
Szczepienna bomba zegarowa  

Największe kłamstwo kiedykolwiek powiedziane…  
że szczepienia są bezpieczne i skuteczne  

Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska  



Chroniczne chore dzieci XXI w. 

• Masowe toksyczne szczepienia są odpowiedzialne za to, że 
współczesne amerykańskie dzieci i młodzież są najbardziej 
biologicznie u neurologicznie uszkodzonym pokoleniem w 
historii ludzkości. W wielu innych krajach jest podobnie. 

• Pierwszym pokoleniem o inteligencji niższej niż u ich rodziców.    

• Ponad 25%  amerykańskich dzieci cierpi na jakąś chorobę mózgu.   

• Ponad 60% dzieci ma chorobę chroniczną, a 54%  - chorobę 
poszczepienną.  

• Co 8 sek. autyzm jest diagnozowany u jakiegoś dziecka w USA.     

• WHO prognozuje, że współczesne dzieci będą żyć średnio o 10-15 
lat krócej niż ich rodzice.  

• I to się nazywa wspaniałym postępem medycyny XXI w.  



Epidemia autyzmu: tragedia dzieci XXI w 
W USA są już miliony dzieci autystycznych (1 dziecko na 40/25) 

liczby chorych rosną w tempie wykladnicym     

Alex Spourdalakis  
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Historia autyzmu 
• Epidemia autyzmu pojawiła się w końcu XX i rozszalała x XXI w.  

• Słowo autyzm (autismus) zostało stworzone przez szwajcarskiego 
psychiatrę Paula E. Bleulera (1857-1939) z kombinacji greckiego  
autos- „ja” + -ismos  - stan.  Oznaczało chorobliwy egocentryzm.   

• Autyzm był rozpoznany i opisany po raz pierwszy jako choroba w r. 
1943 przez austriacko-amerykańskiego psychiatrę Leo Kannera.   W 
publikacji "Autistic Disturbances of Affective Contact" opisał 11 
dzieci, które cechowały się wysoką inteligencją jak i potrzebą 
izolowania się i obsesyjną nietolerancją zmian w otoczeniu.  

• W 1944 r. Austriacki pediatra-psychiatra Hans Asperger opisał 
zespół autystycznej psychopatii u 4 dzieci.  Od jego nazwiska 
pochodzi nazwa zespołu łagodnego autyzmu (choroby Aspergera).  

• Rozpoznanie choroby autyzmu koreluje czasowo z 
wprowadzaniem w Europie i USA w latach 1940 szczepień przeciw 
krztuścowi konserwowanych związkiem rtęci tiomersalem. 



Przyczyny epidemii autyzmu 

• Rozpoznanie choroby autyzmu koreluje czasowo z 
wprowadzaniem w Europie i USA w latach 1940 
szczepień przeciw krztuścowi konserwowanych 
związkiem rtęci - tiomersalem. 

• Establiszment farmaceutyczno-medyczny uporczywie 
głosi, że: 
– Nie ma żadnej epidemii autyzmu. 
– Etiologia autyzmu jest nieznana.  
– Autyzm zawsze istniał w ludzkich populacjach. 
– Nic nie można na to poradzić. 
– Trzeba się pogodzić, że miliony ciężko upośledzonych, 

chronicznie chorych dzieci i dorosłych będą żyć wśród nas.  
– Nie powinno się zapobiegać autyzmowi. 



Liczne dowody na związek  autyzmu ze 
szczepieniami  

• Zapewnienia establiszmentu medycznego o braku związków 
autyzmu ze szczepieniami są sprzeczne z: 
– Obserwacjami i zeznaniami milionów rodziców.  
– Setkami niezależnych badań naukowych. 
– Raportami rządowymi (np. amerykańska baza danych VAERS). 
– Danymi z wielu klinik  oraz nieszczepionej populacji Amiszów w 

USA wykazującymi brak autyzmu wśród dzieci nieszczepionych.  
– Orzeczeniami rządowego „Sądu szczepiennego” w USA, który 

przyznał prawie 4 miliardy $ odszkodowań za poważne 
powikłania poszczepienne (w tym encefalopatię/autyzm).  

– Podobnym orzeczeniem sądu włoskiego.  
– Badaniami wykonanymi przez naukowców z CDC, którzy 

przyznali się do celowego fałszowania wyników badań, na 
żądanie dyrekcji agencji, aby ukryć ewidentny związek autyzmu 
ze szczepieniami (dr William Thompson i Thomas Verstraeten). 

 



Epidemia autyzmu koreluje z  
epidemią szczepień niemowląt  (USA)  
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Rodzice pierwsi wskazali na związek autyzmu ze szczepieniami.  

Dziś 1: 20-1:10 



Badaczka z MIT dr Stefanie Seneff 
prognozuje na podstawie obliczeń 

komputerowych, że jeśli obecny trend 
wzrostu zachorowań na autyzm  się 

utrzyma, to  
w latach 2030 co 2 dziecko i 80% 

chłopców będzie chorych na autyzm.   



51 do 2 r. życia 14 – 29 do 19 r. ż 
Razem 
65-80 

Szczepienia dzieci Polska - 2017 
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Dramatyczny wzrost ciężkich NOPów 

• Żaden organizm nie przeżyje w zdrowiu tak 
agresywnego, nonsensownego i toksycznego  
programu szczepień. 

• W ostatnich latach dramatycznie wzrosły 
liczby zagrażających życiu NOPów 
wymagających hospitalizacji. 

• Te dane pozostają tajemnicą skrzętnie 
ukrywaną przez MZ. 



Szczepienia bezpieczne?   

• Sąd Najwyższy i Narodowy Instytut Zdrowia w USA oficjalnie 
uznały szczepienia za „nieuchronnie  niebezpieczne”. 

• W amerykańskiej rządowej bazie danych VAERS 
zarejestrowano  ok 600 000 NOPów, w tym ok. 75 000 ciężkich 
zagrażających życiu. To tylko od 1 do 5% wszystkich 
prawdopodobnych przypadków  - tzn. mogło być ich ponad     
10 000 000 w ciągu ostatnich 25 lat.      

• W VAERS  zarejestrowano też ponad 6 515 zgonów 
poszczepiennych  - tzn. mogło ich być ponad 130 000.  

• Rząd USA wypłacił od 1989 r. ok 4 miliardów $ odszkodowań 
za powikłania poszczepienne, w tym encefalopatię zwaną 
autyzmem.    



• Etiologia autyzmu jako powikłania 
poszczepiennego jest najlepiej udokumentowana 
ze wszystkich hipotez.  

• Wszystkie niezależne badania (kilkaset) i miliony 
rodziców na świecie jednomyślnie wskazują na taki 
związek.  

• 30 lat temu w szkołach USA powszechne były klasy 
dla dzieci wybitnie uzdolnionych, dziś zostały one 
zastąpione klasami i szkołami dla dzieci 
upośledzonych i autystycznych, których przybywa 
w zastraszającym tempie.  

• Wybitnie zdolnych dzieci brak.  



Epidemia autyzmu  jest 
ogromnym zagrożeniem dla 
naszej cywilizacji i gatunku.  



 
„Genome-wide association meta-analysis of 78,308 

individuals identifies new loci and genes influencing 
human intelligence” 

(Metaanaliza związana z genomem 78 308 osób identyfikuje 
nowe lokalizacje i geny mające wpływ na ludzką inteligencję) 

Suzanne Sniekers, Sven Stringer, Kyoko Watanabe, et al.  
 
 

Nature Genetics: 22 May, 2017 

-   Zbadano 78 308 osób (19 509 – dzieci,  58 799 – dorośli) 
- Geny wyższej inteligencji silnie korelowały z:  
- Wagą urodzeniową 
- Autyzmem 
- Długowiecznością 
- Obwodem głowy w niemowlęctwie 
- Objętością czaszki 
- Rzuceniem palenia 
- Osiągnięciami edukacyjnymi   

http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3869.html?WT.feed_name=subjects_medical-research#auth-1
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• Nie znaczy, że osoby autystyczne są wybitnie inteligentne. 
Zazwyczaj są one upośledzone, poza pewnym odsetkiem osób z 
zespołem Aspergera, które cechują się wyższą inteligencją.  

• Znaczy to, że dzieci obdarzone genami wyższej 
inteligencji są  wrażliwsze na toksyny i silniej narażone 
na rozwój autyzmu poszczepiennego niż dzieci nie 
posiadające takich genów.  

• Większość autystycznych osób nigdy nie osiągnie sukcesu 
społecznego i jest wykluczona z populacji najinteligentniejszych, 
najbardziej twórczych osobników.  One zwykle się nie rozmnażają, 
więc zmniejsza się pula genów wysokiej inteligencji w ludzkich 
populacjach.  

• Ich potencjał genetyczny jest marnowany. Prowadzi to do 
systematycznego spadku ilorazu inteligencji ludzkich 
społecznościach, a w konsekwencji do ich regresu i zapaści 
cywilizacyjnej.  



Stały spadek IQ  ludzkości od 1950 r 

Trend obserwowany prawie 
we wszystkich krajach 
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Systematyczny  spadek umiejętności 
czytania. Podobne  spadki w 
umiejętnościach pisania i matematycznych 
maturzystów.  

Spadek inteligencji amerykańskich maturzystów 



Ponad 40% dzisiejszych oficerów 
marynarki wojennej byłoby 
zdyskwalifikowanych  w czasie II WS.  

Spadek inteligencji oficerów marynarki wojennej  
(1980-2014) – GCT test 



Brytyjskie badanie pokoleniowe 

• Wykazało  dramatyczny regres 
inteligencji uczniów. 

• Dzisiejsi 12-latkowie są na poziomie 
intelektualnym i rozwojowym 8-latków z 
poprzedniego pokolenia (sprzed 30 lat).  

Econ Hum Biol. 2009 Mar;7(1):18-27. doi: 10.1016/j.ehb.2009.01.009.  

Requiem for nutrition as the cause of IQ gains: Raven's gains in 
Britain 1938-2008. 

Flynn JR1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ournal+of+Economics+and+Human+Biology,+Flynn+J
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flynn JR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19251490


Konsekwencje populacyjnego spadku IQ 

Spadek populacyjnego  średniego IQ o 5, 10 punktów  drastycznie  zmniejsza % 
osób wybitnie zdolnych, które są motorem rozwoju społeczeństw, a zwiększa % 
osób upośledzonych, będących obciążeniem społecznym.  Rozkład Gaussa. 
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Mit:  
Szczepionki ocaliły ludzkość od   

chorób zakaźnych 



Umieralność z powodu chorób 
zakaźnych a szczepienia (USA) 

Rozpowszechnienie antybiotyków  

Krztusiec 
Odra 



 
Szczepienia miały bardzo ograniczony udział 

w zmniejszeniu umieralności na choroby 
zakaźne 

Skuteczne były głównie: 

• Poprawa higieny  i wykształcenia rodziców   

• Poprawa warunków życia (odżywienie, 
dostęp do czystej wody, kanalizacja) 

• Rozpowszechnienie syntetycznych 
antybiotyków (1940). 



Ograniczenie szczepień =  
rozwój epidemii?  

• Współczesne doświadczenia krajów Europy 
Zachodniej, gdzie niewielki procent rodziców 
szczepi dzieci, lecz prawie nikt nie umiera na 
dziecięce choroby zakaźne, dowodzą, że brak lub 
silne ograniczenie szczepień nie zagrażają życiu 
dzieci (dane z ECDC).  

• Badania przeprowadzone w Afryce wykazały, że 
szczepienia DPT 5-10 krotnie zwiększają 
umieralność niemowląt.  

• Amerykańskie niezależne badanie (2017) wykazało, 
że dzieci nieszczepione są znacznie zdrowsze niż 
szczepione.  
 
 



 
 
 

TRAGICZNE SKUTKI MASOWYCH 
SZCZEPIEŃ  

 
Dane z amerykańskiej rządowej bazy danych 

VAERS 



Nigdzie nigdy nie przeprowadzono 
prawidłowych badań wykazujących, że 
współczesne szczepionki i programy 
szczepień są bezpieczne i skuteczne. 
 
Dlatego narzucane przez urzędników 
medycznych programy rekomendowanych 
lub obowiązkowych szczepień dzieci trzeba 
uznać za groźne, niekontrolowane 
eksperymenty medyczne na całym 
społeczeństwie.      



Liczba szczepień koreluje z umieralnością 
niemowląt i małych dzieci   

USA podają dzieciom najwięcej szczepionek i mają najgorsze wskaźniki  
umieralności niemowląt i dzieci poniżej 5 r. życia  



 NOPy zgłoszone do VAERS  = 538 968       
To tylko 1-5% wszystkich prawdopodobnych, czyli mogło być  ich ok.        

10 milionów do 50 milionów. 



Zgony poszczepienne zgłoszone do VAERS 

HPV 

6 560 przypadków – to tylko 1-5% wszystkich prawdopodobnych   
(pomnożone przez co najmniej 20  = ponad  130 000 zgonów 
poszczepiennych)  



Zgony poszczepienne w grupach wiekowych 

6 560  zgłoszonych 



Vaccination and Health Outcomes: A 
Survey of 6- to 12-year-old Vaccinated and 

Unvaccinated Children based on  
Mothers’ Reports 

Anthony R. Mawson, Brian D. Ray,  Azad R. Bhuiyan, Binu Jacob 

Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health (Initiative),  
Jackson State 
University, USA,  National Home Education Research Institute, USA,   
Epidemiology and 
Biostatistics, School of Public Health (Initiative), USA,  
Jackson State University, School of Public Health (Initiative), USA 
  

Frontiers in Public Health, 2017 



• Wyniki:  
 

• W badaniu przeprowadzono wywiady sondażowe z 
415 matkami  dotyczące 261 (39%)  dzieci  
nieszczepionych i 409 szczepionych. 

• Szczepione dzieci rzadziej niż nieszczepione były 
diagnozowane z  krztuścem  i ospą wietrzną,  lecz 
znacznie częściej  z: 
- zapaleniem płuc  
- zapaleniem ucha środkowego 
- alergiami  
- autyzmem i innymi chorobami neurorozwojowymi  
- ADHD  
- upośledzeniem umysłowym 



Szczepienia a encefalopatia/autyzm, VAERS 

Total 6,953 167.66% 

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR) –  
żywe wirusy Odry, świnki, różyczki 

1,849 44.59% 

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV) 700 16.88% 

HEPATITIS B VACCINE (HEP) 643 15.51% 

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE 
(DTAP) 

536 12.93% 

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV) 322 7.76% 

INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT (INJECTED) (FLU3(SEASONAL)) 317 7.64% 

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC) 308 7.43% 

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL) 299 7.21% 

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV) 288 6.94% 

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP) 278 6.70% 

HEPATITIS A (HEPA) 114 2.75% 

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS 
INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB) 

93 2.24% 

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE 
(HPV4) 

92 2.22% 

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV) 62 1.50% 

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE 
+ HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP) 

59 1.42% 



Szczepienia w krytycznym  okresie rozwoju 
mózgu dziecka: zaburzają jego rozwój 

 

Rhoshel K.  et al., Neurosci. & Biobehav. Rev., 2006 

Urodziny Poczęcie 

Krytyczne etapy rozwoju ludzkiego mózgu   



                       Zwiększona objętość mózgu u dzieci autystycznych  

Większa objętość lecz 
mniejsza gęstość  szarej 
istoty  (ciał komórek 
nerwowych) w korze 
czołowej i  skroniowej 
(obrzęk mózgu) 
   
  

Mniejsza objętość i gęstość 
białej istoty w płatach 
skroniowych (niedorozwój , 
degeneracja mieliny)  

Zmniejszone 
spoidło wielkie 
(corpus-
callosum)  
 
Powiększone 
ciało 
migdałowate  
(amygdala)  

Grubsza  kora 
ciemieniowa 
(parietal)  

Anomalie 
anatomiczne  
spoidła wielkiego 

Rong Chen, Pediatric Research, 2011 

Patologie strukturalne w autyzmie: MRI  



MRI:  
Słabsza aktywacja  
kory czołowej i 
ciemieniowej u dzieci 
autystycznych w 
odpowiedzi na 
nieoczekiwane, 
nieregularne dźwięki  

Kenneth Hugdahl, et al. , 
Microb Ecol Health Dis. 2012 

Zdrowe  

Autyzm 

Zaburzenia funkcji mózgu  w autyzmie  



Histopatologia tkanek mózgu w 
autyzmie    

• Zmiany histopatologiczne w wielu strukturach:  w 
hipokampie, korze, jądrze migdałowatym, móżdżku.  

• Gęsto upakowane, lecz mniejsze neurony ze słabo 
rozwiniętą siecią połączeń neuronalnych.  

• W móżdżku znaczny ubytek neuronów. 

• Zaburzenie synaptogenezy,  neurogenezy, 
mielinizacji w okresie postnatalnym. 

• Skutki toksycznych stresów (szczepienia).   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze badania przeprowadzone w IPIN 
 
 
Dzieci autystyczne na ogół nie różniły się od zdrowych 
w parametrach urodzeniowych: waga, wzrost, obwód 
głowy, punktacja Apgar.     
 
Zmiany neuropatologiczne obserwowane w autyzmie 
wskazują  na postnatalne  (głownie poszczepienne) 
uszkodzenie mózgu, które może wynikać z powikłań 
poszczepiennych.  
 

 



•   Alergie   

•   Nietolerancja pokarmów (zaburzenia jelitowe) 

•   Auto-przeciwciała przeciw białkom mózgu 

•   Markery stanu zapalnego jelit i mózgu 

•   Stres oksydacyjny 

•   Glutation (peptyd detoksyfikacyjny) 

•   Metylacja i sulfatacja 

 

Systemowe zmiany patologiczne  
obserwowane w autyzmie  

      



Szkodliwe składniki szczepionek  

• Oprócz antygenów: bakterie, wirusy, ich fragmenty 

• Konserwanty: rtęć organiczna (Et-Hg; tiomersal, thimerosal), 
formaldehyd, 2-phenoxyethanol, aldehyd glutarowy, inne. Hg 
szczególnie silnie neurotoksyczna.  

• Adiuwanty (związki aluminium, skwalen, oleje - arachidowy, 
sezamowy, inne).  Nasilają odpowiedź immunologiczną,  
wywołują stany zapalne i choroby autoimmunologiczne, alergie, 
choroby degeneracyjne. AL jest silnie neurotoksyczne.  

• Detergenty (Polisorbat 80).  Zwiększają przenikanie  toksycznych 
składników szczepionek do  komórek, uszkadzają komórki. 

• Zanieczyszczenia:  obce białka, bakterie, wirusy, materiał 
genetyczny z hodowli komórkowych (np. z tkanek małp).  
Powodują choroby nowotworowe, autoimmunologiczne.  



Szczepienia są głównym źródłem 
zatruć niemowląt toksycznymi 

metalami 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjinLTZ0f7TAhUKhywKHWEFALMQjRwIBw&url=http://ap-biorezonans.pl/aktualnosci/metale-ciezkie/&psig=AFQjCNGOkyk-zkX4QhN0kYhu-Sp-9EZ3Ag&ust=1495375351596614


Toksyczne metale w szczepionkach 

• Włoscy badacze z National Council of Reserach zbadali 44 
szczepionki stosowane w Europie i USA na obecność 
nieorganicznych, zwłaszcza metalicznych 
zanieczyszczeń.  Zastosowali najbardziej zaawansowane techniki 
mikro i nano analityczne - mikroskopię elektronową i 
spektroskopię rentgenowską z dyspersją energii.  

• Badanie ujawniło, że wszystkie szczepionki zawierały znaczne 
ilości toksycznych zanieczyszczeń, które nie były wymienione w 
składzie.  

• Gatti AM, Montanari S (2016) New Quality-Control Investigations on 
Vaccines: Micro- and Nanocontamination. Int J Vaccines Vaccin 4(1): 00072. 
DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072 



Zanieczyszczenia metali i minerałów w 
szczepionkach 

• Wykryto cząstki, kryształy, osady, agregaty, nanocząstki 
takich metali jak:  

• ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, 
aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, 
miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, 
hafn.  

• To w dodatku do rtęci, która jest dodawana do 
szczepionek jako konserwant.   

• Zanieczyszczenia te nie są biodegradowalne i nie są 
biokompatybilne, gromadzą się w tkankach, wywołując 
zatrucia, chroniczne stany zapalne, toksyczne reakcje 
immunologiczne, obrzęki, ziarniaki, procesy 
nowotworowe, choroby neurologiczne i inne.   

• Nanoczątki uszkadzają też DNA.   
 



Toksyczne metale w szczepionkach  

• Nie ma możliwości, by tak różnorodne i liczne 
zanieczyszczenia pochodziły z normalnych 
procesów produkcji szczepionek.   

• Celowo użyto do produkcji szczepionek 
toksycznych ścieków z odpadów przemysłowych.   

• Większość leków i szczepionek jest dziś 
produkowana przez globalne koncerny w Chinach, 
Indiach, Wietnamie i Korei, więc prawdopodobnie 
tam wprowadzono te zanieczyszczenia.   



Aluminium w szczepionkach  

Pneumococcal vaccine 0.125 mg/dose 

Diphtheria-tetanus-acellular pertussis 
(DTaP) vaccine 

0.200 do  0.625 mg/dose 

Haemophilus influenzae type b (Hib) 
vaccine 

0.225 mg/dose 

Hib/ Hep B vaccine 0.225 mg/dose 

Hepatitis A vaccine (Hep A) 0.225 to 0.25 mg/dose (pediatrics) 
0.45 to 0.5 mg/dose (adults) 

Hepatitis B vaccine (Hep B) 0.225 to 0.5 mg/dose 

Hep A/ Hep B vaccine 0.45 mg/dose 

DTaP/inactivated polio/Hep B vaccine 0.85 mg/dose 

DTaP/inactivated polio/Hib vaccine 0.33 mg/dose 

Human Papillomavirus (HPV) vaccine 0.225 mg/dose 

Japanese Encephalitis (JE) vaccine 0.25 mg/dose 

Dawki Al,  które dzieci otrzymują w szczepionkach do 6 mies. życia, od 15 do 49 
razy  przewyższają dawki uznane za bezpieczne przez U.S. FDA  dla dorosłych 



Neurotoksyczność związków AL  

• Ponad 400 publikacji naukowych 
• Al przenika z krwi do mózgu i gromadzi się w nim.  
• Indukuje wiele toksycznych reakcji. 
• Aktywuje procesy zapalne i stres oksydacyjny. 
• Powoduje obumieranie neuronów i proliferację 

mikrogleju.  
• Encefalopatie, choroby neurodegeneracyjne, 

autoimmunologiczne (zapalenie mózgu,  choroby 
Alzheimera i Parkinsona, padaczka, ataksja, 
demencja, uszkodzenie neuronów ruchowych).   

• Toksyczne też dla nerek, wątroby, płuc, gonad.  



• Wiele składników szczepionek osobno i w 
kombinacji może  wywoływać stres toksyczny, 
zaburzać procesy rozwoju mózgu,  wywoływać 
encefalopatię/autyzm i  inne choroby mózgu, 
choroby  neurodegeneracyjne i 
autoimmunologiczne.  

 

• Szczepienia są szczególnie groźne dla niemowląt z 
nierozwiniętym układem odpornościowym i 
nerwowym oraz niedojrzałą barierą krew-mózg, 
dzięki czemu toksyczne składniki szczepionek 
przedostają się bezpośrednio do  mózgu i 
uszkadzają go.   



Rtęć w szczepionkach dla dzieci  

Tiomersal/ 
thimerosal  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFkoTH1_7TAhWBWCwKHRuVDnsQjRwIBw&url=http://www.nwosurvivalguide.com/VideoDetails.aspx?id%3D7a12f8d5-7f46-4d1f-83ef-5663e9503285&psig=AFQjCNF3QPNc9yHn-7gLP_N-by_ZNd1cSw&ust=1495376903764659
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Neurotoksyczność tiomersalu 

• Tiomersal (thimerosal) - organiczny związek Hg używany jako 
konserwant szczepionek bez dowodów bezpieczeństwa.    

• Neurotoksyczność tiomersalu – ponad 40 publikacji, a 
neurotoksyczność Hg – ponad 1000 publikacji. 

• Al potęguje neurotoksyczność Hg.    
• WHO uznała, że rtęć w środowisku jest zagrożeniem dla życia i 

zdrowia, lecz wstrzykiwana do krwi niemowląt jest 
„bezpieczna”.    

• Fałszywa, nieodpowiedzialna opinia – akceptuje stosowanie 
rtęci w szczepionkach także w wielu krajach zachodnich, w 
których została wcześniej usunięta. 

• Tiomersal jest obecny  w dużych stężeniach w szczepionkach 
podawanych ciężarnym w USA, Afryce, Ameryce Południowej – 
zatruwa płody i matki.   



Nasze badania 

• Wykonane w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 
ramach projektu ASTER sponsorowanego przez UE.    

• Badanie neurotoksyczności tiomersalu na 
zwierzętach doświadczalnych. 

• Tiomersal  podawano oseskom szczurów w 
iniekcjach domięśniowych w sposób i w stężeniach 
podobnych jak w szczepieniach niemowląt. 

• Badano rozwój, behawior i zmiany  
neuropatologiczne w mózgu szczurów.   



Neurotoksyczność  tiomersalu 
(dawka analogiczna do stosowanej w szczepionkach dla niemowląt)  

Kora przedczołowa, szczury Wistar: liczne komórki kory nowej wykazują 
zmiany ischemiczne i zmiany typu schorzenia przewlekłego (intensywnie 
zabarwione, zniekształcone, obumierające  komórki).   
 

Kontrola  Thimerosal: 12 µg Hg/kg (x4) 

M. Olczak i wsp. Folia Neuropathol. 2010 



Zmiany neuropatologiczne i behawioralne 
po podaniu szczurzym oseskom tiomersalu 

• Ischemiczne, obumierające neurony w mózgu (w 
korze mózgowej, hipokampie, móżdżku, zmiany 
naczyniowe)  

• Zmniejszona gęstość synaps 
• Zachowania prolękowe 
• Zaburzenia ruchowe 
• Upośledzone odczuwanie bólu 
• Zaburzenia te są podobne do zmian 

obserwowanych w autyzmie   
• Tiomersal w szczepionkach może wywoływać 

autyzm.   



Inne toksyczne efekty tiomersalu a autyzm  

• Tiomersal podnosi w mózgu stężenie glutaminianu 
- działanie neurotoksyczne (Duszczyk-Budathoki i 
wsp. 2012).  

• Podnosi w mózgu aktywność dopaminy – ruchy 
stereotypowe.   

• Uszkadza mitochondria i upośledza funkcje 
bioenergetyczne komórek.  

• Uszkadza komórki układu odpornościowego, 
upośledza funkcje tego układu. 

• Niszczy florę bakteryjną w układzie pokarmowym, 
sprzyja kolonizacji przez patogenne bakterie (np. 
clostridium) i drożdże. 

• Zaburzenia takie są typowe dla autyzmu.   



Badania na dzieciach 
autystycznych 
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Hg we włosach dzieci autystycznych 

Dzieci autystyczne otrzymały podobne szczepienia z Hg co dzieci zdrowe, lecz słabiej i 
później wydalają Hg z włosami niż zdrowe.  Niższy poziom  Hg we włosach młodszych 
dzieci autystycznych niż u zdrowych świadczy o zatrzymywaniu Hg w organizmie dzieci 
autystycznych,  dzięki czemu silniej zatruwa ona ich organizmy.    

Majewska MD i wsp.  Acta Neurobiol Exp . 2010;70:196-208.  

Zaburzona eliminacja Hg z organizmu w autyzmie  

Dzieci 3-4-letnie Dzieci 7-9-letnie 



Wysoki poziom hormonów sterydowych 
kory nadnerczy w ślinie dzieci autystycznych  
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• Silnie podwyższony poziom 17 z 22 badanych hormonów, 
głównie androgenów u dzieci autystycznych.   

• Może wynikać z zatrucia szczepienną rtęcią.  

Majewska MD i wsp. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Sep 17.  

Skutek zatrucia rtęcią  



Hormony sterydowe a autyzm 

• Moje wcześniejsze badania wykazały, że wiele 
hormonów sterydowych wpływa na funkcje mózgu.  

• Jedne działają pobudzająco, inne podobnie do morfiny, 
albo zwiększają agresję i autoagresję. 

• Nadmierne wydzielanie androgenów zaburza 
prawidłowy rozwój mózgu i zachowanie dzieci. Nasila 
m.in. agresję i autoagresję. 

• Niektóre hormony (DHEAS) działają też 
neuroprotekcyjnie i wspomagają eliminację Hg z 
organizmu. 

• Wzrost ich wydzielania w autyzmie może być we 
wczesnej fazie reakcją obronną na stres zatrucia 
metalami.    



 
Szczepienia wywołują choroby 

autoimmunologiczne  
 • Dramatyczny wzrost chorób  autoimmunologicznych w 

ostatnich dekadach. 

• Główną przyczyną - nadmiar toksycznych szczepień.     

• Mechanizmy autoimmunizacji poszczepiennej:   

- Adiuwanty szczepionek: związki AL, tiomersal, skwalen, 
tłuszcze, detergenty i inne wywołują choroby 
autoimmunologiczne zwane  “ASIA” 
(autoimmune/inflammatory syndrome induced by 
adjuvants).   

- Należą tu:  reumatyzm,  choroba Guillaina-Barrego i inne  
demielinizacyjne neuropatie,  encefalomielitis, stwardnienie 
rozsiane, toczeń, autyzm, inne.     



Sama nadmierna immuno-stymulacja 
wywołuje choroby autoimmunologiczne   

• Wielokrotna immunizacja szczepiennymi antygenami 
nieuchronnie prowadzi do  rozwoju systemowych chorób 
autoimmunologicznych. (Tsumiyama K, et al., PLoS One. 2009 Dec 31;4(12) . 

• Efekt zaobserwowano eksperymentalnie u myszy niepodatnych 
na spontanicznie na choroby autoimmunologiczne.  

• Nadmierne szczepienia, niezależnie od składu szczepionek 
wywołują chroniczne choroby autoimmunologiczne.   

• Amerykański i polski przeładowany, program szczepień jest 
bezpośrednio odpowiedzialny za wzrost chorób 
autoimmunologicznych u dzieci (astma, cukrzyca 1 typu, 
autyzm, toczeń, reumatyzm, etc). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsumiyama K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20046868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsumiyama K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20046868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsumiyama K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20046868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyazaki Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=20046868


Choroby autoimmunologiczne w następstwie 
powikłań po szczepieniach Wzw B  

• Badanie kliniczno-kontrolne ujawniło, że osoby zaszczepione  
szczepionkami Wzw B częściej chorowały na następujące 
choroby autoimmunologiczne niż nieszczepione (z VAERS):  
– Stwardnienie rozsiane - 5.2 x  częściej 

– Zapalenie  nerwu wzrokowego  - 14 x 

– Zapalenie naczyń krwionośnych – 2.6 x 

– Artretyzm – 2.01 x 

– Łysienie – 7.2 x 

– Toczeń (lupus) 9.1 x 

– Reumatyzm – 18 x 

– Małopłytkowość  2.3 x  

 

Geier & Geier: Autoimmunity, 2005, 38(4) 295-301.  

 

 

 



Autyzm to chroniczny  
stan zapalny mózgu 

• Biomarkery zapalenia mózgu w autyzmie: 

– aktywacja komórek mikrogleju, 

– aktywacja  komórek tucznych układu 
odpornościowego, 

– wysoki poziom cytokin prozapalnych (IL-6,  TNF 
(czynnik nekrozy nowotworów) i MCP-1 (białko 
chemotaktyczne monocytów) w płynie mózgowo-
rdzeniowym. 



Groźne szczepienne wirusy:  
szczepionki z żywych wirusów  

Żywe osłabione wirusy Nazwa szczepionki  

Adenovirus Types 1 and 4 None 

Influenza (grypa) Flumist 

Measles (odra) Attenuvax 

Measles and Mumps M-M-Vax 

Measles, Mumps and Rubella M-M-R II 

Measles, Mumps, Rubella,  
Varicella (ospa wietrzna) 

Pro-Quad 

Mumps (świnka) Mumpsvax 

Rotavirus ROTARIX 

Rotavirus RotaTeq 

Rubella (różyczka) Meruvax II 

Vaccinia (ospa) ACAM2000 

Varicella (ospa wietrzna) Varivax 

Yellow Fever (żółta febra) YF-Vax 

Zoster (Varicella) Zostavax 



Osłabione wirusy szczepienne mogą  
odzyskiwać wirulencję    

• Osłabianie wirusów szczepiennych poprzez hodowanie 
w organizmach zwierząt i ludzkich tkankach in vitro. 

• Często obserwuje się nawrót do wirulencji z powodu:   
– niedostatecznego osłabienia wirusów, 

– zwrotnych mutacji wirusów w stosunku do osłabiających 
mutacji, 

– kompensatorowych mutacji w genomie wirusów,  

– rekombinacji lub genomicznego reasortymentu  (powstają 
nowe szczepy wirusów, mogą być bardziej wirulentne).  

• Kompetycja lub wspomaganie między wirusami 
szczepionek może prowadzić do niepożądanej 
zjadliwości lub osłabienia immunogeniczności.   

 



Groźne retrowirusy w szczepionkach 

• Amerykańska badaczka dr Judy Mikovits z Narodowego 
Instytutu Raka, odkryła w 2011 r., że ok. 30% szczepionek jest 
zanieczyszczonych gamma retrowirusami.   

• Pochodzą z hodowli wirusów chorobotwórczych w 
organizmach lub tkankach zwierząt w procesie produkcji 
szczepionek.  

• Materiał genetyczny retrowirusów wbudowuje się  do DNA 
komórek zaszczepionych osób i może powodować choroby 
degeneracyjne lub rakotwórcze mutacje.  

• Zanieczyszczenia wirusowe mogą powodować autyzm, zespół 
przewlekłego zmęczenia,  chorobę Parkinsona, Alzheimera, 
stwardnienie zanikowe boczne , inne choroby 
neurodegeneracyjne.  



Cytotoksyczne ukryte wirusy w autyzmie   

• Dr  W. John Martin znalazł we krwi i płynie mózgowo-
rdzeniowym dzieci autystycznych oraz osób chorych na inne 
choroby psycho-neurologiczne (schizofrenia, zespół 
chronicznego zmęczenia, ch. Alzheimera, Parkinsona) „ukryte 
wirusy”,  trudne do zdiagnozowania.     

• Są strukturalnie i genetycznie podobne do małpiego 
cytomegalowirusa (SCMV), zaadaptowały się do ukrywania w 
organizmie. Pochodzą prawdopodobnie od szczepionek przeciw 
polio   hodowanych w małpich tkankach.  

• Uszkadzają komórki nerwowe, ich cytotoksyczne działanie jest 
wzmacniane przez szczepienia DTP, MMR i inne.    

• Zaobserwowano poprawę  symptomów autyzmu po 
zastosowaniu leków antywirusowych (Acyclovir).    



Szczepienia (Hg, AL, inne metale, toksyny, wirusy)  + 
Genetyczne i biologiczne czynniki podatności    

AUTYZM 
Drgawki 
Zaburzenia snu 

Upośledzenie umysłowe 
Niedobór koncentracji 
Zaburzenie rozwoju 

Zaburzenia komunikacji i 
kontaktów socjalnych 

Utrata mowy 

Kom. 
tuczna 

Mikro
-glej 

Cytokiny 
prozapalne 

Il-6, TNF 
MCP-1 

aktywacja 
proliferacja  

Uszkodzenie neuronów i astrocytów 
Upośledzenie synaptogenezy i arboryzacji neuronów 
Upośledzenie mielinizacji, uszkodzenie mitochondriów 
Uwalnianie neurotoksycznych substancji (glutaminian) 
Uszkodzenie układu pokarmowego i odpornościowego 
Odszczepienne wirusy wirulentne i ukryte,  retrowirusy 
Chroniczne infekcje wirusowe, działanie cytotoksyczne  
Autoprzeciwciała białek neuronalnych  
Zmiany epigentyczne  

Stereotypie 
Upośledzenie sensoryczne 
Agresja/samookaleczanie  

Chroniczne zapalenie mózgu/ 
encefalopatia poszczepienna  



Podsumowanie 
• Liczne dowody wskazują, że nadmierne, zbyt wczesne i 

toksyczne szczepienia są główną przyczyną autyzmu.  
• Prawie nie spotyka się autyzmu wśród dzieci nieszczepionych.  
• Wiele składników szczepionek osobno i w kombinacji może 

wywoływać encefalopatię poszczepienną czyli autyzm.   
• Powikłania poszczepienne zależą m.in. od składu szczepionek, 

zanieczyszczeń, zdolności organizmu do samooczyszczania, 
reaktywności i dojrzałości układu odpornościowego, 
wcześniejszych stresów, stanu zdrowia, wrażliwości osobniczej 
na toksyny, dojrzałości układu nerwowego,  innych czynników.   

• Zawarte w szczepionkach Hg, Al, adiuwanty, bakteryjne 
toksyny, metaliczne zanieczyszczenia i żywe wirusy są 
najbardziej groźne. 

• Szczepienia zaburzają też układ odpornościowy i florę 
bakteryjną jelit, wywołują ostre i chroniczne stany zapalne 
układu pokarmowego (u ok. 70% dzieci autystycznych).         
 



Główne terapie w autyzmie  

• Detoksyfikacja: leki chelatujące metale, dieta chelatująca 
(bogata w siarkę), zioła (mniszek, sylimarol, kolendra, 
suplementy, kwas liponowy, kapiele w soli gorzkiej 
(Epsoma).  

• Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa (gdy występuje 
wrażliwość). 

• Specyficzne dla towarzyszących  patologii (np. antybiotyki, 
leki antywirusowe, przeciwzapalne, probiotyki).    

• Naturalne kuracje przeciwzapalne (witaminy E, C, kwasy 
tłuszczowe omega-3, zioła (rumianek), luteolina. 

• Suplementy regenerujące mitochondria: CoQ10, L-
karnityna 

• Terapie behawioralne.  
• Ważne wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie terapii. 
• Najważniejsze jest zapobieganie.    



 
Od naszej wiedzy, odwagi, determinacji  i solidarności  
zależy jaka będzie przyszłość młodych pokoleń, naszej 
cywilizacji i ludzkości. 
Musimy leczyć chore autystyczne dzieci, a zdrowe strzec 
przed dewastującą epidemią autyzmu. 
Nieszczepienie lub znaczne ograniczenie szczepień  jest 
dziś jedyną skuteczną metodą ochrony dzieci przed 
autyzmem.  
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipj6TiiZ7NAhXGkSwKHVAuCcoQjRwIBw&url=http://www.nydailynews.com/life-style/health/oregon-family-medical-marijuana-treat-son-autistic-rage-article-1.1247745&bvm=bv.124088155,bs.1,d.bGg&psig=AFQjCNHj9KLQYCUciBJoGa8a6NTRfWZaxg&ust=1465669208133798


  

• Bardzo trudna, lecz konieczna jest walka 
rodziców i całego społeczeństwa z medycznym 
szalbierstwem i  zbrodniami jakimi są 
przymusowe toksyczne   szczepienia.  

• Nie możemy z tym czekać do czasu, gdy zegarowa 
bomba szczepień wybuchnie i 80% chłopców oraz 
młodych mężczyzn będzie upośledzonych lub 
autystycznych - wtedy będzie za późno.   

• By uratować młode pokolenia musimy wspólnie 
rozbroić szczepienną bombę poprzez edukację 
rodziców i obalenie obowiązku/przymusu 
szczepień.     

Solidarność pokoleniowa XXI w 



Szczepienna ośmiornica 
korupcji 

 



Szczepienne oszustwo 
Chcesz znać prawdę o szczepieniach? Idź śladem pieniądza  



Epilog 



Kontrowersje wokół nagalazy 
• Nagalaza (alpha-N-acetylgalactosaminidaza) to enzym  

degradujący macierz zewnątrzkomórkową. Jest wydzielana przez 
komórki nowotworowe w procesie inwazji nowotworów.  Jest też  
składnikiem białkowych otoczek wirusów (HIV,  grypy, Wzw B, 
Wzw C, herpes, Epstein-Barr’a i innych). 

• Nagalaza powoduje niedobór odporności poprzez hamowanie  
produkcji czynnika GcMAF.   

• GcMAF (Gc protein-derived macrophage activating factor) to 
zmodyfikowane białko wiążące witaminę D.  Białko 
immunomodulatorowe o właściwościach 
przeciwnowotworowych, które wzmacnia i aktywuje układ 
odpornościowy poprzez aktywacje makrofagów. 

• Nagalaza blokuje antywirusową i antyrakową aktywność układu 
odpornościowego, sprzyjając infekcjom i chorobom 
nowotworowym.   Jest czułym markerem wszystkich 
nowotworów.  

 

 



Nagalaza w autyzmie  

• Wysoki poziom nagalazy znaleziono we krwi u dzieci 
autystycznych.  

• Grupa 8 amerykańskich lekarzy holistycznych, którzy 
próbowali leczyć autyzm i choroby nowotworowe przy 
pomocy czynnika GcMAF (produkowanego przez 
europejską firmę) i donosili o sukcesach tej terapii, została 
w tajemniczych okolicznościach zamordowana.   

• Establiszment medyczno-farmaceutyczny zablokował 
produkcję GcMAF w Europie.  

• Japońskie kliniki skutecznie stosują leczenie GcMAF  chorób 
nowotworowych i autyzmu.  Leczą się tam światowe elity.  
http://www.saisei-mirai.or.jp/gan/index_eng.html 

• Z danych publikowanych w internecie wynika, że leczenie 
GcMAF może być nadal dostępne w niektórych 
europejskich klinikach.   
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