Subject: Ravnajte odgovorno do naših in svojih otrok in vnukov
Spoštovane poslanke in poslanci Odbora za zdravje,
iz Združenja za naravni razvoj otrok smo vam pisali že nekajkrat. Posredovali smo vam raziskavo
italijanskega Združenja Corvelva. V vaših stališčih in predstavitvenih nastopih ponavljate naučeno
mantro. Ste si poslane izsledke raziskave sploh pogledali? Naj še enkrat poudarimo, da so
alarmantni. Informirajte se vendar in ukrepajte v dobro vseh! Ali vam je za zdravje otrok
popolnoma vseeno?! Za zdravje zaposlenih vam je očitno mar, to je več kot evidentno iz razprave
na Odboru.
Spoštovani,
naše poslanstvo je skrb za zdravje otrok. Verjamemo, da vsaj do svojih otrok in vnukov ter
njihovih vnukov tudi vi čutite odgovornost. Vaša odločitev bo vplivala tudi nanje.
Posredujemo vam kratek predstavitveni video o izsledkih Corvelvine raziskave in
BREZPLAČEN DOSTOP do ogleda celotnega predavanja doktorice farmacevtskih znanosti
dr. Lorette Bolgan s SLOVENSKIMI PODNAPISI: link (brezplačen dostop je odprt od danes do
petka, 18.9).
Izsledke te izjemno pomembne raziskave je dr. Bolganova predstavila v italijanskem parlamentu.
Postopki tečejo tudi na EMA.
Vaše delovanje je vaša osebna odgovornost. Politiki naj bi bili v službi ljudi in jim prisluhnili ter
sprejemali odločitve za dobro ljudi. Informirajte se, da boste lahko delovali v dobro ljudi. Idejo
o dialogu smo že skoraj opustili. Žal so v naši politični kulturi obljube o dialogu golo besedičenje,
to smo že doživeli. Na Odbor zainteresirana javnost, civilna družba ni bila vabljena. Še en dokaz
popolne ignorance več.
Dejstvo je, da cepilne poškodbe obstajajo. Obsežna lista neželenih učinkov po cepljenju je
sestavni del navodil za vsako cepivo. Ob vsakem cepljenju obstaja verjetnost, da bo prišlo do
neželenih učinkov po cepljenju. Tudi pri nas so številni otroci utrpeli po cepljenju poškodbe.
Starši so diagnozo cepilne poškodbe prejeli po številnih samoplačniških raziskavah v sosednji
Avstriji (od katere se tako rad uči naš premier). Posledice cepljenja sanirajo starši sami,
samoplačniško. Stroški zdravljenja so ogromni. Vam ni mar zanje?
Vam res ni mar, kaj je vbrizgano v kri trimesečnih dojenčkov??? Tveganje obstaja. Vedno in
povsod. Vendar je bistveno ali se zanj odločiš sam ali te v to nekdo sili. Strašljivo, sporno in
nečloveško, je da te v cepljenje sili nekdo, ki so mu dostopne vse informacije, ki jasno
govorijo, da gorijo rdeči alarmi.
Kako sprejemate svoje odločitve? Se informirate ali zgolj sprejmete navodilo o glasovanju, ker se
bojite za svoje stolčke? Morda vas skrbi, da vaša naslednja kampanja ne bo izdatno podprta?
Če boste pritisnili gumb za sprejetje sprememb Zakona o nalezljivih boleznih, vam
OBLJUBLJAMO, da naših glasov ne prejmete NIKOLI VEČ. Saj se še spomnite, da ste na
položaju zato, ker smo vas tja izvolili ljudje?
Združenje za naravni razvoj otrok
in več tisoč njegovih aktivnih podpornikov
P.S.: Vaš poslanski kolega mag. Dejan Židan je s svojim nastopom na zgolj enem družbenem
omrežju v treh dneh dosegel preko 80.000 ljudi. Na zgolj enem. Vam to pove kaj več od vseh
zgodb in dejstev ali vam je preprosto popolnoma VSEENO?

