ОБАВЕСТИТЕ ВАШЕГ
ВЛАДИКУ И СВЕШТЕНИКА
„Изгибе мој народ, јер је без знања; кад си ти одбацио
знање, и ја ћу тебе одбацити да ми не вршиш службе
свештеничке; кад си заборавио Бога свог, и ја ћу заборавити
синове твоје.“ (Осија, 4.6.)
Ми, верујући, православни Хришћани, због оправданих
сумњи у безбедност, ефикасност, сврсисходност, због
присуства неприхватљивог садржаја вакцина са позиција
православне биоетике, молимо наше јерархе и свештенство
ДА СЕ ЗАЛОЖЕ ЗА ПРАВО НА ИЗУЗЕЋЕ ПРИ ВАКЦИНАЦИЈИ
ИЗ РЕЛИГИОЗНИХ РАЗЛОГА.
Господ нам је даровао слободу. Ко су људи да је одузимају?
Да ли је морално због неких контроверзних и недоказаних
медицинских постулата присиљавати на вакцинисање
ЗДРАВУ децу?

Питајте вашег владику и/или свештеника да ли зна:

 да су вакцине загађене деловима ћелија абортираног детета.
Све вакцине са мртвим, живим или умртвљеним вирусима садрже геном или делове генома утробно убијеног
детета. Ткива узета од убијеног детета крију се под шифрама ћелијских линија “MRC-51“ (мушки фетус), „WI381“(женски фетус), „IMR-901, WI-26 VA4” и други, а у најновије време “WALWAX 2“ . То су следеће вакцине:
Хепатитис A вакцине (Vaqta, Havrix, Avaxim, Twinrix,Epaxal Vivaxim), ДТаП вакцине (Pentacel, Quadracel, Infanrix
Hexa), ММР вакцине (Meruvax II, MMR II, ProQuad,Biavax II, Priorix, MR Vax, MMRV, Eolarix) Полио вакцине
(PolioVax, IPV, Pentacel , TD Polio Adsorbed, Infanrix Hexa, Quadracel), Варичела вакцине (Varivax,
ProQuad),Зостер вакцине (Zostavax)…и друге.

 да се вакцинама врши промена ДНК примаоца са несагледивим последицама
Бројни стручни радови1 тврде да се ДНК детета примаоца мења доказаним поступком названим Инсерциона
мутагенеза. Последице могу бити бројне болести међу којима су и бројне аутоимунске болести, као и канцер.

 да је ради стварања „ћелијских линија“ извршено више стотина абортуса
Само за ћелијску линију названу RA 27/32, утробним чедоморством, убијено је 27 беба. Шифра “RA” – значи
рубела, “27“ – абортуса и „3“ узорка ткива...Не зна се тачан број ћелијских линија, али се ради о више
десетина... Једна од најкоришћенијих ћелијских линија је WI-38, фирме WISTAR. Да би дошли до тог броја,
почели су са WI-1, WI-2, WI-3… До WI-25 убијено је најмање 190-торо фетуса3
 да је најновија ћелијска линија Walvax 2 (2015) наставак чедоморстава
Да би до ћелијске линије Walvax 2 дошло, морало је утробно да страда најмање деветоро деце у Кини.4
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 да се у вакцинама налази делови ћелија разних животиња
То су ДНК и делови ДНК, делови ћелија крава, свиња, паса, мајмуна, црва и других инсеката.

 да се у вакцинама налазе разноврсни биолошки и хемијски загађивачи
Као нпр. микоплазме, вируси, бактерије, разноврсни отрови и канцерогене материје, тешки метали
(алуминијум, жива, олово, волфрам, цирконијум, гвожђе, никл, антимон, нерђајући челик, титанијум, хром..)5
антибиотици,...

 да је вакцинација у Србији обавезна док је у развијеном свету изборна
У 47 од 50 држава САД дозвољено верско или филозофско изузеће, у ЕУ у 17 од 27 држава дозвољена
слобода избора при вакцинацији, као и у Великој Британији, Норвешкој, Швајцарској и Турској. Вакцинација у
Европи је обавезна само у источном делу (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Чешка,
Хрватска, Мађарска, Молдавија, Италија, Летонија, Пољска, Румуњска, Словачка, Словенија, Србија, Украјина)

 да никада нису спроведене научне студије збирног ефекта свих вакцина
Иако се милионима деце дају вакцине у целом свету, иако је јасна потенцијална опасност вакцина. “Ниједно
дете не би требало бити подвргнуто здравственој политици која није заснована на здравим научним
принципима, а заправо чињенице су се показале као потенцијално опасне”6

 да су „вакцине безбедне“, а у САД је исплаћено 4 млрд $ одштете од вакцина
Вакцине могу да оштете човека, па и убију човека, а то и раде. Лекар и др Ендрју Молден (Andrew Moulden
MD, PHD) је упозоравао: "СВЕ вакцине изазивају исхемијска оштећења (оштећења крвотока)... оне стварају
мноштво хроничних болести, болести, а у неким случајевима ... смрт. Повреда од вакцинације је адитивна,
свака вакцина додатно оштећује." Његово плутајуће тело пронађено је у реци.
До 31.8. 2018. исплаћено је 3 957 922 573, 54 $7 на име одштете за оштећења и смрти деце од вакцина. У
савременој Србији лекари и држава негирају било какву повезаност вакцина и оштећења иако још из времена
СФРЈ имамо вештачене судске пресуде које су доказале да је Торлакова полио вакцина изазвала трајна
оштећења деце.
 да о вакцинама (вештачком имунитету) др Владета Јеротић каже:
“Вештачки имунитет који се данас масовно примењује код деце не само да успорава душевни и телесни
развој детета него, пошто тај имунитет није трајан, разне познате дечије болести пристижу у једном узрасту
када дете није психофизички спремно да их добро поднесе. Отуд и опасност код ових болести од могућих
компликација“8
Ако су тела наша “храм Светога Духа” (1.Кор. 6.19.) који живи у нама, како Хришћанин да прихвати да уноси
разне нечистоте у своје тело и тела своје деце, које су жртва идолска?
“Ако ли вам неко рече: Ово је идолска жртва, не једите ради онога који вас извести и ради савести”.
(1.Кор. 10.28)

ВЕРУЈУЋИ НАРОД БОЖИЈИ ТРАЖИ БОГОМ ДАТО ПРАВО - ПРАВО НА ВЕРСКО ИЗУЗЕЋЕ

Ваша Светости, Високо преосвећени, Преосвећени, Часни оци, ПОДРЖИТЕ НАРОД БОЖИЈИ!
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