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Kotok, praktykujący lekarz i historyk medycyny, z pasją detektywa prowadzi nas przez prawdziwą historię
szczepień od czasów Jennera, tak hołubionego twórcy szczepionki przeciw ospie prawdziwej, po czasy
nowożytne, charakteryzujące się coraz większym wysypem szczepionek. Tę doskonale udokumentowaną

źródłami naukowymi książkę czyta się momentami jak thriller medyczny. Obnaża ona drugą twarz medycyny
pełną niejednoznaczności, ludzkich tragedii, korupcji, prawdziwej rywalizacji po trupach, przypadków

tuszowania powikłań poszczepiennych i zmowy milczenia oficjalnych autorytetów medycznych.
Jednocześnie to historia walki o prawdę, która coraz bardziej wypływa na światło dzienne. Książka ukazuje,
że do grona sceptyków szczepień zawsze należało mnóstwo utytułowanych osób o wybitnych osiągnięciach
naukowych. Od uzyskania odpowiedzi na przedstawione tu, niewygodne dla przemysłu szczepionkowego

pytania, i osobistych decyzji, zależy zdrowie Twoje i Twoich dzieci. Czy warto powierzyć te decyzje innym?
Osądź sam. Nie chodzi nawet o prawo ani o błędy technologiczne w procesie produkcji szczepionek, nie o

chciwość ich producentów i dystrybutorów czy nieświadomość lekarzy i pacjentów, którym już ponad 200 lat
pierze się mózgi przy pomocy mitów o bezpiecznych i skutecznych szczepionkach. Błędna jest sama

sprzeczna z naturą koncepcja masowego szczepienia profilaktycznego. Właśnie to usiłuję wykazać w tej
książce. Jeśli zmusi ona Czytelnika do poważnego zastanowienia nad stanem rzeczy we współczesnej

medycynie i popchnie go do poszukiwania naturalnych dróg zachowania i wzmocnienia zdrowia, podjęte
przeze mnie zadanie uznam za w pełni wykonane. dr Aleksander Kotok, cytat z książki. Dlaczego coraz

więcej rodziców obawia się szczepić dzieci? Jak groźne mogą być powikłania poszczepienne? Co to jest NOP
i czy ogranicza się jedynie do zaczerwienienia i gorączki, jak przedstawia to wielu lekarzy? Czy szczepionka
może zabić dziecko? Czym mogą być zanieczyszczone szczepionki? Czy są one naprawdę tak skuteczne, jak
twierdzą instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym oraz wielu lekarzy? Czy to prawda, że uratowały i
wciąż ratują miliony istnień? Czy są przebadane i bezpieczne, czy też mogą poważnie i trwale zniszczyć
zdrowie Twojego dziecka? Czy zawierają szkodliwe związki rtęci, aluminium i formaldehyd? Co mówią o

tym toksykolodzy i świadomi lekarze? Czy szczepieniom zawdzięczamy spadek zachorowalności na
powszechne kiedyś choroby zakaźne, takie jak: ospa prawdziwa, odra, krztusiec, błonica czy różyczka? Jeśli

tak, to za jaką cenę? Czy to prawda, że to właśnie szczepionki doprowadziły do wyeliminowania ospy
prawdziwej? A może przyczyna zmniejszenia liczby wszystkich tych zachorowań jest zupełnie inna? Jak
groźne są w istocie choroby, przed którymi mają nas chronić szczepionki? Dlaczego choroby wieku
dziecięcego warto przechorować za młodu? Czy to możliwe, że sceptycy szczepień, nazywani ruchem

antyszczepionkowym, mają rację? Czy ruchy te są domeną wyłącznie naszych czasów? Jak groźna jest w
rzeczywistości infekcja polio? Czy przechorowanie odry może chronić przed rakiem? Czy obecna plaga

nowotworów ma jakiś związek z masowymi szczepieniami? Skąd naprawdę wzięło się AIDS? Czy możliwe
jest wyprodukowanie bezpiecznej szczepionki? Dlaczego liczne szczepionki testowano na dzieciach z



sierocińców i bezdomnych, a także na obywatelach Krajów Trzeciego Świata? Dlaczego proceder ten wciąż
ma miejsce?

 

Wszystkie książki. 30 dniowy okres próbny

Pobierz książkę pdf, księga pdf, książka pdf.

http://trustpages.bid/blog.php?b=Bezlitosna immunizacja. Prawda o szczepionkach&s=knihypl

