
Strokovnjaki o cepivih in cepljenju, 1. del 

Dr. Tetyana Obukhanych, imunologinja                                                
"V začetku svoje doktorske raziskovalne prakse v imunologiji sem bila 
navdušena nad konceptom cepljenja, kot vsak tipični imunolog. Sčasoma sem 
spoznala, da je cepljenje eden izmed najbolj zavajajočih izumov, s katerim je 
znanosti uspelo prepričati svet." 

Sherry Tenpenny, dr. med.                                                                    
"Cepiva so hrbtenica farmacevtske industrije. Cepljeni otroci postanejo njihove 
stranke do konca življenja." 

 

Zdravnica Sherry Tenpenny, dr. med. 

                                                                                                                       
Mag. Karin Rižner, biologinja                                                                
"Razlog, da so na primer ošpice spet na pohodu, ni v tem, da se povečuje 
število otrok, ki so necepljeni, ampak da se v populaciji povečuje število oseb, 
ki nima imunosti. Še moja generacija jeprebolevala ošpice in smo nanje imuni. 

Z umiranjem starejše generacije število resnično imunih ljudi v populaciji pada 
in je že upadlo pod 50%. Zato je bolezen začela ponovno krožiti. Dovzetni so 
vsi - cepljeni v mladosti, necepljeni otroci in odrasli ter, kar je najbolj tragično, 
dojenčki cepljenih mater. To je resnična tempirana bomba. Rešitev ni v 
paničnem cepljenju, saj tako problem samo prestavite v bližnjo prihodnost. 
Narava bo izstavila račun prej ali slej." 

Larry Palevsky, dr. med., pediatrer                                                      
"Ne morete cepiti v veri, da je vaš otrok zaščiten, in hkrati meniti, da vaš otrok   
ni zaščiten, ker na nek način nek necepljen otrok prenaša nek skrivnostni 
organizem, ki ga ne prenaša nihče drug. To preprosto nima nobenega smisla." 



Mag. Miloš Židanik, dr. med.                                                                  
"Komu ali čemu naj zaupam? Medicini, ki pravi, ne škodi (pa s prijavo 
neposredno, objektivno in merljivo škodi celotni družini otroka), ali sistemu, ki 
trdi, da je demokratičen, uporablja pa diktatorske metode?" 

Lidija Gajski, dr. med.                                                                        
"The Cochrane Collaboration, najverodostojnejša in najbolj objektivna baza 
medicinskih podatkov na svetu, razkriva, da se s cepljenjem proti sezonski gripi 
prav nič ne zmanjša tveganje, da bomo zboleli za gripo ali da bomo pristali v 
bolnišnici, kaj šele, da bi se nam s tem podaljšalo življenje." 

Dr. Peter Desberg, profesor molekularne in celične biologije na 
Univerzi Berkley                                                                                 
"Virusomanija je družbeno psihološko obolenje visoko razvite družbe, kjer se 
izobrazba pojmuje kot velik dosežek, vendar se njeno resničnost, pa tudi logiko 
ali pogosto neskladje z naravnimi procesi sploh ne opazi ali se to preprosto 
ignorira. Da bi to norost lahko zdravili, moramo najprej zajeziti in nadvladati 
strahu." (pred virusi) 

Dr. Alojz Ihan, imunolog                                                                  
"Razvoj sistemov cepljenja je po drugi svetovni vojni prehodil dolgo pot od 
povsem avtoritarnih, administrativnih in skoraj polvojaških cepilnih »akcij«, o 
katerih cepljeni državljani niso niti dobro vedeli, za kaj gre. … Z razvojem 
človekovih pravic in zdravstvenih zavarovalnic je zlasti v zahodnoevropskih 
državah in v ZDA cepljenje čedalje bolj postajala odločitev posameznika, ki pa 
jo je država »spodbujala« toliko, da je precepljenost ostala dovolj velika … Po 
drugi strani so komunistični sistemi, kamor smo spadali tudi mi, ohranili 
preprost način administrativno-kazenske prisile. To je sicer učinkovito, je pa z 
več vidikov slabo in prehod v način prostega odločanja o cepljenju je nujen." 

Dr. Robert Mendelsohn, dr. med.                                                        
"Danes ima vaš otrok približno toliko možnosti, da zboli za davico, kot jih ima, 
da ga ugrizne kobra." 

Mag. Karin Rižner, biologinja                                                                 
"Za zdrave (brez hujših kroničnih bolezni in prirojenih okvar), primerno 
prehranjene otroke, otroške bolezni niso nevarne. Taki otroci bi otroške bolezni 
morali prebolevati, saj jim to pomaga pri zorenju imunskega sistema. To je 
resnična imunizacija." 

Harold Buttram, dr. med.                                                                  
"Samovoljne odločitve o obveznosti cepiv, ki jih sprejema vladna birokracija, 
pogosto z roko v roki s farmacevtsko industrijo in brez zasilnega izhoda za 
starše, vodijo v tragedijo zgodovinskih razsežnosti." 



 

Zdravnik Harold Buttram, dr.med. 

                                                                                                                      
Srećko Sladoljev, hrvaški imunolog                                                      
"Z iglo zaobidemo naravno organizacijo, po nepotrebnem, agresivno in, kar je 
najbolj nevarno, dolgotrajno provociramo imunski sistem, ki lahko naredi 
napako in nepovratno napade lastna tkiva. Če bi lahko izbiral, bi raje tvegal vse 
otroške bolezni kot pa multiplo sklerozo." 

Dr. Jayne Donegan, dr. med.                                                                 
"Cepljenje otrokom odvzame možnost, da bi preboleli otroške bolezni v 
obdobju, ko so te bolezni za njih koristne (3-4 leta). Otroci so zdaj dovzetni za 
rdečke in mumps ravno v starosti, ko dekleta lahko zanosijo in fantje lahko 
postanejo neplodni. Protitelesa od cepljenja ne prehajajo skozi placento, da bi 
zaščitila zelo majhne otroke, zato je bolj verjetno, da bodo zbolevali otroci, 
mlajši od enega leta. V primeru oslovskega kašlja je to ravno tisti čas, v 
katerem je najverjetneje, da bo bolezen povzročila nevrološke okvare." 

Dr. Ron Paul, dr. med.                                                                      
"Nobenemu posamezniku, niti predsedniku države ZDA, nikdar ne sme biti dana 
moč, da sprejema zdravstvene odločitve za kateregakoli Američana. 
Nedotakljivost telesa je najosnovnejša pravica vsakogar in ljudje v svobodni 
družbi se svobodno odločajo o svojih telesih. Če damo vladi moč, da namesto 
nas sprejema odločitve o posegih v naše telo, pravzaprav sprejmemo, da je 
država lastnica našega telesa." 

 Vir: https://www.dropbox.com/sh/6z9oprsepk1mjdq/5kEPIXHoH6/dokumenti%20sos 


