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Alternative-Doctor.com - 4.V.2011 - prof. MUDr. Keith Scott-Mumby, MB, ChB, PhD.,
FRCP

Pôvodný článok " 21 reasons not to get vaccinated "
z angličtiny do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing.
Marián Fillo
.

12. Nebyl proveden žádný výzkum dlouhodobých rizik
Nebyl proveden žádný výzkum o dlouhodobých důsledcích očkování (ze zřejmých
důvodů), takže očkování je stále jen experiment a naopak se zdá, že prodělání některých
dětských nemocí je prospěšné pro imunitu:

"Mnoha lékaři bylo všeobecně přijímáno, že po prodělání spalniček a dalších dětských nemocí
(planých neštovic, spály, černého kašle, zarděnek, příušnic) se celkově zlepšilo zdraví těchto
dětí. Zejména se ukazuje, že děti, které prodělaly přirozeně spalničky, mají méně alergických
nemocí jako je astma, ekzém nebo senná rýma, (Lancet, June 29 1996)."

Trevor Gunn, BSc.

"Problém je, že nikdy nebyl proveden žádný výzkum, který by použil jako kontrolní skupinu
zcela neočkované děti, alespoň o takovém nevím:

Jedním zásadním nedostatkem studií vakcín je, že nepoužívají žádné skutečné kontrolní
skupiny s placebem. Vakcína je testována na jedné skupině očkovaných dětí a srovnává se s
jinou skupinou očkovaných dětí."
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Peter Baratosy

"Dalším bodem, který dokumentuji ve své prezentaci, je skutečnost, že existuje jen velmi
skrovný nebo žádný objektivní výzkum o možných nežádoucích účincích vakcín. Nikdy nebyla
provedena studie srovnávající očkované a neočkované děti. Jediným vysvětlením je podjatost
a politický nátlak."

Dr. Philip Incao

Příliš se bojí takový výzkum provést, protože vědí, na co by přišli.
Rodiče nejsou vyslyšeni

„Závěr studie byl: děti, které dostaly všechna očkování doporučená Americkou pediatrickou
asociací, měly 14x vyšší riziko poruch učení a 8x vyšší riziko autismu než děti, které nebyly
vůbec očkované.“

Donald Meserlian, P.E.,
předseda VOSI & a člen ASTM,
březen/marec 2002

( VOSI = Voices of Safety International = medzinárodná organizácia na tvorbu bezpečnostných
štandardov;
ASTM = American Society for Testing and Materials = Americká
spoločnosť pre testovanie a materiály - pozn. red.)
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Co provádí očkování s imunitním systémem? O imunitním systému miminek se toho moc
neví, možná se bude vědět více za 50 let, ale do té doby bude příliš pozdě.

13. Neočkované děti jsou zdravější než očkované

"Pozoroval jsem, že moje neočkované děti byly zdravější, odolnější a robustnější než jejich
očkovaní vrstevníci. Alergie, astma, bledost, poruchy chování a pozornosti byly zcela jasně
četnější u mých pacientů, kteří byli očkovaní. Na druhé straně neočkované děti netrpěli
infekcemi častěji ani vážněji než očkované, jejich imunitní systém se s těmito infekcemi velmi
dobře vypořádal."

svědectví Dr. Philipa Incao o očkování proti hepatitis B

A náznaky z lékařské komunity:

"proces zotavení se z přirozené infekce vede k nastavení organismu, aby v budoucnosti
nespecificky a promptně reagoval na jiné mikroorganismy. Klíčový krok ve zrání zdravého
imunitního systému - schopnost vyvolat prudkou, akutní reakci na infekci - bezpochyby je
hlavní součástí optimálního celkového zdraví... Trvalo nám mnoho století adaptace a stádní
imunity, abychom tuto funkci proměnili v běžné dětské nemoci, k jejichž překonání ve věku
kolem 6 let máme k dispozici tento nespecifický mechanismus, který nám umožní je efektivně
překonat. V historickém smyslu je absolutním cílem pro zdraví lidské rasy jako celku dosažení
permanentní imunity proděláním přirozené infekce. Ačkoli vakcíny působí uvnitř lidského těla,
nemůže jim být připsána skutečná přirozená imunita nebo jakýkoli jiný kvalitativní benefit: jejich
účinnost je čistě statistická a následná „imunita“ je definována úzce a technicky."
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Dr. Richard Moskowitz,
(" Vaccination: A Sacrament of Modern Medicine "
= "Očkování: posvátná kráva moderní medicíny")

14. Ohromující plýtvání za zbytečné očkování
Vakcíny celosvětově stojí daňové poplatníky mnoho miliard dolarů.

V této částce není zahrnuta cena za léčení nemocí způsobených očkováním. Ta může být
až desetkrát vyšší, a to vše zaplatí nešťastní daňoví poplatníci. Mnoho z těchto peněz se
dostane zpět k alopatům, kteří jsou ve skutečnosti prodejci výrobků farmaceutického průmyslu,
např. vakcín.

"Nejméně polovina všech amerických dětí dostane do svých prvních narozenin zánět středního
ucha. Tato nemoc je důvodem pro cca 26 miliónů návštěv lékaře ročně. Kromě toho kolem
miliónu dětí má ročně implantovány trubičky do uší, při ceně tisíc dolarů za operaci. Takže se
ročně utratí kolem miliardy na tuto operaci. Zkuste si představit, co to znamená, jestli je toto
všechno způsobeno vakcínou proti černému kašli. Tento typický lepkavý výtok z ucha nebyl v
lékařské praxi znám před koncem 40. let 20. století, jinými slovy: předtím, než se začalo
očkovat proti černému kašli."

Harris Coulter, PhD.
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15. Důvera, která není namístě
Je pohodlné důvěřovat medicínskému komplexu, jak poukazuje tento publicista:

„Nevím, proč je můj syn autistický. Mám podezření, že to má něco společného se záhadou
genetiky. V současnosti je pro mě mnohem příjemnější představa záhady než možnost
spiknutí. S trochou důvěry možná budeme schopni překonat toto neštěstí a místo toho,
abychom dávali peníze a energii do hledání viníka, místo toho se zaměřujeme na hledání
vyléčení. Autismus je záhada, nikoli spiknutí medicíny.“

Gerald DeGroot

Jeho důvěra je věnována těm nepravým. Je nemoudré věřit monopolnímu podnikání, které
reguluje samo sebe a které má bohatou historii zakrývání pravdy za účelem vlastní ochrany.
Nedovolte, aby vaše dítě utrpělo následky vaší důvěřivosti těm nepravým.

Medicínský kartel je skrytě nepřátelský tyran, který byl identifikován jako psychopat, ale
prezentuje se jako dobročinná Matka Tereza, kterou se výše uvedený autor nechal svést.

Podívejme se na několik skutečností, které ukazují hloupost takového postoje:

a. Jasný konflikt zájmů
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Nemůžete sloužit dvěma pánům, Pravdě a Kariéře/Obchodu.

A oni mají tu drzost obvinit Wakefielda, že byl uplacen za svůj výzkum MMR vakcíny a
nemocí střev!

b. Lžou a lžou každý den

„Když máte moc, nesmíte říkat pravdu. To je pravidlo, které na tomto světě platí po generace.
Existuje spousta lidí, kteří neříkají pravdu, když se dostanou k úřední moci.“

Dr. Dean Burk, PhD., bývalý šéf výzkumu v National Cancer Institute
(federální výzkumní ústav rakoviny v USA) interview v Owen Spahn Talk Show, San Francisco, červen 1972

Přečtěte si lži, které se týkají laetrilu: „ Koukejte, jak lžou “, od Deana Burka.

„Oni (firma Merck) jí řekli, že je jediný člověk, který kdy volal… Řekla mi, že když jim volal její
lékař, také mu řekli, že je jediný člověk na světě, který jim kdy volal, a když jim volali všichni
lékaři a sestry, každému bylo řečeno totéž. I já jsem zavolal do firmy Merck... a řekli mi "Ach,
doktore Hyde, jste jediný lékař v celé Kanadě, který nám kdy s takovou stížností volal."“
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Dr. Byron Hyde svědectví k vakcíně proti hepatitis B

c. Již po desetiletí potlačují a ignorují mnoho život zachraňujících terapií
Ignorují nebo potlačují metody léčby a prevence nemocí, které nejsou založeny na
farmaceutických lécích, zatímco dokola opakují, že „kdyby to fungovalo (a mělo vůbec šanci
prokázat, že to funguje) ortodoxní lékaři by to užívali a nazvali to konvenční léčbou.“
Jde o léčbu rakoviny, AIDS, SIDS, Alzheimera, srdeční nemoci atd. Nejsou to milí chlapci?

d. Ze zjevných důvodů zavírají oči před iatrogenními nemocemi, například meningitis

„Ve městech s vyšším výskytem meningitidy, bylo téměř o 50% více předpisů antibiotik a
devětkrát více této nebezpečné nemoci než ve městech s nízkým výskytem. Jedno
antibiotikum, erytromycin, který se prodává pod mnoha názvy a užívá se jako rutinní léčba pro
záněty hrdla, se se záhadnou frekvencí objevuje v těchto předpisech. Bylo používáno až 4x
častěji ve městech s epidemiemi meningitidy než v jiných městech.”

Média 1996

„Mohl by vzestup všech forem meningitidy a dalších infekcí, jejich komplikací a úmrtí být
způsoben tím, že v posledních cca 40 letech rodiče při každém sebemenším náznaku teploty
nebo infekce dávají dětem paracetamol? Věřím, že je tomu tak.“
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Hilary Butler
(VRAN Newsletter I.-III.2003)

„Když byla zahrnuta hlášení meningitidy od lékařů (z MMR vakcíny); když byly zahrnuty
záznamy o očkování od hospitalizovaných případů meningitidy; když byly provedeny a křížově
porovnány záznamy o očkování z laboratorních zpráv (4 laboratoře) a tato čísla byla zahrnuta,
frekvence stoupla na 1 z 11000. Mělo by být poznamenáno, že v případě jedné laboratoře to
bylo dokonce 1 z 4000.“

Paul Shattock, B.Pharm, Dip.Ag.Vet.Pharm, OBE a Dawn Savery,
Autism Research Unit,
University of Sunderland, Sunderland, UK

„Kdykoli slyšíte o tragickém úmrtí kojence v prvních týdnech života na „virovou meningitidu“,
máte právo podezřívat BCG očkování i když pitva potvrdí virový původ. Moje žena v době
takové tragédie pracovala ve velké švýcarské nemocnici. Pitva dítěte odhalila tuberkulózní
povahu „virové“ meningitidy po očkování BCG, ale asistenti a sestry dostali velice jasné
instrukce, aby mlčeli pod hrozbou těžkých důsledků. Ve všech tajných společnostech, i mezi
lékaři, je absolutním zákonem zákon mlčenlivosti!“

Dr. Jean Elmiger
(Rediscovering Real Medicine, ISBN 1862041997)
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„Mou první lekcí v očkovací propagandě ve čtyřicátých letech bylo, že „epidemie“ meningitidy u
branců nejsou epidemie, ale shluky (clustery) případů a za druhé jsem zjistil, že pouze čerstvě
odvedení vojáci „chytnou“ meningitis. Poddůstojníci ji nedostali, jen odvedenci. Dokonce ani
dívky, které pracovaly na základně a v klubech, s kterými se odvedenci často líbali, „nechytily“
meningitis, pouze čerstvě očkovaní branci tuto nemoc „chytili ”.

Dr. Daniel H Duffy, Sr. DC

„Když jsem se doslechla o 14-letém chlapci, který zemřel na hemofilovou meningitis typu C,
vzpomínám si, že jsem si říkala, jak dlouho předtím byl očkován proti TBC (další vakcínou se
živým organizmem).“

Dr. Jayne L. M. Donegan, MBBS, DRCOG, DFFP, DCH, MRCGP, MFHom

16. Rizikové faktory meningitidy
Rodiče nejsou nikdy upozorněni na fakt, že léky a vakcíny jsou skutečnou příčinou
meningitidy, a že by se jim tedy měli co nejvíce vyhýbat. Místo toho je v nich živen strach, aby
se podnítil prodej vakcín, jako např. meningokokové, která je dávána do souvislosti s 11
úmrtími.

Umělá kojenecká výživa je rizikovým faktorem
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(Hanson L. A.: "Human milk and host defence: immediate and long-term effects", Acta Paediatr
Suppl. 1999 Aug; 88(430):42-6. Review. PMID: 10569222)

Přesvědčivé studie ukazují významný ochranný účinek kojení proti průjmům, infekcím
dýchacích cest, otitis media, bakteriémie, bakteriální meningitidě, botulismu, infekcím
močových cest a nekrotizující enterokolitidě. Také existují dobré důkazy, že zvýšená ochrana
proti hemofilovým infekcím, otitis media, průjmu, infekcím dýchacích cest a spastické
bronchitidě trvá roky po ukončení kojení. V některých studiích kojení také zlepšilo reakci na
očkování.

Takže jaká je pravděpodobnost, že většina případů meningitidy je důsledkem očkování,
používání antibiotik a dalších léků, nízkých hladin vitamínu C, konzumace nekvalitní stravy,
cukru, aspartamu, pesticidů nebo kombinací toho všeho? Je jisté, že to nebudete nikdy vědět
jistě, dokud si nenajdete odpovědi sami.

„Vrchní sestra byla přesvědčená, že jde o meningitis a začala připravovat lumbální punkci. Já
jsem ale podobný problém viděl již dříve. Lumbální punkce, které jsem provedl, byly negativní a
děti zemřely… trauma způsobené vpichem jehly mohlo způsobit krvácení a paralýzu míchy.
Takže jsem se rozhodl podat dítěti injekci vitamínu C, dal jsem jí možná 6 injekcí, každou po
100 mg. Za půl hodiny byla Mary v pořádku. Je těžké tomu uvěřit, ale udělal jsem zázrak! Zjistil
jsem, že jakákoli virová infekce, včetně spalniček a hepatitidy, může být dramaticky „vyléčena“
podáním vysokých intravenózních dávek vitamínu C, za předpokladu, že léčba byla zahájena
včas.“
Dr Archie Kalokerinos (" Medical Pioneer of the 20th century ", str. 175)

ZDROJ: www.slobodavockovani.sk
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