Veel jonge ouders staan voor het dilemma wel of niet te
gaan vaccineren. De druk van de omgeving is groot, dit levert
soms tegenstrijdige gevoelens op. Deze folder wil helpen daarin een weloverwogen keuze te maken.

Vaccineren ja of nee?
Het is goed om je te realiseren dat:
- Vaccineren niet verplicht is, hoewel dat soms anders voelt
- Vaccineren niet zonder risico is, hoewel instanties ouders anders doen geloven
- Vaccineren een medische ingreep is, en dat hiervoor een bewuste keuze noodzakelijk is
- De keuze niet gebaseerd hoort te zijn op angst, maar op goede informatie
- Er mogelijkheden zijn om anders of later te vaccineren,
of op Homeopathische wijze te beschermen (HP)

Wat veel mensen niet weten
Vaak werkers in de gezondheidszorg ook niet…
Dat…
- Vaccins stoffen bevatten zoals: formaldehyde, polysorbaat, aluminum, MSG, vreemde eiwitten
van de kweekbodem, etc
- Er kritieke dagen (fasen) zijn na het moment van inenten, dagen waarop u uw kind extra goed
in de gaten moet houden
- De bijsluiter van de vaccins verplicht is, maar ouders deze niet mee krijgen, vraag erom!
- De hersenen van kinderen onder de twee jaar bijzonder kwetsbaar zijn voor toxische stoffen die
verwerkt zijn in de vaccins
- Een baby door moedermelk erg goed beschermt wordt en het immuunsysteem zich door de
moedermelk heel goed ontwikkeld
- Het doormaken van de kinderziektes als Bof, Mazelen en Rode hond een enorme stimulans is voor
het immuunsysteem met levenslange immuniteit, dit in tegenstelling tot het vaccin dat slechts beperkte
immuniteit geeft
- Er een veilig alternatief bestaat voor vaccineren op basis van homeopathie
- De darmen van een pasgeborene nog niet uitontwikkeld zijn en dus niet in staat zijn adequaat om
te gaan met de toxines in het vaccin, dit kan veel klachten opleveren

Homeopathisch beschermen
Dr. Isaac Golden is een Australische arts die ruim 20 jaar onderzoek en ervaring heeft opgedaan
naar homeopathische bescherming tegen ziektes: hij ontwikkelde de homeopathische profylaxe. Hier
is hij op gepromoveerd aan de universiteit in Australië. In Australië zijn ouders verplicht hun kinderen
te beschermen tegen infectieziekten. De Australische overheid heeft het systeem van Isaac Golden
volledig erkend dus ouders mogen daar kiezen tussen het reguliere programma of het
homeopathische.
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Homeopathische profylaxe (HP)
Deze bescherming op basis van de homeopathie, werkt volgens
een schema met homeopathische middelen die worden
ingenomen, dit zijn geen inentingen. Het schema omvat dezelfde infectie ziektes als waartegen in het
reguliere schema wordt ingeënt.

Kritieke dagen
Regulier vaccineren op basis van inenten levert het lichaam stress op en is een heel zware belasting.
Dit komt onder andere omdat er meer dan één ziekte verwekker tegelijk, samen met gifstoffen
rechtstreeks in de bloedbaan wordt ingespoten. Een situatie die heel onnatuurlijk is, bovendien
omdat er normaal gesproken sprake is van slechts één ziekteverwekker die het lichaam het hoofd
moet bieden. Doordat het lichaam hierop reageert met een stress reactie kan een baby periodes
van verminderde ademhaling doormaken! Hierbij zijn dag 1, 2, 15, 16 en dag 21 dagen om uw
kind extra goed in de gaten te houden met betrekking tot zijn ademhaling. Tevens volgt hieruit dat
de tussen pozen tussen de vaccinaties veel langer horen te zijn. Bij het reguliere schema is dat twee
weken. Maar dit is veel te kort voor het kind om te kunnen herstellen!

Tips preventie vaccinatieschade
- Als er wordt gekozen voor reguliere vaccinaties, niet vóór het tweede levensjaar
- Vaccins zoveel mogelijk apart geven
- Zorgvuldige afweging van de noodzaak van ieder vaccin.
- Vooraf het gepotentiëerde vaccin geven
- Alleen een 100% fit kind vaccineren
- Bij heftige reacties niet verder vaccineren
- Altijd extra vitamine C en omega 3 veturen geven bij vaccineren, dit ondersteunt het
afweersysteem
- Vermijd het gebruik van paracetamol, gebruik homeopathische middelen hiervoor in de plaats
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