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Treść slajdu / źródło Uwagi Wnioski URL slajdu 

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek 
Rodzaje NOP-ów 

Pod znakiem zapytania https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=100  

Natural News.com Ośmiornica interesów https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=156  

Chroniczne choroby dzieci w USA 
Dane CDC Centrum kontroli chorób 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=397  

Historia autyzmu: Paul Bleuler szwajcarski 
psychiatra !857-1939, „Chorobliwy 
egocentryzm” 
W 1943 r. austriacko - amerykański 
psychiatra Leo Kenner opisał zespół objawów 
u 11 dzieci jako autyzm 
W 1944r. austriacki pediatra - psychiatra 
Hans Asperger opisał zespół autystycznej 
psychopatii 4 dzieci. Stąd nazwa łagodnego 
autyzmu. 

Epidemia autyzmu pojawiła się w końcu XX i 
rozszalała się w . XXI 
 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=490  

Przyczyny początku epidemii autyzmu  Wprowadzenie w Europie i w USA  w latach 
1940-ych  szczepionki przeciw krztuścowi 
konserwowanych związkiem rtęci 
tiomersalem 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=621  

Dowody na związek autyzmu ze 
szczepieniami Zeznania milionów rodziców. 
Naukowcy CDC USA przyznali się do 

Amerykańska baza danych V AERS Raport 
rządowy. Brak autyzmuj u Amiszów kt się nie 
szczepią.  

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=668  
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fałszowaniu wyników badań na żądanie 
agencji CDC 

„Sąd Szczepienny” USA prawie $ 4 mld. za 
ciężkie powikłania poszczepienne w tym 
autyzm 

Wykres jak narastała epidemia autyzmu w 
USA w odniesieniu do nowych szczepień 
wprowadzanych do kalendarza szczepień 

Stephanie Senef z MIT prognozuje jeśli ten 
trend wzrostu utrzyma się to za 15 – 20  lat 
80% chłopców i 50% całej populacji będzie 
miała autyzm. Chłopcy 4-5 razy częściej 
zapadają na autyzm niż dziewczęta 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=668  

 
Kalendarz typowy szczepień na r 2017 
 

 
Około 44 szczepień do 2 r życia potem ok.14 
do 19 r. życia razem ok 60 czy 70 
szczepionek do czasu osiągnięcia 
'dorosłości'. W 1-ym r ż dostają co 2 mce i to  
często po kilka naraz. Minimum 3 ale też  
po 7 

 
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=921  

Szczepienia bezpieczne?  Sąd Najwyższy  i Narodowy  Instytut Zdrowia 
w USA oficjalnie uznały szczepienia za 
nieuchronnie niebezpieczne 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1036  

Dane światowe systematyczny spadek 
wyników IQ Wykres 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1309  

Spadek inteligencji wśród oficerów Marynarki 
Wojennej USA 1980-2014 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1345  

Nagłówki z amerykańskich mediów Nikt w mediach nie odważy się przyznać czy 
choćby zadać pytania że winne temu 
głupieniu dzieci są  masowe toksyczne 
szczepienia. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1414  

Konsekwencje populacyjnego spadku IQ 
Wykresy 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1506  

Załamanie się  w USA systemu edukacji pod 
naporem upośledzonych dzieci 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1562  
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Mit że szczepionki ocaliły ludzkość od chorób 
zakaźnych. Oficjalne rządowe dane  USA. 
Wykresy 

Umieralność z powodu chorób zakaźnych  
odra szkarlatynę dur brzuszny krztusiec 
błonica a  rozpowszechnienie antybiotyków i 
szczepionek 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1656 
 

Szczepienia miały bardzo ograniczony udział 
w zmniejszeniu umieralności na choroby 
zakaźne 

Higiena, wykształcenie rodziców, antybiotyki 
syntetyczne 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1776  

Czy ograniczenie szczepień = rozwojowi 
epidemii badania duńskie 

Szczepienia DPT w Afryce  5-10 krotnie 
zwiększają umieralność dzieci. W Polsce 2-3 
razy większa umieralność dzieci niż w 
krajach zachodnich w których nie ma 
przymusu szczepień 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=1858  
 

Liczba szczepień a umieralność niemowląt i 
dzieci do 5 r ż w różnych krajach Wykres  z 
publikacji USA 2013 r. Wzrost ilości zgonów 
poszczepiennych 

Koreluje z umieralnością niemowląt i małych 
dzieci. Największa w USA, najmniejsza w 
krajach skandynawskich gdzie 3 razy 
mniejsza ilość szczepionek 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2048 
 

Wzrost NOP-ów zgłoszonych  do bazy  USA 
VAERS 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2104  

Wzrost zgonów poszczepiennych VAERS 
USA 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2110  

Zgony poszczepienne w grupach wiekowych Najczęstsze zgony u dzieci do 6 roku ż. 
Druga grupa powyżej  65 r. życia. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2128  

Wywiady z rodzicami  
nieszczepione/szczepione. Rodzaj  
zachorowania /rodzaj szczepionki 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2140  

Wyniki badania poprzez wywiad  
j.w. graficznie 

Wzrost rozmaitych chorób chronicznych 
zależne od ilości rodzaju szczepień 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=22 

Zestawienie  szczepionek wg toksyczności 
które wywołują najwięcej  
encefalopatia/autyzm  VAERS USA  

Żywe wirusy odra świnka różyczka (MMR) 
Oszacowanie tylko 1-5% zgłoszonych 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2245  
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Krytyczne etapy rozwoju ludzkiego mózgu  

 
Szczepienia w krytycznym okresie rozwoju 
mózgu dziecka; niewykształcona bariera 
krew mózg: zaburzają jego rozwój 

 
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2308  

Patologie neuro-anatomiczne w autyzmie 
MRI 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2407 

Histopatologia tkanek mózgu w autyzmie  https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2427 
 

Nasze badania w IPN neurotoksyczność   
Tiomersalu wprost na szczurach oseski i  
badania obserwacyjne na dzieciach 
szczepionych  i  nieszczepionych 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2524  

Systemowe zmiany patologiczne 
obserwowane w autyzmie 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2565  

Szkodliwe składniki szczepionek  https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2602 

Szczepionko głównym źródłem zatruć 
niemowląt toksycznymi metalami 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2744  

Toksyczne metale w szczepionkach 1 
Badania włoskie link do publikacji 2016 

  https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2767  

Toksyczne metale w szczepionkach 2  https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=2873  

Cyborgi – nowe zagrożenia ze strony Nano 
cząstek.  

Autorki hipoteza tworzenia cyborgów. 
Dwutlenek tytanu 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3004  
 

Zachowanie się Nano cząstek metali  w 
tkankach .Ilustracja.  Link do publikacji 
chińskiej z 2016 r. Badania takie w prowadzi 
się  głównie w Chinach oraz w Rosji. 
Powszechne dodawanie dwutlenku tytanu do 
leków, bez wyraźnej przyczyny.  

Nano cząstki  można pobudzać  bodźcami 
magnetycznymi,  magneto-termalnymi, opto-
termalnymi, ultradźwiękowymi.  Aktywowane 
Nano cząstki mogą z kolei pobudzać albo 
hamować działanie kanałów jonowych błon 
komórkowych. To pozwala na zdalne 
kontrolowani funkcji neuronów a więc  
fizjologii mózgu i zachowania się osobników 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3116  
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Neurotoksyczność  związków Aluminium 
dodawanych prawie do wszystkich 
szczepionek 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3281  

Tiomersal w szczepionkach dla dzieci 
Wzór strukturalny Tiomersalu.  
Badania własne w Instytucie 
Psychiatrycznym 

Instytut Higieny zapewnił, że Tiomersal 
został już wycofany ze szczepionek 
Szczepionki DPerT i WZWB zawierały 
znaczne ilości Tiomersalu. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3371  

Neurotoksyczność Tiomersalu  https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3416  

Badania własne toksyczności Tiomersalu 
w Instytucie Psychiatrii i neurologii.  
1.  Badania bezpośrednie na oseskach 
szczurów 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3498  
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3520   

2. Zmiany neuropatologiczne i behawioralne 
u osesków szczurów po podaniu Tiomersalu 

Wniosek: Tiomersal w szczepionkach może 
powodować autyzm 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3579  

3.  Inne toksyczne efekty Tiomersalu a 
autyzm 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3610  
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3661  

4. Badania na dzieciach autystycznych i 
kontrolnych.  Badanie zawartości i wydalania 
rtęci we włosach.  

Były szczepione podobnie szczepionkami z 
Hg. Dzieci autystyczne słabiej i później 
wydalają Hg niż kontrolne. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3680  
 

5. Badanie poziomu hormonów sterydowych 
kory nadnerczy w ślinie dzieci autystycznych i 
w grupie kontrolnej. Wykres słupkowy  dla 
Siarczanu dehydroepiandrosteronu 
(DHEAS). Dziewczęta i chłopcy.  

Silnie podwyższony poziom 17 z 22 
badanych hormonów, głównie androgenów,    
Szczególnie chłopcy z autyzmem produkują 
więcej hormonów androgenów w okresie 
przed dojrzewaniem, kiedy ten poziom 
powinien być niski. Może to wynikać  z 
zatrucia szczepionkową rtęcią. Możliwe 
toksyczne reakcje bezpośrednie i pośrednie. 
Możliwy wpływ na zwiększenie agresji na 
zewnątrz lub przeciwko sobie. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3812  

1. Szczepienia a choroby 
autoimmunologiczne  

Autoimmunizacja poszczepienna https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3962   

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3281
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3371
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3416
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3498
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3520
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3579
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3610
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3661
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3680
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3812
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=3962


2.Szczepienia a choroby 
autoimmunologiczne. Badanie na myszach 
które nie były spontanicznie podatne na 
choroby autoimmunologiczne. Link do 
publikacji. 

Nadmierna immuno-stymulacja, samymi 
antygenami, bez żadnych dodatków, 
adiuvantów, już prowadziła  nieuchronnie do  
rozwoju systemowych chorób 
autoimmunologicznych. Jeżeli organizm 
będziemy dostatecznie często bombardować 
szczepieniami, wcześniej czy później u 
każdego możemy wywołać jakieś choroby 
autoimmunologiczne. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4035  

Autyzm jako chroniczny stan zapalny mózgu  https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4080  

Groźne szczepionki z żywych wirusów 
Odra – Attennuvax 
Grypa – Flumist 
Świnka – Mumpsvax  
Odra, świnka -  M-M-Vax 
Odra, świnka, różyczka – M-M-RFII 
Odra, świnka, różyczka – Pro-Quad 
Ospa wietrzna – Varicella 
Ospa wietrzna -  Varivax  
Ospa – ACAM 2000 
Rotawirus – ROTARIX  
Rotawirus – Rota Teq 
Różyczka -  Meruvax  II   

Osłabianie wirusów odbywa się przez ich 
wielokrotne dziesiątki razy, namnażanie w 
organizmach lub hodowlach tkankowych. Te 
podłoża w których się namnaża posiadają 
własne endogenne wirusy których nie-
sposób oddzielić od wirusów stosowanych 
do produkcji szczepionek. Często obserwuje 
si nawrót do wirulencji. Po wstrzyknięciu do 
organizmu często okazują się bardziej 
zjadliwe, dochodzi o mutacji w genomie 
wirusów, do rekombinacji. 

 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4107 
https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4128  

Osłabione wirusy wszczepienne mogą 
odzyskiwać wirulencję 

Osoby świeżo zaszczepione żywymi 
wirusami są groźne dla otoczenia 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4134  
 

1. Zagrożenie dla otoczenia osób świeżo 
szczepionych żywymi wirusami  
2. Zagrożenie dla otoczenia osób świeżo 
szczepionych żywymi wirusami Osoby te 
rozsiewają przez wiele tygodni, do dwóch 
miesięcy te wirusy. 
 

W Stanach Zjednoczonych, w tej chwili, 
obserwuje się   w wielu szpitalach,  przy 
wejściu napisy „Osoby, które są szczepione 
takimi i takimi szczepionkami,  w ostatnich 
dwóch miesiącach, nie mają prawa wstępu 
do tego szpitala” 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4134 
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Groźne retrowirusy w szczepionkach 
na podstawie badań  2011 USA, Judy 
Mikowits z Narodowego Instytutu Raka 

Około 30% szczepionek jest 
zanieczyszczonych gamma retrowirusami. 
Materiał genetyczny retrowirusów 
wbudowuje się do DNA komórek 
zaszczepionych osób i może powodować 
choroby degeneracyjne lub rakotwórcze 
mutacje. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4331  

Dr W.John Martin Cytotoksyczne ukryte 
wirusy w autyzmie, trudne do diagnozowa- 
nia. Pochodzą ze szczepionek przeciw polio 
hodowanych w małpich tkankach.  

Uszkadzaj komórki nerwowe. Cytotoksyczne 
działanie jest wzmacniane przez szczepienia 
DTP, MMR  i inne  

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4356  

Podsumowanie Szczepienia (Hg, Al, inne 
metale, toksyny, wirusy) + genetyczne i 
biologiczne czynniki podatności prowadzące 
do autyzmu - schemat  

Autyzm – chroniczne  zapalenie mózgu 
nazywany alternatywnie chroniczną 
encefalopatią poszczepienną 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4478  

Główne terapie w autyzmie Zapobieganie autyzmowi – przede 
wszystkim unikanie szczepień. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4588  

Kluczowe jest zapobieganie. W tej chwili nie 
ma innej metody zapobiegania autyzmowi 
aniżeli unikanie szczepień.  

Szczepionki, jak wiemy już na dziś, są tak 
bardzo toksyczne, że nie można powiedzieć 
i wskazać jednej, która byłaby bezpieczna, 
pozbawiona tych toksycznych substancji. 
Takich nie ma przynajmniej w regularnym 
obiegu dla społeczeństwa. Być może są dla 
niektórych elit są produkowane ale my o tym 
nie wiem 

 https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4588  

1, Zakończenie. W tej chwili nie ma innej 
metody ochrony przed autyzmem niż 
nieszczepienie lub znaczne ograniczenie 
szczepień..  

Od naszej wiedzy, wspólnej wiedzy, 
społecznej wiedzy, odwagi i solidarności 
zależy jaka będzie przyszłość młodych 
pokoleń, cywilizacji i ludzkości. 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4720  

2. Zakończenie - Solidarność pokoleniowa 
XXI wieku 

By uratować młode pokolenia musimy 
rozbroić szczepienną bombę poprzez 
edukację rodziców i obalenie  obowiązku / 

https://youtu.be/h0av5xmPebQ?t=4786  
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przymusu szczepień jakiego nie ma w 
żadnym zachodnim kraju UE. I tego nie 
można tolerować, żeby Polska i inne kraje 
naszego regionu, żeby dzieci w naszym 
rejonie były traktowane jako niewolnicy czy 
króliki doświadczalne, używane do 
przymusowego testowania na innych leków  
i szczepionek. Bo do tego się właśnie 
masowe i przymusowe szczepienia 
sprowadzają. Jest to testowanie leków 
przymusowe. Takie stosowano w obozach 
hitlerowskich. Polska konstytucja zabrania 
przymusowego leczenia, podawania 
jakichkolwiek substancji chemicznych  do 
organizmu Polaków bez wyrażenia przez 
nich zgody. To nie dzieci, zdrowe dzieci nie 
szczepione stanowią zagrożenie dla innych 
dzieci. Jest odwrotnie. To świeżo szczepione 
dzieci, szczepionkami, szczególnie tymi 
zawierającymi żywe wirusy, to one są 
największym  zagrożeniem dla wszystkich 
innych dzieci i dla otoczenia, również dla 
dorosłych bo one rozsiewają te wirusy. To 
tamte szczepione dzieci powinny być 
odizolowane. 

Pytanie i odpowiedź 1 
Jaka jest główna przyczyna autyzmu? 

Główna przyczyna autyzmu jest zatrucie https://www.youtube.com/watch?v=h0av5x
mPebQ  

Pytanie i odpowiedź 2 
Znaczenie oksytocyny podawanej przy 
porodzie 

 https://www.youtube.com/watch?v=h0av5x
mPebQ&feature=youtu.be&t=4786  

Pytanie i odpowiedź 3 
Obowiązek szczepień w Niemczech, Australii 

 https://www.youtube.com/watch?v=h0av5x
mPebQ&feature=youtu.be&t=4786  
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Pytanie i odpowiedź 4 
Badania wpływu rtęci na  

 https://www.youtube.com/watch?v=h0av5x
mPebQ&feature=youtu.be&t=4786 

Pytane i odpowiedź 5 
Wpływ szczepionek na wady dysleksji, 
dysgrafii, dyskalkulii itd. Brak integracji 
sensorycznej i wygaszanie odruchów 
pierwotnych 

 https://www.youtube.com/watch?v=h0av5x
mPebQ&feature=youtu.be&t=4786 

 Dr Andrew J. Wakefield z Anglii wykrył 
zaburzenia jelitowe maladie de Crohn 
bardzo bolesne  zapalenie jelit. U dzieci 
autystycznych odkrył wirusy. Toksyny  
pochodzące z zapalenia jelit 
spowodowanego przez wirusy zatruwają 
mózg.  
Dr Wakefield udzielił wywiadu. Nagonk.a 
Pozbawiono go prawa wykonywania 
zawodu. 
Oficjalnie neguje się choroby jelitowe u 
autystyków i nie leczy się ich. Zdarzały się w 
USA  przypadki zabicia przez matki dzieci 
tak cierpiących i nie leczonych.  

https://www.youtube.com/watch?v=h0av5x
mPebQ&feature=youtu.be&t=4786 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mt1WJ
O9JV-4  
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