците и радиото да намалят колкото
се може повече приемът на захар-съдържащи храни.
Ефектът: 90% редуциране на консумацията се последвало от почти същото процентно намаление на заболелите
- 2498 случая за 1948 срещу 229 за 1949 г.!
Впечатлени от огромните загуби, мощният Млечен
тръст на Рокфелер, продаващ замразени продукти на
жителите на областта, заедно с търговците на кока-кола
предприели широка кампания, като заявили, че проучванията на д-р Сендлър са само мит и статистическите

70

данни не са нищо повече от „щастлива случайност“ и
съвпадение. На следващата година потреблението на
захарни изделия било същото както през 1948 и заболеваемостта отново се покачила. Очевидно повечето хора
не желаят да използват ума си за мислене. Докато това
продължава, човечеството като цяло ще си остава лесна
плячка на финансовите акули, безскрупулните политици, сектите и прочие.
Дифтерия. Понастоящем това заболяване е изключителна рядкост. В САЩ за периода 1900-1930 г. преди
въвеждане на ваксината броят на боледуващите е спаднал значително, а смъртните случаи са намалели с 90%.
Германия започва задължителна имунизационна
кампания през 1939 г. За съвсем кратко време след това
броят на заболелите скочил на невероятните 150 000, а
смъртността се увеличила с 600%! След този злополучен
експеримент в нейната съседка, френското правителство
отказало да имунизира населението, но било принудено
след окупацията на Франция от Германия по време на
Втората световна война. До 1943 г. заболелите станали
почти 47 000! В същото време в Норвегия, където не
приели да се ваксинират, имало само 50 случая.
През 1975 г. FDA официално признава, че ваксината
не е така ефикасна, както се е очаквало и че болестта
може да възникне и в имунизирани индивиди. Около
50% от хората, които се разболяват от дифтерия, са били
ваксинирани според протокола…
Морбили (дребна шарка). Това е детска болест,
която не се лекува с алопатия, а се оставя да премине
естествения си ход. Има много рядко фатални усложнения - средно 1 случай на субакутен склерозиращ паненцефалит на 100 000.
През 1963 г. д-р Джон Ендърс с екип създали поред-
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ния „медицински шедьовър“ - ваксина против това незначително заболяване. Скоро след това започнали и масови имунизации. Действително в продължение на
около 20 г. след въвеждането на ваксината заболеваемостта като цяло намаляла до 2% от предишните стойности. Но от 1900 до 1955 г. (т.е. няколко години преди
излизането на пазара на ваксината) смъртността от морбили е била спаднала с над 97% - до 0,3 на 100 000! Факт
е, че и през 70-те години тя е същата, както и преди въвеждането на имунизацията.
При много епидемии до 95%, дори 100% от заболелите са били имунизирани! Въпреки това вредната практика на ваксиниране срещу морбили продължава.
Според публикация в „Ню Инглънд джърнъл ъф медисин“ през 1985 г. избухва епидемия в две средни училища, където 99% от всички разболели се са били
ваксинирани… Понастоящем според данни за САЩ при
епидемиите от дребна шарка се разболяват между 58 и
90% от напълно ваксинирани деца! А на някои ваксини
дори пише, че имунизираните може да са заразни до 1
месец след инокулацията!
Страничните ефекти на ваксината срещу морбили
включват енцефалит, атаксия (некоординирани движения на крайниците), хемипарези, парализа от типа Гилен-Баре, припадащ асептичен менингит, забавяне на
развитието, хиперактивност, ретинопатия, слепота,
проблеми с обучението, гърчове, дори смърт…
Все повече зачестяват и случаите на морбили при бебета под 1-годишна възраст, а при тях също са възмогни
повече усложнения. Причината за това е, че ваксинираните и съответно непреболедували естествено болестта
майки не могат да предадат защита срещу нея на своите
деца! Още един довод, за да се спре безумната практика
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на тази имунизация.
Рубеола. Много леко протичащо заболяване при децата, което дори може да не бъде разпознато. За него
няма специфично алопатично лечение и също като
дребната шарка и заушката се оставя да премине естествения си ход. Преболедувалите придобиват траен имунитет. Но проблемът е, че ако жената е бременна и се
зарази в първия триместър, бебето може да се роди с
различни увреждания. Това може да стане най-лесно
при жени, имунизирани като малки момичета и при
непреболедували, при които липсва изграден естествен
имунитет…
По време на различните епидемии от рубеола в САЩ
през последните 15 г. 89% от заболелите са били имунизирани.
Странични реакции след слагането на ваксината, която е жива, включват болки по ставите и артрит (12 до
20% при жени), диабет (вж. по-долу), полиневрит (болки, изтръпване и дори парализа на периферните нерви).
Според доклад още от 1970г. се установява, че при 26%
от децата, на които е била направена ваксина срещу рубеола в национална експериментална програма, са се
появили артритни болки по ставите. Вирусът може да
остане в организма с години след имунизацията и да
създава по този начин различни проблеми и възможности за развитие на автоимунни заболявания.
Друг проблем, който се забелязва след въвеждането
на масовите имунизации, е, че болестта, също както
морбили и паротит, е започнала да се проявява
по-често при възрастни хора. Например за периода
1966-1968 г. 23% от случаите на рубеола са били принад
15 г. Двадесет години по-късно този процент е вече 48.
Заушка (паротит). Обикновено това също е добро-
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качествено протичащо заболяване при деца, за което
няма специфично алопатично лечение. Но при младежи
и девойки, непреболедували като малки и вече преминали пубертета, в около 20 до 30% от случаите се развива
възпаление на тестисите или съответно на яйчниците,
което понякога, по-специално при лицата от мъжки пол,
може да доведе до стерилитет. Смъртните случаи са изключително редки и то главно при възрастни. Както и
при дребната шарка и рубеолата, ваксинирането не води
до траен имунитет!
Жива ваксина срещу заушка за масово приложение е
въведена през 1977 г. За един период от няколко години
според д-р Шоштедлер заболеваемостта спада драстично, около 20 пъти, но само няколко години след това
независимо от имунизациите тя отново започва да се
покачва, като остава на едно ниво 7-8 пъти по-ниско отпреди въвеждането на ваксината. Това обаче е за
сметка на зачестилите случаи на паротит у възрастни хора и съответно на усложнения от страна
на тестисите и яйчниците. Докато за периода 19671971 г. заболелите над 15 г. са били 8.3%, то за 1987 г. те
са 38,3%.
Страничните ефекти от ваксината включват: обриви,
гърчове, диабет, в редки случаи – енцефалит, както и
атипични форми на болестта.
Според Американския лекарски справочник сред
страничните ефекти, предизвикани от комбинираната
ваксина срещу морбили, паротит и рубеола
(МПР) са: висока температура и гърчове, обриви, възпаление на тестисите, глухота, енцефалит, синдром на
Гилен-Баре, епилепсия, както и атипично протичаща
морбили…
В Англия смъртността от коклюш рязко намаляла, ко-
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гато процентът на ваксинираните спаднал от 80 на 30
през средата на 70-те. Тази ваксина е отговорна за голяма част от случаите на СВДС и за необратими мозъчни
увреждания.
В едно предаване на телевизионния канал Ен Би Си,
озаглавено "ДТК: Ваксинационна рулетка", се цитира
известният американски детски невролог д-р Гордън
Миличап, директор на „Чилдрънс мемориал хоспитъл“ в
Чикаго, който казал на един свой пациент, че „не би дал
това (ваксината - бел. авт.) дори на своето куче“.
Тази ваксина, както и другите, не дават никаква гаранция, че няма да се разболееш и придобитият чрез нея
имунитет е нетраен. Податливостта към заболяване от
коклюш 12 години след имунизацията е до 95%! Например при една епидемия в Канзас от 1300 заболели 90%
са били напълно имунизирани.
Ваксината е толкова токсична, че се използва
при опити с животни за предизвикване на анафилактичен шок, като води до развитието на автоимуннен енцефаломиелит (алергичен енцефалит)! В САЩ никога не са провеждани опити с ваксина
срещу коклюш, за да се установи дали изобщо тя е ефикасна и безопасна.
Най-често се прилага комбинирана ваксина ДТК, което още повече засилва вероятността от странични ефекти и усложнения. Дори една от
фирмитепроизводителки на ваксината „Конот лабораториз“, през
1986 г. поставя в самите опаковки следните обяснения:
„...системни реакции като треска се случват доста често.
Наблюдавани са дихателни затруднения, температура до
40,5 по Целзий или по-висока, постоянен неуспокоим
плач, продължаващ три часа или повече, необичайни
пронизителни писъци, колапс или гърчове. Съобщава се
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понякога и за по-сериозни неврологични усложнения
като продължителни конвулсии или енцефалопатия, в
някои случаи фатална, анафилактични реакции. Наблюдаван е също и синдром на внезапна детска смърт
след поставяне на инжекцията.“ Други странични ефекти са болка и подуване в мястото на инжекцията, прожектилно повръщане, разстройство, много силна
сънливост, колапс, шок и т.н.
Според д-р Дж. Стрейн, президент на Американската
академия по педиатрия, една на всеки 3000 имунизации
за магарешка кашлица води до трайно увреждане на някое дете. Като се вземе под внимание фактът, че се предвижда четирикратна имунизация (в САЩ), то този риск
нараства до 1 към 750!
През 1981 г. в Япония въвеждат т. нар. ацелуларна
(безклетъчна) ваксина срещу коклюш, смятана за помалко опасна. Но след нея също са наблюдавани смъртни случаи и усложнения. През 1987 г. 66 японски жертви
на ваксината получават огромни обезщетения от държавата за уврежданията, които са получили.
Понастоящем, доколкото ми е известно, имунизация
срещу пертусис не се прави във Великобритания и
Швейцария.
Тетанус. Смъртността при нелекуваните заболели е
значително висока – над 50%, като това отново е проблем на държавите от третия свят и тропическия пояс.
Главните причини са ниската здравна култура, непочистването на раните, невъзможността за адекватно лечение. В тези страни е относително висок и процентът на
тетанус у новородените. Бацилът, който допринася за
развитието на болестта, се открива в почвата и в стомашно-чревния тракт на селскостопанските животни.
Може да се намери и в червата на хора, без да предиз-
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виква заболяване. Тъй като той е анаеробен организъм
(т. е. за развитието си има нужда от среда, лишена на
кислород) доброто обработване и почистване на раните е
много важно за профилактиката…
Сред лекарите също има скептични гласове относно
защитните свойства на тази имунизация. По време на
Втората световна война са документирани 12 случая на
тетанус, като 4 от тях са били у имунизирани войници…
Тъй като дете под 2 години има много малка вероятност да развие заболяването, би било логично да не се
прави имунизация преди тази възраст. Това би намалило и рисковете от странични ефекти.
Според опита от хомеопатичната практика е възможна успешна профилактика при наранявания. В хомеопатичната литература има описани много случаи и на
излекуван тетанус при възрастни, новородени, деца и
животни.
Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib). Това е бактериална инфекция и няма нищо общо с грипния вирус…
Проучване, направено в Минесота, показва, че при ваксинирани деца вероятността да се разболеят е пет пъти
по-голяма! Самите лекари са предупреждавани от СDС,
че заболяване може да се развие непосредствено след
имунизирането, особено в първите 7 дена. При едно изследване било установено, че от 55 деца, които се разболели след ваксинирането, 39 са развили менингит…
При Нib-ваксината също са докладвани различни
странични ефекти: конвулсии със или без повишена
температура анафилактични реакции, обриви, отоци и
един смъртен случай.
Ваксината срещу менингит също причинява много
сериозни нежелани ефекти, като някои от тях са гърчове, анафилактични реакции и дори смърт. Едно контро-
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лирано проучване показва че 41% от случаите на менингит са при ваксинирани деца.
Ваксина срещу хепатит В. Задължителна за България и се поставя още до 24-ия час след раждането.
Втората инжекция е на 1-вия месец, а третата - на 6-ия.
От януари 2001 г. се въведена задължителна имунизация
срещу хепатит В за децата до 18 г., родени преди 1992 г.
Първото нещо, което трябва да знаете във връзка с хепатит В, е, че това заболяване е характерно за наркомани
(използват общи спринцовки за интравенозно инжектиране на дрога), за хора, водещи разпуснат сексуален живот с честа смяна на партньорите, хомо- или
хетеросексуални и при такива, при които често се прави
хемотрансфузия (преливане на кръв), като на риск е изложен и медицинският персонал, обслужващ тези групи.
Но аз искам да ви попитам: вие към коя от тях бихте
причислили своето новородено бебе?...
Според д-р Робърт Менделсон поне две трети от лекарите, подлежащи на тази имунизация, отказват да се
ваксинират. (Появяването на СПИН в САЩ се свързва от
някои учени именно с ваксината срещу хепатит В.)
Само за периода от 1 ноември 1990 г. до 31юли 1992 г.
в САЩ има официално докладвани 4227 случая на странични реакции след слагането на ваксината. От тях 383
са определени като сериозни, а 57 като животозастрашаващи. На 241 души се е наложило да бъдат хоспитализирани, 108 са получили трайни увреждания, а 17 са
починали. В 45 случая е последвало опадване на косата.
И въпреки това СDС, АМА, СЗО и други „здравни“ и „медицински“ организации поддържат включването на ваксината хепатит В като задължителна в детския
имунизационен календар. Понастоящем в 42 щата в
САЩ я изискват, за да приемат детето в училище, а мно-
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го предприятия и институти отказват да вземат възрастни хора на работа, ако не са си я направили.
За целия период от 1990 до 2000 г. са съобщени на
VAERS повече от 16 000 хоспитализации, увреждания и
смъртни случаи след поставянето на ваксина срещу хепатит В!
Самото заболяване няма алопатично лечение (освен
симптоматично въздействие) и се оставя на естествения
си ход, като спазването на определена диета е найважният фактор за оздравяването. Според известния
учебник на Харисън „Принципи на вътрешната медицина“ 95% от прекаралите го се възстановяват напълно, а
имунитетът е пожизнен…
Случаите на хепатит в детска възраст представляват
само от 1 до 3% от общия брой заболели. В развитите
държави честотата на заболяването е ниска, но не е така
в страните от третия свят, като това отново е свързано с
хигиената и начина на живот…
През 1986 г. FDA дава лиценз на „Мерк енд Ко.“ за
производство на първата рекомбинантна (генно манипулирана) ваксина срещу хепатит В, която да замени старата, получавана от кръв от хронични носители на вируса.
С вкарването в човешкия организъм на тази ваксина,
която се култивира в яйчници на китайски хамстери,
има възможност за внасяне на чужд генетичен материал.
На самите указания към ваксината от 1996 г. насам пише, че „не се знае дали (ваксината) причинява увреждане на плода, когато е сложена на бременна жена и дали
може да засегне репродуктивните възможности“, както и
„не се знае дали ваксината се излъчва в млякото на кърмачките“. Както всички други ваксини, така и тази стимулира създаването само на временен и несигурен
имунитет. Освен това, тя никога не е била изследвана за
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безопасност в дългосрочен план, защото FDA не го изисква. От установените досега странични ефекти става ясно, че ваксината срещу хепатит В може да предизвика
демиелинизиращи процеси в нервната система и
свързани с това заболявания, Гилен-Баре синдром,
смърт, включително и СВДС…
Канадският лекар Байрън Хайд, международно признат авторитет по миалгичен енцефаломиелит, известен
още като синдром на хроничната умора, заявява през
1997 г. на една конференция, свързана с предизвиканите
от ваксинациите хронични заболявания, че е събрал
данни от повече от 200 случая на сериозни имунологични и неврологични заболявания, възникнали след имунизация за хепатит В. Според него: „...част от проблема
е, че самите фармацевтични компании и правителствата
казват: „Ето, вземете това хапче, то е безопасно, то е чудесно нещо, не носи рискове и проблеми“, а лекарите...
действително са повярвали в тази опасна философия...“
Ето част от свидетелските показания на Барбара Лоу
Фишер, президент на NVIC, пред Съвета за обществено
здраве в Спрингфийлд на 28 март 1998 г.:
„Едно 6-годишно момиче на име Кетрин сега лежи в
леглото си в Скууки, Илиноис, и не може да повдигне
главата си от възглавницата или да отиде до тоалетната.
Само допреди 13 седмици Кетрин с неизчерпаема енергия се пързаляше с кънки на лед и мечтаеше да отиде на
олимпиада. Майка ѝ не искаше да ѝ се слага ваксина
срещу хепатит В, но нейният педиатър ѝ казал, че това е
политически въпрос като СПИН и скоро Американската
академия по педиатрия ще направи тази имунизация
задължителна. На Кетрин ѝ сложили инжекцията и сега
тя може би повече никога няма да може да кара зимни
кънки. Къде е нейното право на информирано съгласие?
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И къде ще бъдат лекарите от щатското здравно министерство, СDС и ААР, когато майка ѝ я носи нагоре по
стълбите към банята?...“
Проф. Вони Дънбар, учен с 25-годишен стаж в областта на ваксините, представя на същото слушане в Спрингфийлд случаите на асистентката, работила с него, и на
своя брат, получили увреждания в резултат на ваксинация срещу хепатит В. „Преди три години брат ми, който
е геолог, агроном и има четири научни звания, дойде да
работи при мен в „Бейлър Колидж ъф медисин“ върху
един общ проект в областта на молекулярното генно инженерство...
Беше му поставено изискване да си направи имунизация срещу хепатит В. От 24-ия час до четвъртия ден след
поставянето на ваксината той имаше температура и се
чувстваше силно отпаднал. От две до четири седмици
след имунизацията се проявиха цял куп симптоми и 15
лекари заявиха, че това са странични ефекти от тази ваксина. От името на щата Тексас дори му беше изплатена
компенсация от 300 000 USD, колкото бяха медицинските разходи, свързани с лечението му.
Почти по същото време при мен в лабораторията дойде да работи за през лятото една 21-годишна студентка
по медицина. Тя също трябваше да си направи ваксина
срещу хепатит В. След първата инжекция вдигна температура и се почувства отпаднала. Три седмици след втората инжекция тя загуби зрението на едното си око,
което се възвърна частично след 6 месеца. Тя не искаше
да си слага третата доза и затова проведе разговор с нейния лекар, но той ѝ казал, че тази ваксина е найбезопасната (?!) и няма никакъв проблем. След третата
инжекция се наложи да бъде приета в болница за два
месеца поради сериозните усложнения, които настъпиха
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и изгуби напълно зрението на окото си.“
Д-р Дънбар заявил на слушането, че през последните
З години, докато е събирал данни, свързани с ваксината
срещу хепатит В, към него са се обръщали стотици лекари и пациенти от целия свят, които са му съобщавали за
различни странични ефекти и сериозни автоимунни и
неврологични усложнения в резултат на имунизацията в
напълно здрави преди това деца и възрастни: много
силни обриви, треска, болки в ставите, хронична умора,
загуба на зрение, отслабване на паметта, мултиплена
склероза и други неврологични проблеми, симптоми,
подобни на тези, които се срещат при колагенози и др.
През 1998 г. френски адвокати са завели съдебно дело
срещу френското правителство от името на 15 000 граждани на страната с обвинението, че „е омаловажило рисковете, свързани с ваксината, и преувеличило ползите за
обикновения човек“.
Междувременно един френски лекар е събрал данни
за над 600 души със сериозни имунологични и неврологични увреждания, настъпили след поставянето на ваксина срещу хепатит В, като много симптоми напомнят на
тези при мултиплена склероза.
Ето какво казва през май 1999 г. Барбара Лоу Фишер
на слушане пред подкомитета по правителствени реформи за правосъдието, лекарствената политика и човешките ресурси с тема „Ваксината срещу хепатит В“: „В
NVIC са получени досега стотици съобщения за увреждания и смърт след поставяне на ваксина срещу хепатит
В... Имаме съобщения за чернодробен рак, развиващ се
при малки деца след имунизация срещу хепатит В. Има
семейства, в които двама и дори трима члена са получили трайни увреждания след ваксинирането. Трагичното
е, че при новородените и бебетата под 2-месечна възраст
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страничната реакция може да завърши със смърт. Семействата, чиито деца са увредени от ваксини, се опитват да се справят с мисълта, че са направили правилния
избор. Те са направили това, което са им казвали официалните здравни власти и лекарите. Повечето от тези деца
са били много умни и напълно здрави до момента на
поставянето на ваксината... Ние имаме съобщения от
толкова много хора, които са били принуждавани и заплашвани да продължат с имунизирането докрай, независимо че са получавали треска, кожни обриви по цялото
тяло, силни ставни болки, неврологични симптоми и
признаци, подсказващи за развитието на автоимунен
процес…“
Ето някои цитати от писмото на Пати Уайт, писано от
името на група медицински сестри от Мисури до слушане на специална подкомисия на американския конгрес
на 18 май 1999 г. по въпроса за ваксината срещу хепатит
В: „… СDС и FDA нямат никаква представа за това какви
биха могли да бъдат дълготрайните ефекти на тази ваксина върху развиващата се нервна и имунна система на
новороденото. Те само отричат връзката между уврежданията и сложената само няколко часа след раждането
ваксина срещу хепатит В. СDС признава, че няма никакви изследвания по въпроса и заявява, че дори не се знае
колко време ще действа ваксината.
През 1950 г. (преди започването на масовите имунизации) САЩ е била на трето място в света по най-ниска
детска смъртност. Днес е на 24-то.
Основните класове са пълни с деца, при които има
симптоми на неврологични и/или имунологични увреждания: епилепсия, гърчове, различни видове парализа,
аутизъм, забавено развитие, ювенилен диабет, астма,
проблеми със зрението, загуба на слуха и най-различни
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поведенчески проблеми... Нашите районни училищни
здравни статистики погазват, че поне 20% от децата ни
имат значителни неврологични увреждания и/или хронични заболявания...
Ние вярваме, че ваксината срещу хепатит В е насилие
над развиващата се имунна и нервна система на новороденото. Предполага се, че ваксините трябва да ни направят по-здрави, но аз в 25-годишната си практика на
медицинска сестра никога досега не съм виждала толкова много болни деца. Нещо много, много лошо става със
синовете и дъщерите ни...
Преживяването, което имах с моята дъщеря след ваксинацията ѝ срещу хепатит В, ме направи много поотворена към информацията, която получавахме от пациенти, учители и други сестри.
Трябваше аз сама, лично да направя проучване, за да
установя, че съм прилагала и подкрепяла линия на действие, която всъщност повече е увреждала децата, отколкото да им помага. Аз прекарах безброй часове в четене
на книги, свидетелски показания при слушания, научни
доклади, статии в медицински списания и интернетсайтове от целия свят. Не стигнах леко до това решение,
уверявам ви. 25 години пълно доверие в нещо не се отхвърля толкова лесно.
През тези години аз бях изричала хиляди пъти добре
репетирания рефрен „Проявете разум и мъдрост, имунизирайте“, и бях успокоявала безброй родители, че те
вземат правилното решение, като ваксинират децата
си... дори когато идваха при мен със сериозни съмнения
и резерви. Сега ще трябва да живея с това..."
Нека се спрем и на ваксината за едра шарка (вариола)… Смъртността и заболеваемостта от вариола се
увеличават значително именно със започване на задъл-
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жителните масови имунизации! Преди въвеждането им
в Англия през 1853 г., най-високата смъртност, отчитана
за двегодишен период, е била 2000 случая. Самият д-р
Дженер признава че едрата шарка е била относително
неизвестна болест, когато той направил първата ваксинация. В Англия по това време имало само няколкостотин случая. След 15 години задължителни ваксинации в
Англия през 70-те години на миналия век 23 000 души
са жертви на болестта, а в Германия за същия период над 124 000!
Ваксината за едра шарка не само че не помага за отмиране на болестта, а тъкмо обратното - допринася в
определен период от време за възникване на епидемии и
изключително висока смъртност! В Япония 29 000 души
умират след 7 години стриктни имунизации и реимунизации. За сравнение, в Австралия правителството веднага прекратява имунизационната кампания при първите
2 смъртни случая. И в резултат едрата шарка изчезва в
тази страна! За период от 15 години е имало само 3-ма
заболели!
През 1905 г. във Филипините е отбелязана 10% смъртност при болните от едра шарка. След масова имунизационна програма заболяванията приемат епидемичен
размер, убивайки почти 25% от ваксинираното население! Въпреки това, правителството продължава усърдно
да имунизира. През 1918 г., когато е най-тежката епидемия от едра шарка, там смъртността достига до 54%, като
95% от заболелите са били ваксинирани. Най-малко пострадали жителите на остров Минданао, където е имало и
най-малко ваксинирани и смъртността е била само 11%.
Тези факти показват ясно, че имунизацията срещу
едра шарка може да бъде изключително опасна!
Всички нецензурирани доклади на лекари потвържда-
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ват, че случаите на заболяване са до 90% сред ваксинирани и реваксинирани, и че смъртността след проведените имунизации превишавала многократно броя на
смъртните случаи от самото заболяване. Но според официален лондонски здравен служител много от заключенията били фалшифицирани, за да не се разбере
истинското положение на нещата…
Последната епидемия в САЩ от вариола е била през
1947 г. в Ню Йорк. Според СЗО едрата шарка вече не съществува като заболяване – последният известен случай
е бил в Сомалия в края на 70-те. Децата повече не се ваксинират – от една страна се смята, че вероятността от
ново естествено появяване на едрата шарка е много малък, а от друга – не може да бъде пренебрегната възможността от усложнения от ваксината...
Инфекциозните болести вариола, туберкулоза, заушка, полиомиелит и др. са известни още от древността.
Според СЗО целта на ваксинациите е да се постигне тяхното „изкореняване“. Но дали това е възможно и въобще
желателно? Вирусите и бактериите са жизнено необходими за развитие на имунната система и подобна идея е,
меко казано, нелепа.
Когато даден вирус циркулира от години в определена
популация, се изработва колективен или наричан още
„стаден“ имунитет. Това се свързва и с по-леко протичане на заболяванията, като епидемични взривове възникват тогава, когато дълго време не е имало досег на вируса
с популацията или пък се появи нов щам…
Американският лекар Едуард Кае, в качеството си на
президент на Конвенцията по инфекциозни болести във
Виена през 1983 г., заявява: „Целта на епидемиолозите
не би трябвало да бъде изкореняването на инфекциозните болести с помощта на масивна употреба на ваксини
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и антибиотици, а по-скоро контролът и подобряването
на качеството на живота. Трябва да приемем съществуването на определен брой болни от туберкулоза, полиомиелит и малария и да навлезем в едно естествено,
екологично динамично равновесие, правейки поефективни способностите на тялото за самозащита, с помощта на здравна политика, която не е замърсена от интересите
на
фармацевтичните
мултинационални
компании.“
Още в началото на миналия век хомеопатията е предложила безопасна алтернатива на ваксинациите и е била
успешно прилагана превантивно при различни инфекциозни заболявания
По време на епидемии д-р Ханеман установил, че хомеопатичните лекарства могат да действат и профилактично, когато в клиничната им картина, получена от
техните доказвания и токсикология, се наблюдават симптоми, подобни на тези при съответните заболявания.
Така например той използвал с много добър резултат
хомеопатичното лекарство приготвено от беладона за
профилактика на скарлатина по време на една много
вирулентна и смъртоносна епидемия, като през 1801 г.
дори публикувал кратка брошура за своя опит в тази насока. По подобен начин Ханеман подходил и при пертусис, тонзилит и еризипел.
През XIX в. практиката да се прилагат като профилактични средства хомеопатични лекарства, чиито симптоми съответстват на определени заболявания, станала
обичайно явление. Например по време на холерната
епидемия в Англия, в средата на същия век, на хората
масово се раздавало хомеопатичното лекарство, приготвено от камфор, за което е известно, че има „болестна
картина“, точно отговаряща на първия стадий на холера-
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та, и по този начин са спасени хиляди човешки животи.
Досега много хомеопати по света са постигали добри
резултати, използвайки като ваксина хомеопатични лекарства, които нямат страничните ефекти на обикновените ваксини…
Ето какво пише д-р Грейди Дийл в статията си „Задължителното ваксиниране е медицински геноцид“: „Да
приемаш в тялото си ваксини, направени от човешка
кръв, абортирани фетуси, болни свине и маймуни, живак, алуминий и формалдехид, е насилие над Божествения закон и много повече причина за възникване на
болест, отколкото лечение...
Карат ви насила да позволявате невинната плът на
вашите деца да бъде замърсявана с ваксини, съдържащи
гной, нечистотии и разлагаща се кръв на хора, неродени
бебета и животни и само тогава, след като здравето на
любимите ви деца е компрометирано, те могат вече да
влязат в „светая светих“ на контролираните от правителството училища, които продължават следващата стъпка
в програмата за разрушаване на тялото, ума и духа...“
Д-р Харълд Бътрам от Квакертаун заявява: „С деспотичните си решения за задължителност на ваксините,
които вземат правителствените бюрократи, работейки
често ръка за ръка с фармацевтичната индустрия, не се
оставят на родителите никакви възможности на избор и
така са налице всички потенциални компоненти за една
трагедия с исторически характер.“
Всички ваксини съдържат различни вещества,
които са вредни за здравето и представляват наймалкото алергени за човешкия организъм: следи
от антибиотици, алуминиеви соли, тиомерзал (живачно
производно), формалдехид и др. Според информационния център на Австралия няма приемливо или каквото
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и да било безопасно количество формалдехид, което
може да се инжектира в човешкия организъм.
Друг факт, за който може би огромната част от хора не
подозират, е възможността при производството им ваксините да бъдат замърсени с вируси или части от
генома им. Вирусите са агенти, чрез които може да се
осъществява прехвърляне на генетична информация от
един гостоприемник на друг. Те съдържат чист генетичен материал - РНК (или ДНК), който може да е на самия вирус или вече да е „замърсен“ с РНК или ДНК от
друг вирус или организъм. При навлизането си в човешките клетки част от този чужд генен материал може да
бъде внедрен в човешкия геном…
През 60-те американският учен д-р Джошуа Ледерберг от Станфордския медицински университет заявява,
че вирусите са генетични послания, които могат
да препрограмират човешките клетки! Той съвсем
категорично заявява, че „ние вече практикуваме биоинженерство в огромен мащаб чрез използването на живи
ваксини при масовите имунизационни кампании“!
Ваксините се получават чрез заразяване със съответния вирус на клетъчни култури от маймунски, кучешки
или говежди бъбреци, пилешки ембриони, човешки
абортирани фетуси и др., които са богати на чужди за
човешкия организъм протеини и ДНК. Въведени в тялото, съответните вируси и ДНК-елементи от различните
видове животни навлизат в клетките, като могат да доведат до генна мутация с непредвидими последствия или
да останат дълго време в латентно състояние.
При промяна във вътрешните условия на организма в
резултат на стрес или заболяване могат да допринесат за
развитието на автоимунен процес. Какво естествено и
здравословно има във вкарването на подобни
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адски коктейли в кръвта на човек, още повече на
едно бебе?!
В края на 50-те години в САЩ десетки милиони американци са били ваксинирани с полиомиелитна ваксина,
заразена с вируса SV-40, известен с това, че причинява
определен вид рак в мозъка на африкански зелени маймуни. А днес се знае, че той може да доведе и до имунен
дефицит, вродени малформации и дори левкемия при
малки деца. Но за обществото тези данни са били тайна
години наред. (Някои учени и лекари свързват появата
на HIV-вируса и СПИН именно с този вирус.)
Според д-р В. Дъглас „като се остави настрана реално
съществуващата възможност ваксините да са замърсени
с животински вируси, които могат по-късно да предизвикат заболявания като мултиплена склероза, рак, левкемия, болест на Кройцфелд-Якоб и др., ние би трябвало
да вземем предвид факта дали изобщо те имат ефекта, за
който са предвидени“…
Според проучвания в САЩ, през 1973 г. честотата на
тумори в мозъка при деца, родени от майки, имунизирани с полиомиелитна ваксина, е била 13 пъти по-висока,
отколкото от неваксинирани, а през 1980 г. вирусът SV40, за който вече стана дума, е открит в около 25% от
мозъчните тумори при хора…
Американските деца, преди да влязат в училище,
имат вече поставени средно по 33 дози от около 10 видове ваксини, приготвени от различни вируси и бактерии.
Положението не е много по-различно и у нас. Десетки
милиони деца по света, както и възрастни, са т
През 1982 година Уилям Торч, директор на катедрата
по детска неврология към университета в Невада, на 34тата годишна среща на Американската асоциация по
педиатрия представя изследване, свързващо ваксината
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ДТК със СВДС. Неговото заключение е: „Данните показват, че ДТК-ваксината може би е една неразпозната основна причина за СВДС и смъртта в ранна детска възраст
и че рисковете от имунизациите може би вземат превес
над потенциалните ползи от тях. Изследването навежда
на мисълта, че има нужда от преоценка и вероятно промени в сега съществуващите имунизационни процедури.“
Повече от две трети от изследваните от него случаи са
били ваксинирани с ДТК преди смъртта си. От тях 6,5%
починали до 12-ия час след ваксината, 13% - до 24-ия
час, 26% - до 3-ия ден, 37%, 61% и 70% съответно в периода от една до три седмици след слагане на инжекцията…
Както вече може би се досещате, докладът на Торч предизвиква бой в асоциацията и той бил обвинен, че е използвал случайни данни, защото е интервюирал
родителите на починалите деца! Интересно от кого друг
би трябвало да се осведоми?!
Веднага се предприемат мерки изследването и данните на този лекар да се покрият с мъгла и да се опровергаят в последващо „Клинично контролирано изследване“,
което е скалъпено и оповестено по обичайния манипулативен сценарий. В него според медицинския изследовател Харис Култър са били допуснати основни нарушения
на процедурата и критериите, според които е трябвало
да бъдат включени случаите.
Друго важно проучване, показващо връзката между
СВДС и ДТК-ваксината и проследяващо честотата на
СВДС за периода 1972-1983 г., е проведено от петима лекари и публикувано през август 1987 г. в „Америкън
джърнъл ъф пъблик хелт“. Въпреки някои ограничения,
които са били наложени, авторите отчитат, че за периода
непосредствено след ваксинацията до 3-ия ден след пос-
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тавянето на инжекцията честотата на СВДС е 7,3 пъти
по-висока, отколкото в периода до 30-ия ден след имунизацията...
Има вече достатъчно факти, които показват връзката
на различни имунизации с възникването и на диабет…
Диабетът е втората причина за възникване на слепота в
САЩ (близо 24 000 нови случая годишно) и седмата - за
преждевременна смърт, като се явява и кофактор за
смъртта на около 200 000 американци всяка година.
Почти половината от всички извършени ампутации на
крайници в САЩ, т. е. около 54 000, са свързани е това
заболяване. То е и една от водещите причини за развитието на хронична бъбречна недостатъчност.
През 1950 г. в САЩ е имало около 1,2 млн. диабетици,
а сега те са около 10 млн…
При животни противококлюшната ваксина стимулира свръхпродукция на инсулин, което се последва от изтощаване на жлезата и разрушаване на тези клетки със
значително снижаване на продукцията на този хормон,
т. е. първоначално настъпва хипогликемия, а след това диабет.
През 1978 г. двама датски учени - Ханик и Коен, също
забелязали, че деца със сериозни реакции след имунизация срещу коклюш имат проблеми с глюкозната хомеостаза. През 1979 г. немските учени Ханесен и Кваст
открили симптоми на хипогликемия при 49 от проучваните 149 деца със сериозни странични реакции след поставянето на противококлюшна ваксина.
Въпреки натрупаните данни отговорните правителствени институции не желаят да се правят изследвания за
изясняване на връзката диабет–ваксинации и не отпускат средства за такива.
Ваксината морбили-паротит-рубеола (МПР) и
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особено компонентите за заушка и рубеола има отношение по-специално към т.нар. ювенилен диабет (I тип),
при който е необходимо доживотно приложение на инсулин…
Ето и част от едно интервю с доц. д-р Асен Михайлов,
завеждащ Лабораторията по морбили, паротит и рубеола, публикувано във в. „Монитор“ от 25.04. 2000 г.:
Въпрос: „Доц. Михайлов, има ли смисъл момчетата на
12-години да се реимунизират с трикомпонентна ваксина (става въпрос за МПР ваксината - бел. авт.)?“
Отговор: „Не смятам, че това ще понижи съществено
заболяванията от рубеола, нито че ще намали циркулацията на вируса... По-сериозният проблем обаче е, че
ваксината не е безопасна.“
Въпрос: „Защо?“
Отговор: „Проблемът е в паротитната съставка на тази
ваксина. Паротитният вирус има невротропни свойства
(т.е. насочва се към нервната система - бел. авт.), които
при производството на ваксините не са избегнати. Ваксиналният щам има остатъчна невробирулентност – атакува централната нервна система. Затова смятам, че
реваксинирането на 12-годишните момчета и момичета
не е безопасно.“
Въпрос: „Подобни усложнения след приложение на
паротитна ваксина имаше през 1982 г., когато избухна
огромен скандал. Тогава твърдяха, че ваксината е „калпава“.“
Отговор: „И най-добрата ваксина може да даде подобни усложнения. През 1982 г. бяха имунизирани над
400 000 деца на 4-9 годишна възраст. В резултат на ваксината над 70 от тях развиха сериозен менингит. Тогава
обвиненията паднаха върху качеството на ваксината.
Днес имаме съобщения за подобни усложнения и от дру-
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ги страни, които ползват най-съвременни ваксини. Така
че според мен реваксинирането на 12-годишните с 3компонентната МПР-ваксина не е безопасно…“
Но от 1 януари 2001 г. у нас се въведе промяна в имунизационния календар - МПР-ваксината ще се прави не
един път, както беше досега, а два пъти. Втората ваксина
ще се слага на всички 12-годишни деца, на които досега
не се правеше…
През 1982 г. във Финландия била добавена нова ваксина в имунизационния календар. На децата на възраст
между 14 месеца и 6 години била назначавана МПР. Това
било последвано от инжектирането на експериментална
Hib-ваксина на 114 000 деца над 3 месеца. Въвеждането
на тези нови ваксини довело до 62% увеличение на болните от диабет I тип в групата на деца от 0 до 4 години и
19% увеличение за групата от 5 до 9 години съответно за
периодите 1980-1982 и 1987-1989 г…
При едно проучване в „Ню Инглънд джърнъл ъф медисин“ преди 6 години се установило, че в Румъния значително по-голям процент от децата, ваксинирани срещу
полиомиелит, развиват заболяването, отколкото в държавите с по-висок стандарт на живот. Впоследствие била
открита и връзка между инжекционното приемане на
антибиотици и риска от заболяване при румънските деца. Само една инжекция, направена до един месец след
ваксинацията, увеличавала риска 8 пъти, 2 до 9 - 27 пъти, а 10 или повече инжекции - 182 пъти!
Както става ясно, въпросът, свързан с инфекциозните
болести и имунизациите, не е строго медицински, а икономически, социален и политически! За да се спрат епидемиите, трябва да се подобрят условията на живот на
хората, а не да се ваксинират. За да се подобри и като
цяло здравното състояние на човечеството, трябва да се
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извършат много реформи в обществено-политическия
живот и здравеопазването, които обаче не са по вкуса на
определена група от индивиди, печелещи от болестта на
другите.
Според някои учени, лекари и медицински изследователи, последствията от ваксинациите при много деца се
свързват с трайно увреждане на мозъка и нервната
система и аутизма, хиперактивността, дислексията и
други проблеми, имащи отношение към характера, поведението и обучението, започват да се наблюдават все
по-често след въвеждането на масовите имунизационни
програми в средата на нашия век…
Аутизмът много рядко има нещо общо с психологически проблеми, както се е предполагало в началото.
Това състояние е свързано предимно с неврологични
увреждания и при тези деца обикновено е имало или
има гърчове и припадъци, тикове, промени в мозъчните
вълни (установено чрез ЕЕГ), координационни и моторни нарушения, проблеми със зрението, парализи, дислексия и др.
Първите случаи са установени скоро след въвеждането на масовите имунизации в САЩ срещу магарешка
кашлица. През 50-те и 60-те броят на децата с аутизъм
зачестяват. В Япония първият случай е регистриран през
1945 г. също след започване на имунизацията срещу
коклюш, а днес всяка година в тази държава се диагностицират по няколкостотин нови.
В Европа първото дете с аутизъм е регистрирано през
50-те, след въвеждането на ваксината срещу коклюш. А
след масовото прилагане в практиката на комбинираната ваксина МПР през 1988 г. случаите на аутизъм са се
увеличили драстично…
В Йоркшир, Англия, броят на аутистичните деца се е
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увеличил 22 пъти след въвеждането на ваксината! В Съри 1 на всеки 69 деца започнало да развива аутизъм. На
Шoтландските и Западните шотландски острови допреди 1988 г. това състояние е било непознато.
Същата е картината и в САЩ. В Ню Джърси случаите
на аутизъм в последните 2 десетилетия са се увеличили с
876%, в Калифорния - с 275% от 1987 до 1998 г., а в Пенсилвания - със 109% от 1993 до 1997 г.! Само в щата Калифорния за първите 6 месеца на тази (2004) година са
регистрирани 1027 деца с аутизъм, което прави по 6 нови
случая всеки ден!
В Япония ваксината МПР е забранена, а във Великобритания някои лекари също отказват да я правят…
Във февруарския брой на „Лансет“ от 1998 г. има статия, в която се описва нов синдром, включващ аутизъм
и възпаление на червата, проявяващо се при деца
след прекарана вирусна инфекция или ваксинация с
МПР. Тринадесет британски учени начело с гастроентеролога Ендрю Уейкфийлд съобщават за извършеното от
тях изследване на 12 деца между 3 и 7 години, при които
са се развили сериозни стомашно-чревни симптоми.
При 8 от тях се появили и поведенчески промени с изоставане в развитието и те били диагностицирани като
аутистични.
Проблемите при всички тези здрави преди това деца
започнали след поставяне на ваксина МПР. При 5 от тях
е имало реакции и при предишни ваксинации. Д-р
Уейкфийлд е изучавал повече от 160 подобни случая със
същия синдром. Той е установил, че в червата на децата
се намира вирусът на дребната шарка, въпреки че те никога не са боледували от такава. Уейкфийлд веднага е
бил обвинен от официалните власти и организации, занимаващи се със и печелещи от масовите имунизации,
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че „подкопава общественото доверие във ваксините и
така излага на риск живота на децата“ (стандартно изфабрикувано обвинение, но вършещо работа).
Понастоящем в САЩ 1 на 1000 деца се диагностицира
като аутистично. Д-р Б. Римлънд, основател и директор
на Института по изследване на аутизма и основател на
Американското общество по аутизъм, заявява: „Нелепо е
да се твърди, че връзката между многото случаи на аутизъм и ваксинациите е случайност... Очевидната истина е,
че някои деца са увредени от ваксинациите." Японски
учени също установяват подобна зависимост.
Според Порита Иверсън, основател и президент на
фондацията „Излекувай аутизма сега“, „почти половината от стотиците пациенти, които ни се обаждат
всеки месец, заявяват, че детето им е станало аутистично
скоро след поставяне на ваксина“. Въпреки тези факти,
правителството на САЩ отказва да отпусне средства за
проучване на страничните ефекти след ваксиниране, а
същевременно одобрява годишен бюджет от почти 1
млрд. USD за създаване на нови ваксини, закупуване на
такива и стимулиране на масовите имунизации!
В едно неотдавнашно изследване на аутистични деца
е установено, че при 84% от тях има антитела срещу определени тъкани в мозъка, което показва, че имунната
система атакува нервните клетки на собствения организъм. Освен това, антителата много приличали на тези,
които се установяват след поставяне на МПР-ваксина…
Ваксинациите са основната причина, водеща до енцефалит в САЩ и в другите индустриализираща страни.
Тъй като могат да се засегнат различни части от нервната система, затова и клиничната картина може да е много разнообразна - интелектуални или характерови
отклонения, предимно физически недъзи или комбина-
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ции с различна тежест и варианти. Според д-р Х. Култър
голямото нарастване на детската престъпност, злоупотребата с наркотични вещества и колапсът на американската образователна система имат в значителна
степен връзка с масовите имунизации. Аутопсиите след
постваксинален енцефалит показват разрушаване на
миелиновите структури в мозъчния ствол и гръбначния
мозък…
Минималната първоначална реакция и дори
липсата на такава след поставяне на ваксината
не означава, че не е настъпило увреждане на мозъка или на нервната система изобщо. Може да е
имало само леко повишена температура или засилена
сънливост, с които на пръв поглед се изчерпват отрицателните странични ефекти. Но след няколко седмици,
месеца, дори години започват да се появяват сериозни
симптоми от страна на нервната система. Много колеги
въобще нямат представа за тези последствия или не желаят да мислят за тях. Но те са реални и ще продължават
да заплашват децата, докато ваксинациите съществуват…
Същевременно фармацевтичните компании са освободени от финансова отговорност в случаите на увреждане или смърт, настъпили след поставяне на каквато и
да е ваксина, като освен това щетите се заплащат с парите на данъкоплатците, т.е. на самите пострадали.
През май 1991 г. в писмо до министър Съливан NVIC
изказва молбата си да се отстранят двама лекари от Съвещателния Комитет по въпросите на имунизациите,
който прави националната ваксинационна политика и е
отговорен за създаването на новите насоки за имунизация с ДТК. Поводът е конфликт на интереси - д-р
Джеймз Чери и д-р Едуард Мортимър са получили от
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производители на ДТК-ваксина повече от 800 000 USD
като експерти, консултанти или за изследвания!
За д-р Г. Ланкто и хора като нея, които заявяват, че
ваксинациите увреждат трайно имунната система на децата и водят до сериозни неврологични проблеми, се
казва, че подкопават доверието в „установени практики
и в институциите“, че излагат на риск децата и им се
приписват какви ли не още други „смъртни“ грехове. Кое
„установява“ дадена практика, предполагам, че вече ви е
ясно - не здравето на човека, а печалбата. Когато богатите „хуманисти“ плачат за болното човечество, не забравяйте никога, че това са крокодилски сълзи! Те не са
родени от състрадание, а от лакомия. Според д-р Ланкто
около 45% от фондовете на УНИЦЕФ отиват за ваксиниране на хора в третия свят, а за подобряване на хигиената и условията на живот само 17%...
За да се стимулират масовите имунизации в
някои страни, като Англия например, Националната
здравна служба изплаща „бонуси“ на лекари, които направят повече от определените ваксинации! В САЩ федералните здравни власти при Центровете за контрол и
профилактика на заболяванията (СDС) дават награди и
финансови поощрения на щатските здравни департаменти, като от 1965 г. до сега са раздадени стотици милиони долари! Програмата за отпускане на финансова
помощ дава на всеки щат по 50, 75 или 100 USD „на дете“, което е ваксинирано с всичките препоръчителни от
федералното правителство ваксини, включително и за
хепатит В.
През 1993 г. е одобрен Законът за всеобхватна детска
имунизация, който дава на Министерството на здравето
и служби за човека (DННS) властта да отпуска повече от
400 млн. USD на различните щати, за да правят регист-
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ри на децата и така да се контролира дали те се имунизират. Целта е на всяко дете да се даде номер при раждането и чрез централизирана компютърна система с база
данни да може да се проследява по години, дори и да се
премести в друг щат, дали е имунизирано или не, и съответно да могат да бъдат предприети репресивни мерки
срещу него или родителите му… Например отказ на ваксина срещу хепатит В може да означава недопускане до
детските градини, занималните, държавните училища,
университетите, неприемане на работа, отказ на медицинска застраховка, или на социални помощи за социално слаби семейства. По тази манипулативна схема
всъщност се правят задължителни различните видове
препоръчителни ваксини…
Туберкулозата е най-широко разпространената инфекциозна болест в света, въпреки масово провежданите
имунизации и отразява как се храним и как живеем. Във
всички страни, където бедността, лошите хигиенни условия и ниската култура са сериозен проблем, туберкулозата намира благодатна почва за развитие…
От десетилетия е известно, че ВСО-ваксината не дава
имунитет срещу заболяването, но упорито продължават
да я правят. През 1977 г. френският педиатър проф. Марсел Ферк публикува книгата „Провалът на ВСО“, в която
разкрива неефикасността от противотуберкулозната ваксина и опасностите от страничните ѝ ефекти. Вече повече от две десетилетия многобройни френски лекари и
учени настояват за забраната на тази ваксина.
Наскоро у нас беше съобщено за 14 деца от едно ямболско село, инжектирани по погрешка с двойна доза
противотуберкулозна ваксина, в резултат на което 5 от
тях са развили заболяването.“
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Противогрипните ваксини
В своята книга „Окована свобода“, д-р Гълъбов пише:
„Медицинската индустрия много успешно се възползва от митовете, които е създала, за да манипулира хората
да приемат медикаменти и да си слагат ненужно ваксини. Първо ви плашат с „поредната“ много тежка епидемия от грип и после ви се предлага и решението:
„единственото сигурно ефективно предпазно средство
е противогрипната ваксина“… Кампаниите обикновено
започват още от лятото и постепенно нагнетяват напрежението и страха, подтиквайки хората да се ваксинират… Вече години наред материали в медиите плашат
хората с поредната вирусна епидемия, която може да
отнеме живота на милиони хора. Разбира се, след като тя
отмине, небрежно пропускат да ви съобщят, че очакваните „жертви“ не са били дадени…
Ето u резултатите от опита с прилагането на противогрипни ваксини за възрастовата група 60-69 г. в гр.
Нант, Франция, от официален доклад, представен на
конгреса по епидемиология през 1995 г. За да не ви обременявам излишно със статистика, ще ви дам само заключението на лекарите: „Заключенията са неоспорими:
ние открихме, че ваксинираните боледуват значително
повече от неваксинираните. Това е главното наблюдение
в изследването... Ние безспорно се съгласяваме, че противогрипната ваксина е не само неефективна, но и скъпа. И това е изненада само за тези, които упорито
пренебрегват реалността или все още хранят илюзии,
защото са недостатъчно информирани или напълно неинформирани относно тази ваксинация.“
Мисля, че коментарът е излишен.“
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Интересна беше и истерията около свинския грип
през 2009/2010 г., когато се „очакваха” 2 милиарда жертви, а те се оказаха не повече от всеки друг грип – около
една хилядна от прогнозираните. За сметка на това, стотици милиони долари бяха похарчени за ваксини, вместо за нещо, което наистина би подобрило живота на
човечеството.
В същото време южнокорейския политик Д-р Шим
Дже-Чеол, който е и депутат в управляващата партия,
цитира изследванията на тамошния Център по контрол
и превенция на заболяванията – официално са отчетени
2593 случая на странични ефекти само от ваксината
срещу свински грип. Сред тях има и смъртни случаи.
Множество изследванията са доказали, че противогрипната ваксина е безсмислена, тъй като вероятността
неваксинирани и ваксинирани хора да се заразят е еднаква. Д-р Меркола пише: „Преди CDC да започне да
промотира поставянето на противогрипни ваксини на
деца под 5-годишна възраст, броят на смъртните случаи
поради грип в тази възрастова група беше минимален с
тенденция за спад. Но след 2003 година, когато се въведе
масовото имунизиране на деца под пет години, смъртните случаи при грип внезапно достигнаха невиждани
стойности. Смъртността беше огромна в сравнение с
предишната година, когато тази възрастова група не е
била подлагана на масови противогрипни имунизации.“
А в изданието на сп. Science от 04.03.1977г. Джонас и
Дарел Салк предупреждават: „Ваксините с жив вирус
като тези срещу грип и полиомиелит могат във всеки
един случай да предизвикат болестта, която са създадени
да предотвратят......живият вирус срещу морбили и паротит може да причини страничен ефект наподобяващ
енцефалит (мозъчно увреждане).”
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Един разобличаващ доклад
Един изключителен доклад62, публикуван от смел лекар и разследващ медицински изследовател, разкрива
скандална информация, свързана със секретни официални записи от 30 години насам, касаещи заседания на
държавни комисии по ваксините на Обединеното кралство и на членовете в тези комисии, приемани за независими медицински „експерти”, макар да са известни
техните връзки с фармацевтичната индустрия. Това е
нещо, което мнозина винаги са знаели, но трудно можеха да го докажат.
Докладът е бил представен на заседанията на научната конференция на Британското общество за екологична
медицина през 2011 г. от д-р Лучия Томлиенович от Изследователско звено по невродинамика, Катедра по офталмология и науки за зрението, Университет на
Британска Колумбия, Ванкувър, Канада.
Авторката казва: „Тук аз представям документацията,
която показва, че Общата комисия по ваксинации и
имунизации (JCVI) е полагала продължителни усилия да
укрива решаващи данни за тежки вредни реакции от
ваксини и противопоказания на ваксини – както от родители, така и от практикуващи здравни специалисти, за
да се постигнат оптимални проценти на ваксинации,
които според комисията са считани за необходими за
постигане на „стаден имунитет” – понятие, което във
връзка с ваксинацията е противно на преобладаващите
представи и не почива на солидно научно доказателство,
62

Докладът от 45 стр. с подробни доказателства може да се
свали от тук: http://istina.bg/doklad-vaksini-2011.pdf
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както ще бъде обяснено."
Изглежда също така, че чрез укриването на тази информация Общата комисия по ваксинации и имунизации към Министерството на здравеопазването е
пренебрегнала правото на хората за информирано съгласие относно ваксинирането. По този начин тази комисия е нарушила не само Международните принципи на
медицинска етика (Декларацията от Хелзинки и Международния правилник за медицинска етика), а също и
своя собствен Правилник за дейността…
Записите от заседанията на Общата комисия по ваксинации и имунизации (JCVI) също така показват, че
някои от членовете на комисията са били тясно свързани
с фармацевтични компании и че Общата комисия по
ваксинации и имунизации (JCVI) често си е сътрудничила с производители на ваксини относно стратегии за
прилагане на ваксините в по-голям мащаб. Не се е предвиждало някои от заседанията, при които подобни противоречиви въпроси са били обсъждани, да станат
публично достояние, а записите биват публикувани покъсно по силата на Закона за свободен достъп до информация (FOI). Тези специални заседания са посочени в
записите като „поверително-търговски“ и разкриват ясна
и смущаваща липса на прозрачност, като част от информацията е била премахната от текста (имената на участниците) преди публикуването на записа под рубриката
Свободен достъп до информация (FOI) в уебсайта на
Общата комисия по ваксинации и имунизации.
Накратко, записите от заседанията на Общата комисия по ваксинации и имунизации (JCVI) към Министерството на здравеопазвaнето (DH) за периода от 1983 до
2010 показват, че:
В случаите, когато на базата на собствени разследва-
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ния Общата комисия по ваксинации и имунизации
(JCVI) установява тревожни факти относно безопасността на конкретни ваксини, вместо да реагира адекватно
чрез преразглеждане на съществуващи политики на ваксиниране, Общата комисия по ваксинации и имунизации (JCVI) или:
а. не предприема никакво действие, или
б. изопачава или избирателно премахва неблагоприятни данни за безопасността от доклади за обществеността, или
в. полага огромни усилия да увери както обществото,
така и властите в безопасността на съответните ваксини.
Значително е ограничавала информацията за противопоказанията на ваксините с цел увеличаване на процентите на ваксинации, независимо от спорните и
нерешени въпроси с безопасността…
С цел налагане политики на ваксиниране, постоянно
се е осланяла на проучвания със съмнителна методология, като не е допускала независими изследвания;
Упорито и категорично е омаловажавала тревожните
факти относно безопасността на ваксините, докато е
преувеличавала ползите от същите;
Лансирала е и е доразвила план за въвеждане на нови
ваксини със спорна ефикасност и безопасност в обичайния педиатричен календар…
Упорито е спъвала изследването на проблемите, свързани с безопасността на ваксините;
Умишлено се е възползвала от доверието на родителите и липсата им на съответно познание за ваксините,
за да наложи научно необоснована имунизационна
програма, която би могла да подложи определени деца
на риск от тежки неврологични увреждания в дългосрочен план.“
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Как да предпазим децата си?
„Тези, които са осъзнати противници на ваксинациите, трябва разбира се, да имат смелостта да се изправят
срещу всички глоби или гонения, на които биха могли да
бъдат подложени по закон; ако трябва, дори да се изправят сами срещу целия свят в защита на убежденията си.”
Махатма Ганди
Съветвам родителите, които все още не са се запознали обстойно с въпроса за евентуалните ползи и вреди от
ваксините да отложат имунизацията или реимунизацията до момента, в който са напълно убедени, че трябва да
подложат детето си на тази процедура.
Не се поддавайте на заплахи, свързани с изпускането
на срокове или други такива. Няма проблем в отлагането
на която и да е имунизация или реимунизация, напротив – това може да е само от полза за Вашето дете.
Дори медицинската общност няма еднозначно отношение към ваксинирането като процедура. Факт е обаче,
че мнозина лекари съвсем осъзнато не ваксинират децата си, както и че мнозина лекари не изнудват родителите
да ваксинират децата си.
Затова, скъпи родители, моят съвет е да бъдете предпазливи на границата на подозрителността. Съмнявайте
се във всичко и във всеки (включително и във фактите,
изложени в тази книга), докато не се убедите поне десетократно, че това „всичко” отговаря на истината или че
този „всеки” говори истината. Децата ви и тяхното благополучие заслужават този труд.
Оглеждайте въпросите от различни, дори взаимно изключващи се ъгли. В интернет има много дезинформа-
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ция, но и много истинна информация – както в едната,
така и в другата посока. Не се предоверявайте на интернет и печатните издания, но не може да си позволите и
да се лишите от информацията, която те споделят.
Но най-сигурното е да намерите специалистите, за
които здравето на Вашите деца е по-важно, отколкото
техните печалби.
Всеки български гражданин има право на
информирано съгласие или отказ според чл. 87 от
Закона за здравето (ЗЗ) и чл. 5 от Конвенцията за
правата на човека и биомедицината, ратифицирана у
нас, която според чл. 5.(4) от Конституцията е част от
вътрешното ни законодателство, както и с предимство
пред тези норми, които ѝ противоречат (а именно чл.
58 от ЗЗ, постановяващ задължителност на ваксините у
нас). Отделно от това, Европейският съд по правата на
човека намира, че задължителната ваксинация като
недоброволна медицинска манипулация представлява
вмешателство в правото на зачитане на личния живот,
гарантирано от чл. 8, ал. 1 от европейската Конвенция за
правата на човека, с решението си по делото Salvetti Italy
(№ 42197/98) във връзка с търсено обезщетение за
увреждане от задължителна ваксина.
Всеки може да откаже една, повече или всички
ваксини за себе си или децата си, но поради
задължителния им статут според чл. 58, от този отказ
следват някои административни санкции и ограничения
– спиране на детските надбавки на неваксинираното
дете, лишаване от държавна ясла/градина и евентуално
глоба от 50 лв.
При отказ от ваксина, родителят полага подпис в
журнала или амбулаторния лист при личния лекар за
всяка ваксина, когато ѝ дойде време по календар. Не се
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подават никакви декларации и общи откази; не се
отказват ваксини предварително – преди да е дошло
време за съответната; не се ходи и контактува с РЗИ ако
лекарят иска това – няма такова изискване в
нормативната уредба и това е достатъчно основание, за
да не се прави.
За информирано съгласие/отказ няма условие да се
обосновава, няма изискване за образователен ценз и т.н.
Тоест абсолютно всеки, без никакви обяснения, може да
приеме или откаже такава профилактична интервенция.
Единствено при отказ от двете ваксини при раждане се
попълва декларация.
Клиниките имат различни изисквания – едни искат
попълнена готова декларация (някои дори нотариално
заверена), други предлагат техни бланки, които
родителят попълва на място, затова предварително се
информирайте каква е практиката при отказ в
съответната клиника, където ще протече раждането. При
отказ от ваксини в родилното родителят не заплаща
нищо за престоя и грижите за бебето, тъй като и без
поставени ваксини клинична пътека №279 се счита за
завършена и това изрично е записано в нея!
Важно: Училището е задължително по Конституция
за всички деца в България (чл. 53, ал. 1 и 2), затова няма
никакво ограничение неваксинираните да го посещават
и никой няма право да плаши с изключване заради
липсваща ваксина. Единственото изискване на
училищните власти е да се занесе бележка от личния
лекар с ваксинационния статус на детето към момента.
Ако липсват някои или няма сложени ваксини, носи се
бележка с наличните или пише, че е без ваксини. В
повечето европейски страни всички ваксини в
имунизационния календар по закон са по избор и няма
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санкции и ограничения в случай на отказ. Такива
държави са: Германия, Русия, Великобритания,
Ирландия, Австрия, Испания, Португалия, Швейцария,
Люксембург, Исландия, Холандия, Норвегия, Швеция,
Финландия, Дания, Гърция, Кипър, Естония, Беларус и
Литва. Конституционният съд в Чехия и Турция също
постанови право на избор за ваксините. В Хърватия
отпадна ваксинацията в родилните отделения и първите
ваксини вече започват от втория месец, както е в
повечето европейски страни.
***
Както вече стана ясно, цялата история с ваксините е
една добре планирана пропаганда, чиито организатори
са вложили милиони долари и са получили милиарди.
Да не говорим, че един Бог знае какъв дяволски коктейл
от вещества вкарват в нас още от самото ни раждане и
как това се отразява на нашите чувства, мисли и действия. Не е тайна за по-осъзнатите и мислещи хора, че
погледнато по-всеобхватно (както ще стане дума в следващите две теми), целта на „световния елит“ е много помащабна от трупането на пари за сметка на страдащите
хора.
Затова от нас днес се иска будност, за да не позволим
никой да уврежда нашето здраве и здравето на нашите
деца, а също и да имаме смелостта да говорим Истината,
за да помогнем и на други мислещи хора да не се подлагат на този геноцид. Иван Стаменов в сайта otizvora.com
прави точно това и дава няколко добри идеи за избягване на задължителните ваксинации. Ето как:
„Избрах най-сетне да отговоря на често задавания
въпрос от онези, които отдавна са претеглили аргументите на двете страни и са взели решението:
„Вече знам, че ваксините са вредни, но са задължи109

телни. Какво да правя?“
Ако сте един от родителите, които през последните
няколко години по един или друг повод ме питахте това
– по-напред: поздравления! Защото това означава, че
вече сте прозрели псевдонаучния диктат и не сте склонни да правите жертвоприношение на детето си само защото някой някъде е убеден от ползите на масовите
ваксинации. Това означава също, че не разглеждате вашето дете като „допустима и статистически приемлива
жертва“, ако смъртта или трайното му неврологично увреждане уж ще даде шанс на други хиляда деца да живеят здрави и щастливи.
Да, въпросът със „задължителните“ масови ваксинационни програми никога не е бил въпрос на наука, а на
морал… Но децата са си ваши, вие сте отговорни за тях –
ако смятате, че рискът от ваксините надвишава предполагаемите ползи от тях, това е ваш избор. И можете да
упражнявате този избор, както и правото си да кажете
„не“, гарантирано ви от българската Конституция в частта за вашата телесна неприкосновеност.
Първи съвет: Конституцията е „пожелателна“,
интересите на фармафията – „задължителни“
Макар Конституцията да ви гарантира защита срещу
„задължителните“ ваксини чрез правото ви на телесна
неприкосновеност, съветвам ви да НЕ разчитате на това.
Правилно прочетохте – не ви съветвам да се борите срещу „задълженията на хартия“ с не по-малко илюзорните
„права на хартия“. Причината е, че Конституцията регулярно влиза в противоречие с противоконституционни
закони, наредби и своеволни изисквания на този или
онзи властник. Ако изберете пътя да търсите правата си
чрез съдебната система, ви очакват големи разходи и
ходения по мъките, а накрая – почти сигурни разочаро-

110

вания. Такива са моите наблюдения върху опита на
пробвалите (не само у нас, но и в чужбина).
В случай че сте убедени във вредата от ваксините и
искате да опазите децата си от тях, има по-ефективни
начини. И ако сте склонни да правите харчове, нека да
не е за адвокати, а за нещо по-смислено и по-полезно за
премахване на примката от врата…
Втори съвет: Намерете си истински специалисти, които да се грижат за вас…
Стига да се въоръжите с търпение и да проявите упоритост, ще намерите чудесни и кадърни лекари, които са
напълно наясно със сигурните рискове и вреди от масовите програми за ваксинация.
Казано инак, сменете си лекаря с такъв, който не упражнява псевдонаучен диктат… Имайте предвид, че намирането на читав лекар може да е трудно. Твърде
вероятно е да намерите вашия човек чак след дузина
разочарования от срещата с програмирани биороботи в
бели престилки. Когато откриете правилния лекар,
той/тя ще ви каже как се заобикалят „задължителните“
ваксини.
Трети съвет: Ако живеете в малко населено
място
Не всички живеят в големи градове, затова издирването на лекаря, когото търсите, може да е особено проблематично. Все ще го намерим, ако подбираме един
измежду сто. Но когато „изборът“ се състои, да речем, от
две зомбита, които надменно ви смятат за по-тъпи от тях
и претендират, че са по-добри родители от вас, ще се
наложи да опитате с тежката артилерия в аргументацията. Коя е тя? Инвестирайте в здравето на детето, като
платите за ваксината и труда на лекаря, но с уговорката
че ваксината няма да отиде в тялото на хлапето, а в кош-

111

чето за боклук.
Можете да сте убедени, че вярата на зомбито в ползата от ваксините е по-слаба от вярата му в силата на парите. Вашата парица може да се окаже царица! Именно
това е най-честото средство за спасение от „задължителните“ ваксини, което се практикува от мои познати.
Съветът ми може да се разглежда като призоваване за
даване на подкупи и в същността си е точно това. Съответно, изберете ли този подход, бъдете разумни и не се
хвалете пред когото ви падне. Споделяйте опита си само
пред хора, за които сте сигурни, че споделят вашите възгледи и търсят решение на проблема, който самият вие
сте имали доскоро. Ако се изправите пред моралния
въпрос – дали подкупът е грях – размишлявайте кое е
по-важното: да угодите на пропагандаторите и екзекуторите на фармафията, които ви вменяват задължения,
или да угодите на Бога, който ви е поверил грижите за
една душа, за да ѝ създавате условия за пълноценен живот във физическо тяло без отрови и неосакатена нервна
и имунна система. А след това се запитайте на Кого ще
ви е по-трудно да отговаряте за (без)действията си.
Четвърти съвет: Минавайте между капките!
Ако го правите тихомълком, обмислено и разумно, почти със сигурност ще минете „извън радара“ на Големия брат.
Давам този съвет след богат личен опит, практически
доказан, че е работещ. Споделял съм вече на няколко
пъти, че, наред с други неща, преди години просто не се
явих на една „задължителна“ наборна комисия за поставяне на МАНТУ. Имаше ли заплахи за икономически
репресии (глоби) и дори лишаване от свобода? Имаше.
Нито глоби съм платил, нито съм лишен от свобода. Думата „задължително“ означава единствено и само това,
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което означава за ВАС. А за мен тя не струва и колкото
хартията, на която е написана, ако влиза в противоречие
с вътрешния ми усет за „редно и нередно“, „морално и
аморално“, „свобода и тирания“.
Всъщност това със заплахите за „лишаване от свобода“ и „родителски права“ е направо комично, когато
имаме предвид, че реално лишени от свобода са всички,
които се връзват на риториката, че ваксините наистина
са задължителни. Диктатът и задълженията сами по себе
си говорят за всичко друго, но не и за предоставена свобода.
Свободата, драги мои читатели, не се дава даром. Или
я имате в себе си, или я нямате. Ако я имате, пазете я и я
защитавайте като очите си. Разбира се, казвам всичко
това само за родители, които оценяват децата си поскъпо, отколкото детските надбавки…
Пети съвет: Училище за свободолюбиви
Ако изберете Втори и Трети съвет, описани по-горе, в
книжката на хлапето ви ще са вписани всички „задължителни“ ваксини, без в тялото му да циркулират скуалин, тимеросал, други тежки метали и поболяващите
боклуци… Предвид това, спокойно можете да го запишете в държавно училище, за да учи за великите дела на
Бойко Борисов и неговите славни предшественици, създаващи все по-натрупващите се юридически абсурди.
Ако изберете Четвърти съвет, трябва да сте готови да
се вкарате в поредното приключение – този път не в издирване на читав и осведомен лекар, а в търсене на училище, където псевдонаучният и политическият диктат
не са на почит. Вероятно много скоро ще се убедите, че
такова школо присъства по-скоро в областта на мечтите… Причината е ясна – докато един лекар може да поеме някои рискове, като се опълчи тихомълком срещу
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тиранията, при училищата е по-сложно, понеже там решенията обикновено се взимат от много хора на базата
на „груповата отговорност“, която изключва каквато и да
било ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.
Така че, изберете ли Четвърти съвет… Мислете за домашното образование, при което вие, като родители,
решавате КАКВО и КАК да учи повереното ви от Бога
дете. Ако искате, го учете за житието и страданията на
Бойко Борисов и предшествениците му. Ако искате – за
„Моята молитва“ на Ботев, изхвърлена от държавното
образование, понеже молитвата е ПРОТИВ бога на самозабравилите се царе и патриарси… Правете това, което
смятате, че трябва да правите, пък да става каквото ще –
Господ обича смелите и презира страхливците.
Обобщение
Ако се САМОзадължите и поддадете на терора с ваксините, можете да очаквате едни проблеми … такива,
каквито имат всеки ден родителите на аутисти.
Ако изберете някой от начините да се отървете от токсичната стока на фармафията, можете да очаквате друг
тип проблеми – със слугите на фармафията, позиращи
като ваши народни представители, и техните репресивни органи. Винаги има рискове, но и винаги можете да
избирате кои от тях да поемете.
Ако сте очаквали съвети, които приключват с „и заживели щастливо до дълбоки старини“, съжалявам – аз
не пиша детски приказки. Но пиша нещо, което ще позволи на децата да доживяват до дълбоки старини, вместо
да умират, преди да са проговорили… За да могат един
ден, неосакатени и напълно използващи потенциала си,
на свой ред да се борят до сетен дъх срещу ваксините и
тираните, които ги натрапват с псевдонаучен диктат и
злоупотреба с власт.“
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Ваксините като средство
за тайно, насилствено
намаляване на населението
„Ние сме съвсем близо до епохата, когато хората с
ужас ще разберат – населението на Земята не нараства, а
постоянно намалява.“
Рудолф Щайнер (Събр. съч. 177/1)
Преди няколко години един от най-богатите хора в
света, Бил Гейтс, представи официално малка част от
плановете на „световния елит”. Този „благодетел на човечеството”, който използва „за общото благо” своите
милиарди чрез своята (освободена от данъци) фондация
„Бил и Мелинда Гейтс”, се обърна към проблемите с болестите и недостига на храна в Африка, както и в борбата
срещу бедността. На затворената конференция TED2010,
в речта си „Промяна към нула!”, той обяви: „В днешния
свят на Земята живеят 6.8 милиарда души. Този брой ще
се увеличи на около 9 млрд. Сега, ако наистина свършим
отлично работата с новите ваксини и здравни грижи за
репродуктивното здраве, ние трябва да го намалим, може би с 10 или 15 процента.”63
С други думи, един от най-влиятелните хора в света
ясно заяви, че очаква ваксините да се използват за намаляване на населението. А когато Бил Гейтс говори за
ваксини, той знае какво казва. През януари 2010 г., пред
елита на Световния икономически форум в Давос, Гейтс
63

https://www.ted.com/talks/bill_gates
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обяви, че през следващото десетилети фондацията му ще
даде 10 милиарда долара за разработване и доставяне на
нови ваксини за децата в развиващите се страни.
От близо 20 години фондацията на Бил и Мелинда
Гейтс е на кръстоносен поход, целящ ваксинирането на
всяко дете на планетата. Една от основните географски
мишени е Африка, където липсата на хигиена и чиста
вода са създали условия, при които безпроблемно виреят
заболявания като менингит и малария. Но вместо да се
опитат да отговорят на тези основни нужди, мултимилиардерите и многобройните им съюзници бият ваксини
на местното население като решение на проблема, което,
от своя страна, предизвика бум на случаи на парализа
сред по-младите жители на Африка.
В книгата си „Световната конспирация срещу здравето“ д-р Атанас Гълъбов пише: „От няколко десетилетия
се разработват ваксини срещу забременяване под егидата на СЗО и има данни, че те са използвани в някои
страни като опитно средство за тайно регулиране на населението на Земята.
В началото на 90-те години СЗО ръководи масова ваксинационна програма срещу тетанус в различни страни,
между които Никарагуа, Мексико и Филипините. През
октомври 1994 г. организацията „Хюман лайф интернешънъл“ (ХЛИ) получава доклад от своя мексикански
клон за протичащите в тази страна имунизации. Тъй
като имунизационните протоколи не изглеждали съвсем
редовни, организацията се сдобила с няколко проби от
ваксината и я дала за изследване. В някои от тях било
установено наличието на човешки хорионгонадотропин
(ХГТ) – естествено произвеждан от човешкото тяло хормон, необходим за протичане на нормална бременност.
ХГТ предизвиква освобождаването на други хормони,
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които подготвят лигавицата на матката за имплантиране
на вече оплодената яйцеклетка. Рязкото повишаване на
ХГТ след зачатието го прави отличен диагностичен способ за определяне със сигурност на настъпила бременност. Чрез въвеждането на този хормон в
женското тяло, съчетан с носител тетаничен анатоксин, целта е да се заблуди организма и да започне да образува антитела не само срещу
бацила на тетануса, но и срещу самия ХГТ! При
една започваща бременност тези антитела ще атакуват
нормално образувания от тялото на жената ХГТ, и ако те
са в достатъчно голямо количество, ще предизвикат
нейното прекъсване!
ХЛИ веднага направила тази информация достояние
на членовете на своя световен съвет и на всички свои
филиали в повече от 60 страни. Скоро започнали да
пристигат доклади и от Филипините, където са били ваксинирани 3 400 000 жени, както и от Никарагуа.
Ето фактите, които са известни:
 На ваксинация са били подложени само жените
между 15 и 45 г. (в Никарагуа между 12 и 49 г). Но веднага можем да се запитаме: Поради каква причина се е
сметнало, че те са изложени на риск от заразяване с тетанус повече отколкото мъжете и децата?
 Имунизационният протокол изисквал да се направят общо 5 ваксини, като първите 3 в разстояние на
3 месеца. Но защо е нужно това, след като се приема, че
дори само еднократна ваксинация осигурява 10-годишна
защита?
 Във ваксините нормално не може да има ХГТ и
няма начин той да бъде там по естествен път…
И тук отново възникват някои въпроси: СЗО здравна
организация ли е в действителност, чии интереси обс-
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лужва и какво всъщност се крие зад това име?
СЗО и филипинското Министерство на здравеопазването се опитват да омаловажат разкритията и да представят нещата като случайност. Но изследвания,
проведени с 30 произволно избрани вече ваксинирани
жени, показали, че 26 от тях имат в организма си много
високи нива на антитела срещу ХГТ, което е възможно
само ако в прилаганите ваксини е имало значително количество от хормона. И няма никакъв друг начин в телата на тези филипинки да се появят антитела срещу ХГТ,
ако той не е бил предварително вкаран в тях!
Но това не е всичко. Оказва се, че никоя от трите типа
използвани ваксини не са били лицензирани или регистрирани във филипинското Бюро по храните и лекарствата! Директорът му пояснил, че тези компании не
подлежат на регистрация и след като ваксините са били
одобрени от СЗО, можело да се предполага, че идват от
„надеждни производители“...
Първата много голяма опасност, която конрацептивните ваксини крият, е създаването на условия за
развитие на автоимунни заболявания. От средата
на нашия век насам броят им по целия свят се увеличава
непрекъснато и около две трети от заболелите в Европа и
САЩ са жени.
Вторият рисков момент е кръстосаната реактивност, която може да се получи в резултат на ваксинацията. Тъй като структурата например на ХГТ има
общи елементи с други хормони, то създадените антитела могат да се насочат и към тях. Такива явления вече са
наблюдавани.
Трето: има голяма опасност от развитие на
непредеказуеми странични ефекти. Едно експериментално изследване в клиника в Швеция през юни 1994
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г. е било преустановено, защото при първите 7 доброволци са се появили неочаквани реакции.
Четвърто: съществува възможността ваксината да се назначава без знанието на жената (така, както в описания случай).
Пето: не са правени никакви изследвания,
отчитащи риска за децата, които евентуално биха се родили от тези майки, които все пак забременеят.
Ето какво пише д-р Г. Ланкто: „Ваксинациите са
средство за намаляване на населението на Земята. Драстично - в страните от третия свят. Хронично - в индустриализираните държави. Във връзка с това Робърт
Макнамара, бивш президент на Световната банка, бивш
държавен секретар на САЩ, под чиято заповед са провеждани масивни бомбардировки над Виетнам, заявява
следното според една френска публикация: „Трябва да се
вземат драконовски мерки за демографска редукция
срещу волята на населението. Намаляването на раждаемостта се оказва невъзможно или недостатъчно. Тогава
значи трябва да се увеличи смъртността. Как? Чрез естествени методи. Глад и болести… Ваксините се използват като биологическо оръжие... да разпространяват
болести и... улесняват целенасочения геноцид. Те позволяват да се избиват хора от определена раса, определена
група или страна... В името на здравето и благополучието, разбира се…“ При едно слушане във връзка с дейността на ЦРУ д-р Готлиб, специалист по ракови
заболявания, признава, че през 1960 г. е разпръснал огромно количество вируси в река Конго, за да я замърси и
да зарази всички хора, които ползват реката като водоизточник. И същият този д-р Готлиб е бил избран да оглави Националния институт по рака!...
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Ваксинациите служат като средство за експериментиране, да се пробват нови продукти на големи части от
населението. Под маската на грижа за здравето и благополучието на населението хората се ваксинират срещу
псевдоепидемии с продукти, които някой иска да изучава..."
Д-р Ланкто дава за пример една голяма имунизационна кампания срещу хепатит В в провинция Квебек в
Канада през 1994 г. на деца и възрастни от 1 до 20 г… Не
е имало епидемия, нито рискове от такава, но натискът
да се имунизират хората е бил огромен и според нейните
думи дори „училищата били превърнати в клиники“.
Имената на всички ваксинирани деца са били вкарани в
компютър. Тези, които са отказали, са били сочени и
третирани едва ли не като отхвърлени от обществото. А
сестрите дори са преследвали родителите в къщи, настоявайки да имунизират децата си. Според д-р Ланкто този
огромен натиск е бил поради факта, че провинцията се
населява от много местни хора с индианска кръв, които
отстояват своята културна идентичност и независимост.
А провинция Квебек е изключително богата на водни
запаси. Както пише канадската лекарка: „Водата днес е
злато. Някой може ли да се сети за по-подходящо биологично оръжие, чрез което да премахне пречките към овладяването на тези водни източници?“
Освен всичко дотук, според Майк Адамс сезонните
противогрипни ваксини не само са опасни сами по себе
си, но чрез тях може умишлено да се разпространят глобални пандемии и биологични оръжия, които са планирани от тъмната ложа и за които се говори в множество
пророчества.
Той пише: „Макар по начало ваксините да са били
създадени с идеята да пазят хората от болести, от доста
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време насам те се планират и използват като биологични
оръжия, разпространяващи болести. Това е и причина
хората, които се разболяват от грип зимно време, да са
същите, които се ваксинират редовно. В близко бъдеще,
когато глобалистите преценят, че човешката популация
е надхвърлила „лимита”, ще станем живи свидетели на
вирус, който „контролира популацията” и ще действа
точно чрез ваксините. Появата му ще е съпроводена от
рекламна кампания, която ще предлага даже пари на
хората, за да се ваксинират („Ваксинирай се против грип
– спечели $25!”)
Целият този план, разбира се, не е нищо повече от
мярка за „контрол на популацията” и ще се приложи, за
да елиминират хората с нисък коефициент на интелигентност – онези, които са достатъчно глупави, за да се
подложат доброволно на инжекция с биологично оръжие, което е пакетирано и продавано като „ваксина”.
Глобалистите вярват, че тази програма за евгеника
ефективно ще освободи човечеството от „расата на глупавите”. Тук човешките мъки и страдания, които ще
причини тази програма, нямат никакво значение.”
И се питам: Ако сега очевидно главната цел е намаляване на населението в страните от третия свят, дали някой мрачен ден без да ни уведомят няма да се прицелят
и – да речем – в българския народ? А дали това вече не
се случва? Оставям този въпрос засега отворен.
***
„Практиката с ваксините се прави задължителна с
политически методи от държавата. Това е главната заплаха за човешкото здраве и бъдещите поколения. С нея
отнемат личната свобода на Американския Гражданин.
Това е най‐тъмното петно, осакатяващо нашата ера.”
Д‐р Дж. М. Пебълс
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Ваксинирането от
духовна гледна точка
Учителя (Петър Дънов):
„Учените искат да ни кажат, че намерили някакъв серум, който, като се впръсне в кръвта на детето, то придобивало имунитет, приспособявало се към тази болест и
не се заразявало от нея. Въпреки това обаче, ние виждаме как децата умират именно от тази болест, срещу която
има изнамерен такъв серум.
И сега всеки човек, който не ваксинира детето си, той
е извън границите на науката, той се счита ретроград.
Да, но това не е наука! Аз бих желал, след като турят инжекция на някое дете, след като го ваксинират, да може
да живее още приблизително 500 години. А сега, след
като направят една инжекция на това дете, след 5 години
умира. Това не е наука, това са хипотези на лекуването,
това са теории на лекуването!”
(„Ръката съблазнява“, НБ, 05.04.1925)
„Питам: при всичките усилия на милионите лекари
по целия свят да лекуват хората, сполучили ли са да ги
излекуват? Статистиката показва, че болестите не само
не намаляват, но се и увеличават.
Вземете например присаждането, което съвременната
медицина употребява като метод за предотвратяване
заболяването от шарка. Статистиката показва, че онези
деца, които се присаждат, умират повече, отколкото
ония, които не са присадени. Изобщо неприсадените
деца по-малко заболяват, по-малко умират. При това,
има един закон, според който, ако не дадеш твоето дете
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да го присадят, да го ваксинират, считат те невежа и те
държат под отговорност, че не вървиш в пътя на науката.
Статистиката обаче показва, че въпреки това резултатите
не са по-благоприятни.
Каква е тази наука? Човек трябва наистина да се присажда, но чрез какво? – Чрез храната. Ако лекарите искат да подобрят положението на човечеството, трябва да
са в състояние да определят от каква храна се нуждае
организмът. Приема ли човек тази храна, никаква болест не може да го хване. Не приема ли тази храна, която
му е необходима, всякаква болест ще може да го хване.”
(„И оздравя дъщеря ѝ“, НБ, 21.06.1925)
„Казвам: И без ваксиниране може да се посрещне всякаква болест. Ако човек има абсолютно чиста кръв, без
никакви чужди примеси, каквито и микроби да влязат в
нея, те ще умрат, не могат там да се развиват. Когато
един микроб влезе в една такава чиста кръв, той ще обиколи тук-там, ще ходи на едно и на друго място и като не
намери храна, той ще умре от глад. В тялото на човека
има цяла система на предпазване. Там има полиция, има
обществена безопасност, има червена армия. В тялото на
човека има скорострелни оръдия, картечници, пушки,
саби, топове, а освен това те разполагат и със задушливи
газове. Те имат ред предпазителни средства.”
(„Имаше някой человек“, НБ, 27.11.1932)
Рудолф Щайнер:
„Определени кръгове хора в материалистическото
време се стремят да парализират, да направят невъзможно цялото духовно развитие на човечеството, да
повлияят на хората да отрекат просто чрез своя темперамент, чрез своя характер всичко духовно, да го смятат
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за глупост. Такова течение – днес то вече се забелязва
при отделни хора – все повече и повече ще се задълбочава. Ще се появи копнеж да се твърди, че духовното е глупост, лудост! Това ще се опитват да постигнат, като
създадат ваксинации, както се правят имунизации срещу
болести, само че ще се узнаят някои ваксинационни
средства, които така повлияват човешкото тяло, че то
няма да позволява да се разгръщат духовните наклонности на душата. Хората ще бъдат имунизирани срещу
заложбите за духовни идеи. Това ще се опитат поне да
направят, ще се правят опити с ваксинационни вещества, така че още в детството си хората да изгубят стремежа към духовен живот.“
(из „Зад кулисите на външните събития”, 06.11.1917 г)
„Идва време, а то не е твърде далеч, когато открито ще
се настоява: „Да се говори за Дух и душа при човека, това
е болест; здрави са само онези хора, които имат само тяло!” Да, ако един ден човекът стигне до идеята, че Духът
и душата съществуват, той ще бъде провъзгласен за болен. И вие трябва да сте напълно сигурни, че съответното лекарство ще бъде намерено.
Навремето Духът беше премахнат с указ (на църковния събор в Константинопол), а душата ще бъде премахната с фармацевтични средства. От „здравите възгледи”
лесно ще се извлече ваксина, с която организмът ще бъде обработван от най-ранна детска възраст, дори още от
раждането, за да стане напълно невъзможно човешкото
тяло някога да стигне до мисълта: „Аз зная, че душата и
Духът съществуват!” Да, ето така ще се сблъскат двата
възгледа, двете течения в развитието на човечеството…
Да, скъпи приятели, онези които вярват, че с детинските си представи ще влязат в бъдещия свят, грешат
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твърде много. В бъдещия свят можем да влезем единствено с окрилящата помощ на едно дълбоко и сериозно
познание. Антропософията не е детинска игра, нито пък
някаква теория. Днес антропософията е една истинска
грижа за човечеството и неговото правилно развитие.“
(Събр. съч. 177/5)
„По лицето на Земята се разиграват сложни процеси и
събития, и Духовете на Светлината участват в тях по
един правилен начин, обаче Духовете на Мрака се стремят да внесат в тези процеси и събития пълна обърканост, пълно безредие... Занапред човешките тела ще се
развиват така, че те ще стават все по-отворени за влиянията на Духовния свят, но на свой ред материалистичният светоглед, който ще се разпространява все повече и
повече, следвайки указанията, идващи от Духовете на
Мрака, ще работи срещу тях и то с материални средства.
Ето защо Духовете на Мрака ще инспирират своите, бих
казал, хазяи – хората, в които те пребивават – да изнамерят такива лекарствени средства, с които да имунизират децата, така че още в ранна възраст поривът към
духовност да бъде окончателно прекъснат.
Както днес телата биват имунизирани срещу една или
друга болест, в бъдеще децата ще бъдат имунизирани с
определена субстанция – тя ще бъде произведена на всяка цена – така че чрез тази имунизация хората ще бъдат
предпазени от склонността да пораждат в самите себе си
всевъзможните глупости, свързани с духовния живот.
Естествено тук „глупости” е казано от гледната точка на
крайните материалисти...
Основната тенденция е ясна. Да се открият такива лекарствени средства, които след съответните имунизации
ще блокират естествената склонност към духовни идеи,
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така че през целия си живот хората ще вярват единствено в сетивната материя. И както медицината е въвела
масовата ваксинация срещу болести като туберкулозата,
така в бъдеще ще се правят масови имунизации против
влечението към духовния свят!
Този е само един от парадоксите, които ще зачестят
още в близкото бъдеще, за да се внесе обърканост във
всичко онова, което Духовете на Светлината свалиха долу на Земята след тяхната победа в Духовния свят. Естествено, за целта трябва да бъде внесена преди всичко
обърканост във възгледите, в светогледите на хората;
преди всичко трябва да бъдат деформирани техните понятия, техните представи. Тук сме изправени пред една
голяма, сериозна опасност и трябва да запазим пълно
самообладание, пълна яснота на съзнанието. Точно в
тази област от живота се подготвят бъдещите събития.“
(Събр. съч. 177/13)
„Лечението с модифицирани ваксини е ефективно в
случай на дифтерия, защото по този начин в тялото се
внася силен импулс да бъде активно, но този процес има
нежелателни последици. По-конректно, ако едно дете
получи ваксина, то по-късно ще страда от втвърдяване
на своята вътрешна организация.“
(Събр. съч. 348)
„Ваксината против дребна шарка оказва силно въздействие върху психиката. Определено е възможно вярата, че ваксината е ефективна, да играе изключително
важна роля за нейния успех. Ако ние бихме заместили
тази вяра с нещо друго; ако ние бихме образовали хората
по един природосъобразен начин, така че те да бъдат
впечатлени от нещо друго, различно от ваксинациите;
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например ако ги приближим отново до духовното, тогава за нас ще бъде напълно възможно да бъдем толкова
ефективни срещу несъзнателното налагане на „Има епидемия от дребна шарка тук!“, с ясното съзнание, че „Тук
има духовен елемент – неосезаем, но аз трябва да се
стремя към него!“, което е също толкова ефективно.“
(Събр. съч. 314)
Д-р Вернер Шмьотцер:
„Още когато ваксината срещу едрата шарка беше
сравнително нова, Рудолф Щайнер беше питан от лекари за нейното действие върху детето и личността. Неговият отговор не остави съмнение, че тази ваксина
представлява силна намеса в свободното развитие на
човека. Тя възпрепятствала по-нататъшното духовно
развитие на човека, което може да се разбира и в посока
на това, че тя привързва човека към материята и материалното. От гледна точка на физическото тяло, това, от
своя страна, означава една прекомерна тенденция към
склерозиране, към втвърдяване.”
(из „Въпросът за ваксините“)
Иван Стаменов:
„Тялото е Божи Храм и пазенето на този храм е задължение на всеки християнин – това правило стои повисоко даже от светската Конституция. Задължение на
всеки родител-християнин е както да пази телата на децата си, така и умовете им. А ваксините посягат и на телата, и на нервната система, включително на мозъка.”
Махатма Ганди:
„Ваксинацията е варварска практика, която е една от
най-смъртоносните измами в наши дни.“
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Бележка към родителите
Информацията, съдържаща се в тази книга, не е
предназначена да бъде заместител на медицинска помощ и съвет. Не съм доктор, нито друг вид медицинско
лице, а само един човек, загрижен за здравето на своите
ближни и за бъдещето на човечеството. Въпреки това,
имам солидни основания да твърдя, че съм се занимавал
по-задълбочено с въпроса за безопасността и ефективността на ваксините, отколкото средностатистическият
педиатър.
Също така, добре запознат съм с научните методи и
принципите на логиката и знам как е редно да се провежда академично изследване. Като такъв, се считам за
напълно квалифициран да анализирам научни трудове и
да разбирам, когато някой се опитва да ни пробутва лъжи с користни цели.
Тези като мен, които също са провели свое проучване
или са изпитали вредата от ваксините, имат силен личен
мотив да говорят по темата в името на здравето и бъдещето на децата ни.
При нас няма конфликт на интереси.
Затова споделям тук с вас своите размисли и открития, а решението дали да ваксинирате децата си остава
изцяло ваше. Надявам се фактите, предоставени в тази
книга, да Ви помогнат да вземете едно информирано и
мъдро решение. А ако прецените, ще ви бъда благодарен
да споделите книгата и с ваши приятели. Можете да я
намерите тук, заедно с няколко ценни филми по темата:

http://istina.bg/vaksini/
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Мили приятели,
Ако желаете да подкрепите и други
подобни инициативи по отпечатването и разпространяването на пробуждащи книги на здравословна и духовна
тематика, можете да помогнете чрез
скромно дарение по банков път:
Теодор Бранимиров Николов
IBAN: BG83 TTBB 9400 1528 0217 53
BIC: TTBB BG 22
Основание: Дарение за книги
Или чрез дарение на гише, приемащо
Easypay плащания, като захранване на
микросметка с номер (КИН): 1947061192
Или с PayPal: http://paypal.me/istinabg
Благодаря Ви за подадената ръка!
С най-чиста братска Любов,
Тео

Разпространява се безплатно

