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Yukarıda imzası bulunan şahıslar, yelpazesinde çocuk doktorlarını, aile hekimlerini, beyin cerrahlarını ve patoloji,
kimya, biyoloji ve bağışıklık sistemi profesörlerini barındıran bir grubun temsilcileridir. Okumak üzere olduğunuz
belge bahsi geçen şahısların yapmış olduğu araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. MD, MBBCH tıp doktorlarını; DO,
MB, NDS tibbi eğitim almış ve belli alanlarda lisans almış doktorlar ünvanlarıdır. FNP aile yüksek hemişireliği
unvanını temsil eder.
Hiç merak ettiniz mi, neden doktorlar bazı hastalıkların sebebini bulamaz? Çünkü onlar, aşı ve hastalıklar
arasındaki ilişkiyi yoksaymak için koşullanmışlardır. Aşı ile ilişiği belgelenmiş bazı hastalıklar:
•
•
•
•
•
•
•

Alerji ve egzema
Artrit
Astım
Otizm
Reflü, bebeklik döneminde ki çocukların, bir çok yan etkiye neden olan bebek proton inhibitörü almasını gerektirir.
Kanser
Diyabet ( bebek ve çocuk)

•
•
•
•
•

Böbrek hastalığı
Düşükler
Norolojik ve otoimmün hastalıklardan oluşan uzun bir liste
Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS)
Ve çok daha fazlası

Aşıların tıbbi literatürde ve ilaç prospektüslerinde belgelenmiş yan etkileri şunlardır:
• Artrit, kanama sorunları, kan pıhtılaşması, kalp krizi, sepsis kanama
• Kulak enfeksiyonları
• Bayılma (ve buna bağlı kemik kırıkları)
• Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği
• Nöbetler/ epilepsi
• Ürtiker ve anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlar
• Ani ölüm
• Hastane kurullarınca koyulan tanıların birçoğu.
• Birleşik Devletler Ulusal Aşı Tazmini Programı aşı mağduru çocuk ve yetişkinler için $ 1.2 milyar ayırmıştır.
Aşı otizm ile ilişkilidir.
•

•

1991’de hepatit B ve HiB (menenjit) aşılarının tanımlanması sonrası ivme kazanan kitle aşılama
programlarına kadar, otizm nadir görülmekteydi. On binlerce ebeveyn otizmin aşı sonrası ortaya çıktığına
tanıklık edecektir.
www.fourteenstudies.org web sitesinde yayınlana bilgilere bilgilere bakınız. Otizm ve aşılar arasındaki
ilişkiyi çürüten çalışmaların son derece şüpheli olduğunu göreceksiniz.

İlaç şirketleri, sigorta şirketleri ve tıp sistemi size hasta yaparak ve sağlıksız tutarak para kazanıyorlar.
•
•
•
•

Aşı hayat boyu bağışıklık kazandırmaz, yenilenmesi gereklidir.
Her yenileme yeni yan etkiler oluşması riskini artırır.
Aşıların yan etkileri hayat boyu hasta olmanıza neden olabilir. Bu yan etkileri gidermek için bir piyasada bir
çok ilaç mevcuttur.
Birleşik Devletler’de aşı kaynaklı mağduriyetlerde ne ilaç şirketleri ne de sorumlu doktro dava edilebilri. Her
ikisi de 1986 Ulusal Çocuk Aşısı Hasarı Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Kanunu imzalayan azamanın
başkanı Ronal Reagan’ın hükmü şöyledir: “ Hiç bir aşı üreticisi aşı kaynaklı hastalık veya ölümden sorumlu
tutulamaz.” (Kamu Hukuku 99‐660)

Bir çok doktor ve sağlık personeli aşı olmamakta ve çcouklarını aşılatmamaktadır. Peki neden?
•
•
•
•

Biliyorlar ki, asinine güvenilirliği veya etkinliği kanıtlanmamıştır.
Biliyorlar ki, aşı tehlikeli içeriklere sahiptir.
Biliyorlar ki, aşı ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.
Aşı kaynaklı ciddi yan etkilerin görüldüğü hastaları tedavi etmek durumunda kaldılar.

Sağlıklı kalmaktan bir tek siz ve önem verdikleriniz faydalanır.

• İlaç şirketleri, tıp fakültelerinden, tıbbi yayınlar veren dergilerden, hastanelerden, klinikler ve yerel
eczanelerden meydana gelen tüm sağlık sistemine sızmış ve onu kontrolü altına almıştır.Bir doktorun geçimi
aşıların durumunu sorgulamak üzerine kurulu kör bir inanca dayanmaktadır. Aşı hasarına bağlı aşikar bir delil
doktorun gözleri önünde gerçekleşse bile o genellikle bunu kabul etmek için gönülsüzdür. Her ne kadar gerçek
bilim ve tıp aşıları reddetmekte ise de bu mesleki açıdan bir intihar olarak da düşünülebilir. Bu belgeye
imzasını atanlar siz ve çocuğunuzun güvenliği için cesurca kendi kariyerlerini riske atmaktadırlar.
• Hastaneler testlerden ve hospitalizasyondan ( hastanın yatarak hastanede izlenmesi / tedavi edilmesi)
finansal olarak kar sağlar
• İlaç firmaları aşılardan milyarlarca dolar kazanır.
• İlaç firmaları aşıların yan etkilerini veya aşıya bağlı ömür boyu süren hastalıkları tedavisinde kullanılan
ilaçlardan on milyarlarca dolar kazanır.
• Aşılar sağlık sistemin belkemiğidir. Aşılar olmadan bizler giderek daha sağlıklı olacağımızdan halksağlığı
maliyetleri giderek düşecektir. Bizler farkında olmadan suçiçeğini otizmle, gribi astımla, kulak enfeksiyonlarını
da diabetle değiş tokuş ettik. Beningn ( zararsız) mikropları ortadan kaldırma hevesi içinde geçici hastalıklarla
yayılmacı, hayat boyu süren hastalıkları, bozuklukları mübadele ettik.
Kaç adet aşı vardır?
•

•

Birleşik Devletler’de, eğer çocuklar tüm aşıları yaptırırsa, 113 farklı hastalık partikülü, 59 farklı kimyasal,
fetal doku ve insane albüminden elde edilmiş 4 çeşit hayvan hücresi/DNA’sı, insan DNA’sını içeren 35 çeşit
aşıya maruz kalmış olurdu.
Eğer çocuğunuzun yaşı daha büyük olduğu için endişelenmeye gerek olmadığını düşünüyorsanız bir kez
daha düşünün. Önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmek üzere geliştirilme aşamasında olan ve özellikle
adolesanları ( 14‐20 yaş) ve erişkinleri hedefleyen en az 20 aşı daha yolda.

Bazı aşı içerikleri: Aşıların sağlığınıza zararlı olmaması nasıl mümkün olabilir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aşıların üretildiği hayvan hücresi kültürlerinde oluşan virus ve bakteriler.
Cıva, nörotoksin özellği belgelenmiştir, halen tüm dünyada grip aşı şişelerinde kullanılmaktadır. Eser
miktarlarda olmak üzere diğer aşıların içeriğinde de bulunmaktadır.
Aluminyum; kemik, kemik iliği ve beyin dejenerasyonuna yol açan bir zehirdir.
Maymun, kopek böbreği, tavuk, inek ve insanlardan elde edilen hücreler.
Formaldehit (patolojide koruyucu sıvı larak kullanılır); iyi bilinen bir karsinojendir.
Polisorbat 80; farelerde kısırlığa yol açtığı bilinmektedir.
Domuz ve ineklerden elde edilen jelatin, anaflaktik reaksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. MMR,
suçiçeği ve zona aşılarında bol miktarda bulunmaktadır.
Polisorbat 80; farelerde kısırlığa yol açtığı bilinmektedir.
Monosodyum glutamate (MSG) grip ve suçiçeği aşısında bulunur ki Tip 2 Diyabet gibi metabolik
bozukluklara, nöbetlere ve diğer nöroljik bozukluklara yol açtığı bilinmektedir.

Merak uyandıran çelişkiler

•

•

•

Aşılarla ilgili kuralları koyan ve önerilerde bulunan insanlar aşıların satışından kar sağlayan kişilerle aynıdır.
Örneğin, CDC ‘de (Hastalık Önleme Merkezi) 8 yıl boyunca önemli bir görevde bulunan Dr.Julie Gerberding
şu anda Merck Aşıları’nın başkanı olarak görev yepmaktadır.
Amerika’da ortalama 10 doktorluk bir pediatri grubunun $ 100 000 ’lık aşı stoğu bulunmaktadır. Bu hekimler
muayenehane vizitlerinden, çocuğunuza bu aşıları yaparak ve sonrasında da olası aşı komplikasyonlarını
izledikleri için para kazanmaktadır.
Amerika’daki hekimler yüksek aşılama oranları elde ettikleri için halk sağlığı organizasyonları tarafından üç
ayda bir primle ödüllendirilmektedir. Aşı oranları düştüğü zaman sigorta şirketleri tarafından ağır şekilde
uyarı almaktadırlar.

Aşılanmış ve aşılanmamış çocuklar arasındaki farklılıkları ortaya koyan araştırmalar var mıdır ?
Kurtuluş Kuşağı sponsorluğunda yürütülen Cal‐ Oregon projesi aşılanmış ve aşılanmamış çocukların ebeveynlerini
içeren bir çalışma yaptı. Çalışma 17674 çocuğu kapsıyor, sonuçlar aşağıda verilmiştir:
•
•
•
•

Aşılanmış çocuklar aşılanmamışlara gore % 120 daha azla astıma yakalnmaktadır.
Aşılanmış erkek çocuklarında aşılanmamışlara gore % 317 daha fazla dikkat eksikliği / hiperaktivite
sendromu görülmektedir.
Aşılanmış erkek çocuklarında aşılanmamışlara gore % 185 daha fazla nörolojik bozukluklar görülmektedir.
Aşılanmış erkek çocuklarında aşılanmamış erkek çocuklarına gore % 146 daha fazla otizm görülmektedir.

Kız çocukları çalışmadaki total katılımcı sayısıın yalnızca % 20’sini oluşturmaktadır.Çalışmanın tamamını okumak için
www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf. Adresine başvurabilirsiniz. Amish tarikatına mensup çocuklardaki düşük otizm insidansıyla ilgili
bir raporu www.imcv.info/quick‐compare.html adresine ulaşarak okuyabilirsiniz. Otizmle ilgili daha çok çalışmaya ulaşmak istiyorsanız
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ ve
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/ki adreslerine girebilirsiniz.

Birleşik Devletler’de aşı muafiyeti
•
•
•
•

Aşıyı reddetme hakkınız yasal olarak mevcuttur. Bu hakkı kullanın.
Çocuğunuzun bir devlet okuluna alınması için aşılanmış olması zorunluluğu yoktur.
Her eyaletin belirlenmiş muafiyet koşulları mevcuttur ve sizin istemediğiniz aşıyı yaptırmama hakkınız
vardır. http://exemptmychild.com/10752/
Aşılamama konusundaki tercihinize saygı duyacak ve destekleyecek bir halksağlıkçı ile temasa geçin.
http://exemptmychild.com/10752/

Pek çok kişi aşılara hayır diyerek saplık ve güvenliği seçti.
•
•
•

Aşılanmaya karşı çıkan gruplar genellikle holistik pratisyenleri, şropraktörler,evde eğitimi destekleyen
ebeveynler ve bazı tarikat ve dini fraksiyonlara üye kimselerden oluşmaktadır.
Çocuklarını aşılatmayı reddeden ebeveynlerin çocuklarının yüksek sağlık standartlarına şahitlik eden
binlerce yazı internet ortamında bulunmaktadır.
Aşı kararı yalnızca sizin ve eşinizin / patnerinizin arasında bir karardır.Başka hiç kimsenin bilmesi
gerekmemektedir.Bu sizing dışınızdaki aile üyelerinin, komşularınızın veya akrabalarınızın işi değildir.

Sağlığınızın daha güçlü olması için yeni bilgiler öğrenme konusunda daha fazla insiyatif almalısınız.
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

Güvenli tercih aşılara hayır demektir. Çocuğunuzun ve kendinizin sağlığı ile ilgili konularda seçim hakkı ve
bunun kontrolü size aittir. Kontrolünüzün olamayacağı şey ise aşılamanın sonuçlarıdır.
Çocuğunuzun boyunu, kilosunu ölçmesi ve ardından da size aşı reçetesi vermesi için bir pediariste ihtiyacınız
yok. Naturopatik bir doktoru ‐ vücudun sağlık kaynağının ve hastalıklardan kurtulması için gereken enerjinin
yine kendisinde olduğuna inanan ve bunu ortaya çıkartmakta yardımcı olan hekimler‐ pediatric şiropraktörü
veya hemopoetik bir doktorları da dikkate alabilirsiniz. Aşısız seçimler konusunda daha açık fikirli olan
Osteopatik tıp ile ilgilenen ( kemik yapısını düzelterek tedavi eden) aile hekimlerine ulaşarak onların da
fikirlerini alabilirsiniz.
Bebekler güçlü ve doğal savunma sistemleri ile doğarlar. Eğer böyle olmasaydı doğduktan kısa bir sure
sonra hepimizin ölmesi gerekirdi. İlk ağlama ile birlikte muazzam bir bağışıklık kaskadı (arka arkaya gelen
olaylar silsilesi, tıbbi terimlerde direk olarak kaskat olarak kullanılır ancak kelime manası şelaledir) başlar.
Bunun doğal şekilde, toksik maddelerin dışarıdan verilmesi sonucu oluşacak kesinti olmadan, işlemeye
ihtiyacı vardır.
Aşıyla önlenebilir hastalıklar hakkında araştırma yapın. Bu hastalıkların pek çoğu ile çocuğunuz çok büyük
olasılıkla hiç karşılaşmayacak, karşılaşsa dahi sağlıklı ve aşılanmamış bir çocuk olarak sorunsuz bir şekilde
iyileşecektir.
Ateşin önemi, ateşle nasıl başa çıkılacağı ve zaman doktora haber verilmesi gerektiği konusunda bilgi
edinin. Ateş genellikle bir kaç saat içinde dikkatli bakım ve destekle kendiliğinden düzelir.
www.drtenpenny.com/fever.aspx
Çocuğunuzu aşılasanız bile aşılamayla önlemeyi umduğunuz hastalıkla çocuğunuzun yine de
karşılaşabileceğini anlamalısınız. Aşılar insanların düşündükleri kadar koruma sağlamazlar.
Sağlıklı olmanın esas anahtarlarının iyi beslenme, saf ve temiz su, yeterli uyku, egzersiz ve mutluluk
olduğunu öğrenin.
Vitaminler hakkında özellikle de kritik bir öneme sahip olan vitamin D3 ile ilgili basit bilgiler edinin.Hem
sağlıklı olmak için hem de küçük hastalıklarla başetmek için temel bir takım bitkileri ve homepatik
yöntemleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Doktorunuzdan aşılar hakkında daha fazla bilgi alın. Hekiminiz muhtemelen ilaç firmlarının ve CDC
sponsorluğundaki kendi uygulamalrını destekleyen yayınlar dışında herhangi bir çalışma okumamış
olacaktır.
Halk sağlığı için para ödersiniz; hasta bakımı ise sigorta kapsamındadır.Sigortanız ilaçlar ve aşılar için ödeme
yapmaktadır.
Sağlığınızı korumak için tasarruf edin. Yaşamınız buna bağlıdır.

Daha fazla bilgi ve yardım için web kaynakları
•
•
•
•
•
•
•
•

Uluslararası Tıbbi Aşılama Konseyi ( IMCV ) www.vaccinationcouncil.org
Örnek IMCV bögesel Siteleri www.imcv‐wi.org, www.imcv‐me.org
Dr.Sherry Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
İki kere Düşün ( ThinkTwice) Küresel Aşılama Enstitüsüwww.thinktwice.com
Aşı Özgürlüğü www.vaclib.org
Birleşik Devletler’de Aşı Yapmayan Doktorlar www.novaxdoctors.webs.com
Holistik Anneler www.holisticmoms.org
Benim gibi Anneler www.momslikeme.com

Daha fazla bilgi ve başlangıç için kitaplar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aşılara Hayır Demek – Sherri Tenpenny, DO
Çocuğunuzun Sağlığı için Bilinçli Aşı Kararı Vermek – Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH
Aşılar: Gerçekten Güvenli ve Etkililer mi? – Neil Miller
Çocuk Sağlığı Rehberi – Randall Neustaedter
Çocukluk Çağı Aşıları :Bütün Ebeveynlerin Sorması Gereken Sorular – Tedd Koren, DC
Doktorunuza Rağmen Sağlıklı Bir Çocuk Nasıl Yetiştirilir – Robert Mendelsohn, MD
Jabs, Jenner and Juggernauts – Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom
Aşılamaya Doğal Alternatifler – Zoltan Rona, MD
Aşılama Suçu – Tenison Deane, MD
İnsan Kanının Kutsallığı. Aşılama Bağışıklama Değildir – Tim O’Shea, DC
Aşılama – Gerhard Buchwald, MD
Aşılama: 100 yıl – Viera Schiebner, PhD

Bu dökümanın gelecekteki düzenlemelerinde yer almak isteyen veya grubumuza katılmak isteyen tıp doktorları
(MD,DO, 4yr ND), şiropraktik doktorları ve geleneksel yöntemlerle çalışan halk sağlığı çalışanları lütfen
sayno@vaccinationcouncil.org adresine mail göndersin.
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