‘We nemen aan dat het injecteren van microben in het bloed van
baby’s veilig en wetenschappelijk is, zonder daar nog eens over na te
denken. Maar injecties zijn een totale inbreuk op de natuur. Het is niet
wetenschappelijk om de natuur te vervuilen, hoe je het ook wendt of
keert.’
‘Vaccins behoren tot de meest beschermde geheimen in de
industrie. De harde realiteit is: ouders hebben geen idee wat er exact
geïnjecteerd wordt in hun kinderen.’
Recensies:
‘Uw boek over vaccinaties is datgene dat ik adviseer aan artsen
en ouders. Het is het beste boek op de markt. Dit overzicht van de
vaccinatie-industrie is zeer diepgravend en gaat veel verder dan
dat wordt aangeboden op medische opleidingen en is zeker beter
uitgebalanceerd.’ – David Ayoub, MD en klinisch radioloog
‘In zijn boek doet dr. O’ Shea verslag van het schandalige verleden van
de farmaceutische industrie, en de instanties die zogenaamd zouden
zorgen dat deze industrie eerlijk blijft. De rol van de vaccinaties in de
afgelopen 100 jaar is vreselijk overdreven, en de vaccinatieschade
is zorgvuldig verborgen gehouden voor het grote publiek.’ – Abram
Hoffer, MD Journal of Molecular Medicine

‘Dit is het meest provocatieve, best onderzochte boek dat OOIT
geschreven is over vaccins. Het staat vol met feiten en doet je bloed
koken. De schrijfstijl van Dr. Tim is een mix van PURE wetenschap en
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onbarmhartige humor, en is één van mijn
favoriete boeken aller tijden. Lees dit boek en
je wilt een revolutie starten.’ – Billy Demoss,
DC – DCS, Newport Beach
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‘...meer dan 300 referenties verdrijven de mythe en uitgesproken
leugens die zijn verkondigd door kinderartsen en autoriteiten. Een
absolute must voor iedere ouder.’ – Dr. Mark Cymerint, Mission Viejo

Vaccinatie Is Geen Immunisatie

Dr. Tim O’Shea is chiropractor en één van de meest vooraanstaande
publicisten op het gebied van vaccinatieproblematiek. Hij geeft
wereldwijd seminars en heeft www.thedoctorwithin.com opgezet;
een uitgebreide website op het gebied van vitaliteit, chiropractie,
holistische voeding, ontgifting, vaccins, immunologie, bio-resonantie
en kindergeneeskunde. Vaccinatie Is Geen Immunisatie is zijn
complete gids voor ouders op het gebied van vaccinaties.
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