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Οι παραπάνω υπογράφοντες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα που περιλαμβάνει παιδιάτρους, 
νευροχειρουργούς, καθώς και καθηγητές της παθολογίας, της χημείας, της βιολογίας και της 
ανοσολογίας, από 13 χώρες. Όλoι έχουν πραγματοποιήσει ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες 
και έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα που θα διαβάσετε στην παρακάτω παρουσίαση.  
Τα αρχικά MD, DO, MB, MBBCH σημαίνουν ειδικότητες της ιατρικής.  
Τα  αρχικά  ND  σημαίνουν  γιατρούς  εκπαιδευμένους,  που  έχουν  άδεια  εξασκήσεως 
επαγγέλματος σε ορισμένες μόνο Πολιτείες των ΗΠΑ.  
 
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν την αιτία πολλών ασθενειών; 
Είναι επειδή έχουν μάθει να αγνοούν την σχέση των εμβολίων με τις αυτές τις ασθένειες.  
Έχει τεκμηριωθεί ότι οι παρακάτω ασθένειες έχουν άμεση σχέση με τα εμβόλια.  
•Αλλεργίες και έκζεμα 
• Αρθρίτιδα 
• Άσθμα 
• Αυτισμό 
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• Όξινη παλινδρόμηση σε βρέφη, που η αντιμετώπισή της με αντιόξινα δημιουργεί 
πολλές παρενέργειες 
• Καρκίνος 
• Διαβήτης (βρεφική και παιδική ηλικία) 
• Νεφρική νόσος 
• Αποβολές 
• Μακρά λίστα των νευρολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων 
• Αιφνίδιος βρεφικός θάνατος (SIDS) 
• Και πολλά, πολλά άλλα 
 
Αυτές είναι μερικές από τις παρενέργειες των εμβολίων, οι οποίες τεκμηριώνονται 
στην ιατρική βιβλιογραφία και σε έντυπα στις συσκευασίες τους: 
 
• Αρθρίτιδα, αιμορραγικές διαταραχές, θρόμβους αίματος, καρδιακή προσβολή, σήψη 
• μολύνσεις αυτιών 
• Λιποθυμία (με τις εκθέσεις των σπασμένων οστών) 
• Νεφρική ανεπάρκεια που χρειάζονται αιμοκάθαρση 
• Κρίσεις / επιληψία 
• Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κνίδωση και αναφυλαξία 
• Αιφνίδιος θάνατος 
• Πολλές από τις πιο συχνές διαγνώσεις που δίνονται για εισαγωγές στο νοσοκομείο. 
• Το έχει δώσει πάνω από 1,2 δις δολάρια σε αποζημιώσεις σε παιδιά και ενήλικες για 
βλάβες στην υγεία τους από εμβολιασμούς. 
 
  
Ο αυτισμός σχετίζεται με εμβόλια. 
 
• Ο αυτισμός ήταν σπάνιος, μέχρις ότου τα  προγράμματα εμβολιασμού εντάθηκαν το 
1991, με την εισαγωγή του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και το Hib (μηνιγγίτιδα) 
εμβόλιο. Δεκάδες χιλιάδες γονείς θα βεβαιώ�ουν ότι ο αυτισμός εμφανίστηκε πολύ 
σύντομα μετά τον εμβολιασμό των παιδιών τους. 
• Μελετήστε τις πληροφορίες ��ην www.fourteenstudies.org ιστοσελίδα. Θα 
διαπιστώσετε ότι οι μελέτες που αντικρούουν τη σχέση μεταξύ αυτισμού και των 
εμβολίων είναι εξαιρετικά αμφίβολη. 
 
Οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και το ιατρικό σύστημα 
πλουτίζουν όταν αρρωσταίνετε. 
 
• Τα εμβόλια δεν παρέχουν τη δια βίου ανοσία, πράγμα που σημαίνει ότι συνιστώνται 
επαναληπτικά εμβόλια.  
• Κάθε επαναληπτικό εμβόλιο αυξάνει τον κίνδυνο ��� περισσότερες παρενέργειες. 
• Οι παρενέργειες των εμβολίων μπορεί να σας αρρωστήσουν για το υπόλοιπο της 
ζωής σας. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πολλά φάρμακα για τη θεραπεία των 
παρενεργειών των εμβολίων. 
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• Στις ΗΠΑ, δεν μπορείτε να μηνύσετε την εταιρεία φαρμάκων ή το γιατρό σας, εάν κάτι 
προκύψει  από έναν εμβολιασμό. Και οι δύο προστατεύονται από το 1986, με τον Νόμο 
National Child Vaccine Injury Act. Ο νόμος αυτός, που υπογράφηκε από τον τότε 
πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν ξεκάθαρα λέει: " Κανένας παρασκευαστήs εμβολίου δεν 
μπορεί να διωχθεί με αστική αγωγή με σκοπό την αποζημίωση για βλάβες, 
τραυματισμό ή θάνατο που προέκυψαν από εμβολιασμό." (Public Law 99 ‐ 660) 
 
Πολλοί γιατροί και άλλοι εκπαιδευμένοι σε παραϊατρικά επαγγέλματα ��� κάνουν οι 
ίδιοι εμβόλια και ��� εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
 
• Γνωρίζουν ότι τα εμβόλια δεν είναι αποδεδειγμένα ασφαλή ή αποτελεσματικά. 
• Γνωρίζουν ότι τα εμβόλια περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. 
• Γνωρίζουν ότι τα εμβόλια προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας. 
• Έχουν αντιμετωπίσει ασθενείς που παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες από τα 
εμβόλια. 
 
 
Τα μόνα πρόσωπα που έχουν όφελος από την καλή σας υγεία είστε εσείς οι ίδιοι και 
οι δικοί σας. 
 
• Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν διεισδύσει και καταλάβει τον έλεγχο ολόκληρου 
του συστήματος υγείας και  περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών σχολών, 
ιατρικά περιοδικά, νοσοκομεία, κλινικές και το τοπικών φαρμακείων. Η ίδια η 
επαγγελματική ζωή του γιατρού εξαρτάται, από την τυφλή εμπιστοσύνη, χωρίς καμμία 
αμφισβήτηση για οποιαδήποτε πτυχή ��� εμβολιασμού. Ακόμα και όταν 
παρουσιάζονται οφθαλμοφανείς παρενέργειες στον ασθενή, οι γιατροί συνήθως είναι 
απρόθυμοι έστω και να θεωρήσουν τα εμβόλια ως την πιθανή αιτία. Αν και � μη 
διεφθαρμένη επιστήμη και ιατρική υποστηρίζουν την απόρριψη των εμβολίων, το να το 
εφαρμόσει ανοιχτά ένας γιατρός, θεωρείται επαγγελματική αυτοκτονία. Οι 
υπογράφοντες το παρόν έγγραφο ρισκάρουν με τόλμη για την ασφάλεια την δική σας 
και του παιδιού σας. 
• Νοσοκομεία επωφελούνται οικονομικά από νοσηλεία και εξετάσεις. 
• Οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια από εμβόλια. 
• Οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από 
φάρμακα για τη θεραπεία ανεπιθύμητων παρενεργειών από εμβόλια σε ασθενείς. 
• Τα εμβόλια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Χωρίς εμβόλια, το 
κόστος της υγειονομικής περίθαλψης θα μειωνόταν, διότι θα είχαμε μια πιο υγιή 
συνολικά κοινωνία. Έχουμε αντικαταστήσει την ανεμοβλογιά με τον αυτισμό, τη γρίπη 
με το άσθμα, λοιμώξεις του αυτιού με τον διαβήτη. Και η λίστα συνεχίζεται. Από ζήλο 
για την εξάλειψη σχετικά ήπιων μικροβίων, έχουμε ανταλλάξει  προσωρινές ασθένειες 
για επίμονες,  ισόβιες ασθένειες, διαταραχές, δυσλειτουργίες και αναπηρίες. 
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Πόσα εμβόλια υπάρχουν; 
 
• Εάν τα παιδιά της Αμερικής λάβουν όλες τις δόσεις όλων των εμβολίων, λαμβάνουν 
μέχρι 35 εμβολιασμούς και τους εγχέονται με ένεση 113 διαφορετικά είδη σωματιδίων 
ασθενειών, 59 διαφορετικά χημικά, 4 διαφορετικοί τύποι κυττάρων και DNA ζώων και 
ανθρώπινο DNA από ιστούς εμβρύων και ανθρώπινο λεύκωμα.  
• Αν νομίζετε ότι δεν έχετε να ανησυχείτε για τα εμβόλια, διότι τα παιδιά σας είναι 
μεγάλα, να το ξανασκεφτείτε. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 ακόμα εμβόλια στο στάδιο της 
έρευνας, που θα κυκλοφορήσουν  στα προσεχή έτη, με στόχο κυρίως τους εφήβους και 
ενήλικες. 
 
Μερικά από τα Συστατικά των Εμβολίων: Πώς είναι δυνατόν τα εμβόλια να μην είναι 
επιβλαβή για την υγεία σας; 
 
• Αδέσποτοι ιοί και βακτηρίδια από τις καλλιέργειες, όπου παρασκευάζονται τα 
εμβόλια. 
• Ο υδράργυρος, ένα πολύ γνωστό δηλητήριο, βρίσκεται ακόμη σε φιαλίδια 
πολλαπλών δόσεων εμβολίων κατά της γρίπης. Ίχνη υπάρχουν και σε εμβόλια κατά 
άλλων ασθενειών. 
• Το Αλουμίνιο, ένα δηλητήριο που μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό στα οστά, στον 
μυελό των οστών και στον εγκέφαλο. 
• Ζωικά κύτταρα από πιθήκους, νεφρά σκύλου, κοτόπουλα, αγελάδες, και ανθρώπου. 
• Η φορμαλδεΰδη (υγρό ταρίχευσης), ένα γνωστό καρκινογόνο. 
• Πολυσορβικό 80, το οποίο προκαλεί στειρότητα σε ποντίκια. 
• Ζελατίνη από γουρούνια και αγελάδες, που μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία, 
βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα εμβόλια για MMR και ανεμοβλογιά.  
• Μονογλουταμινικό νάτριο (MSG) στο εισπνεόμενο εμβόλιο της γρίπης,  που μπορεί 
να προκαλέσει μεταβολικές διαταραχές (π.χ. διαβήτης), και άλλες νευρολογικές 
διαταραχές. 
 
Σύγκρουση συμφερόντων 
 
• Οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν τους κανόνες και συστάσεις για τον εμβολιασμό 
κερδίζουν από την πώληση των εμβολίων. Για παράδειγμα, ο Δρ Julie Gerberding, ο 
οποίος ήταν επικεφαλής του CDC για οκτώ χρόνια, είναι τώρα Πρόεδρος της Merck 
Vaccines. Ο Δρ Paul Offit, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της 
Ανοσίας (Advisory Committee on Immunization Practice ‐ ACIP), δημιούργησε και 
πατεντάρισε τα δικά του εμβόλια. 
• Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) μια συνήθης ομάδα 10 παιδιάτρων  
των ΗΠΑ έχει απόθεμα εμβολίων  αξίας πάνω από $ 100.000 στο ιατρείο  τους. Οι ίδιοι 
αυτοί γιατροί κερδίζουν χρήματα από τις επισκέψεις, δίνοντας στα παιδιά σας εμβόλια. 
• Οι παιδίατροι στις ΗΠΑ δέχονται κάθε τρίμηνο μπόνους από τις ασφάλειες( HMOs) 
για τις οποίες εργάζονται, για να διατηρούν υψηλά ποσοστά εμβολιασμών. Τους 
επιπλήττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν υπάρχει πτώση  αυτών των ποσοστών. 
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Υπάρχει κάποια έρευνα που δείχνει κάποια διαφορά μεταξύ των εμβολιασμένων και 
των ανεμβολίαστων παιδιών; 
 
Το έργο Cal‐Oregon, που επιχορηγείται από την οργάνωση Generation Rescue, έκανε 
έρευνα σε γονείς εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων παιδιών των ΗΠΑ. Από τα 
17.674 παιδιά που περιλαμβάνονται στην έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν: 
• τα εμβολιασμένα παιδιά είχαν 120% περισσότερο άσθμα. 
• εμβολιασμένα αγόρια είχαν 317% περισσότερο ADHD. 
• αγόρια εμβολιασμένα είχαν 185% περισσότερες νευρολογικές διαταραχές. 
• αγόρια εμβολιασμένα είχαν 146% περισσότερο αυτισμό. 
Τα κορίτσια αντιπροσώπευαν μόνο το 20% του συνολικού αριθμού των παιδιών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Για να διαβάσετε την πλήρη αυτή μελέτη μονοι σας, 
πηγαίνετε στο www.generationrescue.org/pdf /survey.pdf. Για να διαβάσετε μια 
έκθεση σχετικά με τη χαμηλή συχνότητα του αυτισμού μεταξύ των ανεμβολίαστων 
Amish τα παιδιά πηγαίνετε στο www.imcv.info/quick‐compare.html  . Οι περισσότερες 
μελέτες σχετικά με τον αυτισμό βρίσκονται εδώ 
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ και εδώ     
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/  
 
Εξαιρέσεις Εμβολίων στις ΗΠΑ 
 
• Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τον εμβολιασμό. Χρησιμοποιείστε αυτό σας το 
δικαίωμα. 
• Το παιδί σας δεν είναι υποχρεωμένο να εμβολιαστεί για να φοιτά  σε δημόσια 
σχολεία. 
• Κάθε πολιτεία έχει εξαιρέσεις και έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε οποιαδήποτε 
ανεπιθύμητα εμβόλια. http://exemptmychild.com/10752/  
• Βρείτε έναν γιατρόπου συμφωνεί με την επιλογή σας να μην εμβολιάζεστε και να σας 
σέβεται στο www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf             
 
Πολλοί επιλέγουν την υγεία και την ασφάλεια, λέγοντας όχι στα εμβόλια. 
 
• Ομάδες που γενικά δεν εφαρμόζουν τον εμβολιασμό συμπεριλαμβάνουν γιατρούς 
και  επαγγελματίες υγείας εναλλακτικής ιατρικής, χειροπράκτες, γονείς που διδάσκουν 
στο σπίτι, καθώς και εκείνους που ανήκουν σε ιδιαίτερες θρησκείες. 
• Χιλιάδες μαρτυρίες που γράφτηκαν από τους γονείς των μη εμβολιασμένων παιδιών 
σχετικά με τη αρκετά καλή κατάσταση της υγείας των παιδιών τους είναι διαθέσιμα στο 
internet.  
• Η απόφαση για  εμβολιασμό ή όχι αφορά μόνο εσάς  και τον/την  σύζυγός σας. Δεν 
χρειάζεται κανείς άλλος να ξέρει. Δεν αφορά κανέναν άλλον. 
 
Για να έχετε καλή υγεία, θα πρέπει να αναλάβετε την πρωτοβουλία να ενημερωθείτε 
για κάποια νέα θέματα. 

http://www.generationrescue.org/pdf%20/survey.pdf
http://www.imcv.info/quick-compare.html
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/
http://exemptmychild.com/10752/
http://www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf
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• Η ασφαλής επιλογή είναι να πείτε όχι στα εμβόλια. Έχετε τον έλεγχο για την επιλογή 
σας στα θέματα υγείας για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Δεν έχετε κανέναν έλεγχο 
για το αποτέλεσμα ενός εμβολιασμού. 
• Δεν χρειάζεστε ένα παιδίατρο απλά και μόνο για  να ζυγίσει και να μετρήσει το παιδί 
σας και να δώσει ενέσεις. Προτιμείστε  έναν naturopathic γιατρό (στις ΗΠΑ και τον 
Καναδά, επισκεφθείτε www.naturopathic.org), έναν παιδίατρο ‐  χειροπράκτη ή έναν 
ομοιοπαθητικό γιατρό. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι οι Οστεοπαθητικοί 
οικογενειακοί γιατροί είναι πιο ανοιχτόμυαλοι για την ελεύθερη επιλογή εμβολίων. 
• Τα μωρά γεννιούνται με φυσικά ισχυρό αμυντικό σύστημα. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, 
όλα θα πέθαιναν λίγο μετά τη γέννηση. Τεράστιες πολύπλοκες διεργασίες του 
ανοσοποιητικού ξεκινάνε με την πρώτη κραυγή. Αυτό πρέπει να συμβεί φυσικά, χωρίς 
τη διακοπή που προκαλείται από την έγχυση τοξικών ουσιών. 
• Ενημερωθείτε για τις ασθένειες που «αποτρέπονται» από τα εμβόλια. Τα παιδιά σας 
δεν θα έρθουν ποτέ σε επαφή με τις περισσότερες από αυτές και αν συμβεί, σχεδόν 
όλα τα υγιή και ανεμβολίαστα παιδιά τις ξεπερνούν χωρίς πρόβλημα. 
• Ενημερωθείτε για τη σημασία του πυρετού, πώς να τον αντιμετωπίσετε στο σπίτι και 
ποτε είναι η ώρα να καλέσετε τον γιατρό. Οι περισσότεροι πυρετοί επιλύονται μόνοι 
τους, με φροντίδα και υποστήριξη, σε μερικές ώρες. www.drtenpenny.com/fever.aspx      
• Καταλάβετε ότι, ακόμα και να εμβολιαστεί, το παιδί σας μπορεί να αρρωστήσει από 
την ασθένεια που προσπαθείτε να αποτρέψετε. Τα εμβόλια μπορεί να μην παρέχουν 
την προστασία που οι άνθρωποι υποθέτουν ότι έχουν. Η υγεία δεν έρχεται μέσα από 
μία βελόνα. 
• Μάθετε ότι τα πρωτεύοντα κλειδιά για την υγεία είναι η καλή διατροφή, καθαρό 
νερό, επαρκή ύπνο, την άσκηση και την ευτυχία. 
• Μάθετε μερικές απλές πληροφορίες σχετικά με τις βιταμίνες, ιδιαίτερα πληροφορίες 
σχετικά με την εξέχουσας σημασίας βιταμίνη D3. Μάθετε για την χρήση των βασικών 
βοτάνων και τα βασική ομοιοπαθητική για την αντιμετώπιση ελαφρών η συνήθων 
ασθενειών. 
• Ενημερωθείτε σχετικά με τα εμβόλια καλύτερα από το γιατρό σας.  Πιθανώς o ιατρός 
σας να μην έχει διαβάσει ποτέ τίποτα για τα εμβόλια, εκτός από περιοδικά και  
δημοσιεύσεις φαρμακευτικών εταιριών και του CDC, που επιχορηγούνται για να 
προπαγανδίζουν τη χρήση τους. 
• Καταλάβετε ότι η φροντίδα της υγείας κοστίζει σε σας, ενώ η φροντίδα της ασθένειας 
καλύπτεται από τις ασφάλειες. Η ασφαλιστική σας θα πληρώσει για φάρμακα και 
εμβόλια. 
• Κανονίστε τα οικονομικά σας για να παραμείνετε υγιείς. Η ζωή σας εξαρτάται από 
αυτό. 
 
Πηγές Web για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια. 
 
• Διεθνές Ιατρικό Συμβουλίο σχετικά με τον εμβολιασμό (δωρεάν webinars): 
www.vaccinationcouncil.org 
• Παράδειγμα IMCV περιφερειακά sites: www.imcv, www.wi.org, www.imcv‐me.org 
• Δρ Sherri Tenpenny: www.drtenpenny.com , Facebook 

http://www.drtenpenny.com/fever.aspx
http://www.drtenpenny.com/
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www.facebook.com/vaccineinfo      
• ThinkTwice Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εμβολίου: www.thinktwice.com  
• Εμβολιασμός Απελευθέρωση: www.vaclib.org  
• Γιατροί στις ΗΠΑ οι οποίοι δεν εμβολιάζουν: www.novaxdoctors.webs.com  
• Ολιστικές Mητέρες:  www.holisticmoms.org  
• Mητέρες σαν και εμένα: www.momslikeme.com  
 
Βιβλία για περισσότερες πληροφορίες και για αρχή 
 
• Όχι Στα Εμβόλια ‐ Tenpenny Sherri, DO 
• να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση εμβόλιο για την υγεία του παιδιού σας ‐ Αϊζενστάιν 
Mayer, MD, JD, MPH 
• ADD βιβλίο του, ο Neil Miller 
• Οδηγός Υγείας του Παιδιού, Randall Neustaedter 
• παιδικούς εμβολιασμούς: Ερωτήσεις Όλες οι γονείς πρέπει να ρωτήσουν ‐ Tedd 
Koren, DC 
• Πως να αναθρέψετε ένα υγειές παιδί, παρά το γιατρό σας ‐ Robert Mendelsohn, MD 
• Jabs, Jenner και Juggernauts ‐ Craig Jennifer, PhD, BSN, MA, Dhom 
• Φυσικές εναλλακτικές λύσεις για τους εμβολιασμούς, Ρόνα Ζόλταν, MD 
• Το Έγκλημα του εμβολιασμού ‐ Deane Tenison, MD 
• Η Ιερότητα Του ΑνθρωπινουΑίματος: Ο Εμβολιασμός Δεν Είναι Ανοσοποίηση ‐ Tim 
O'Shea, DC 
• Ο Εμβολιασμός ‐ Buchwald Gerhard, MD 
• Ο Εμβολιασμός: 100 χρόνια, Viera Schiebner 
 
Διεθνές Ιατρικό Συμβούλιο Εμβολιασμού www.vaccinationcouncil.org 
 

• International Medical Council on Vaccination (free webinars)  
www.vaccinationcouncil.org  

• Example IMCV regional sites  www.imcv‐wi.org, www.imcv‐me.org 
• Dr. Sherri Tenpenny  www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo 
• ThinkTwice Global Vaccine Institute  www.thinktwice.com 
• Vaccination Liberation  www.vaclib.org 
• U.S. doctors who don’t vaccinate  www.novaxdoctors.webs.com 
• Holistic Moms  www.holisticmoms.org 
• Moms Like Me  www.momslikeme.com  

 
Books for more information and a place to start 

• Saying No To Vaccines  –  Sherri Tenpenny, DO 
• Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child  – Mayer Eisenstein, MD, 

JD, MPH 
• Vaccines: Are They Really Safe and Effective? –  Neil Miller  
• Child Health Guide  – Randall Neustaedter 
• Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask  –  Tedd Koren, DC 

http://www.facebook.com/vaccineinfo
http://www.thinktwice.com/
http://www.vaclib.org/
http://www.novaxdoctors.webs.com/
http://www.holisticmoms.org/
http://www.momslikeme.com/
http://www.vaccinationcouncil.org/
http://www.vaccinationcouncil.org/
http://www.imcv-wi.org/
http://www.imcv-me.org/
http://www.drtenpenny.com/
http://www.facebook.com/vaccineinfo
http://www.thinktwice.com/
http://www.vaclib.org/
http://www.novaxdoctors.webs.com/
http://www.holisticmoms.org/
http://www.momslikeme.com/
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• How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor  – Robert Mendelsohn, MD 
• Jabs, Jenner and Juggernauts  –  Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom 
• Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD 
• The Crime of Vaccination  – Tenison Deane, MD 
• The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization  – Tim O’Shea, DC 
• Vaccination  – Gerhard Buchwald, MD  
• Vaccination: 100 Years of Orthodox Research  – Viera Scheibner, PhD 

Medical doctors(MD,DO, 4yr ND), Doctors of Chiropractic, health care workers who 
work in a conventional setting, and holistic practitioners wishing to participate in 
future versions of this document or who would like to join our group, please send an 
e‐mail to sayno@vaccinationcouncil.org  
  

International Medical Council on Vaccination 
www.vaccinationcouncil.org      www.facebook.com/vaccinationcouncil 
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