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www.zielarzpolska.pl/szczepienia.html
Więcej informacji :

Tak bardzo dbałaś o mnie gdy
byłem w twoim brzuszku. 

Nie piłaś alkoholu, nie paliłaś
papierosów, nie brałaś
narkotyków, unikałaś toksyn w
pożywieniu, jadłaś to co było
dla mnie najzdrowsze.

Czy wiesz, że wraz z mlekiem z twojego
cycusia dostaję przeciwciała dające mi
odporność tak długo jak mnie karmisz?

Czy wiesz, że w szczepionkach, które  
podajesz mi w dobrej wierze, jest
aluminium, rtęć, formaldehyd,
neomycyna i inne toksyny?

Mamusiu proszę przeczytaj ulotkę
zanim zrujnujesz mi zdrowie.

MAMUSIU WIEM,
ŻE MNIE KOCHASZ



DROGA MAMUSIU, DROGI TATUSU

Odkąd mama dowiedziała się o mnie
bardzo o siebie dbała. Oboje dołożyliście
wszelkich starań abym urodził się zdrowy
i silny.

Pamiętam jak bardzo się cieszyliście, że
niedługo staniemy się rodziną.

Mamusia jadła tylko zdrową żywność,
kupowała witaminy a do lekarza jeździła
prywatnie. Kosztowało was to dużo
wyrzeczeń i jeszcze więcej pieniędzy.
Jestem wam za to bardzo wdzięczy. Duma
mnie rozpiera, że to właśnie wy staniecie
się wkrótce moimi rodzicami. 

Kiedy przyjdę na świat, to wy zdecydujecie
o moim losie oraz o mojej przyszłości.
To od waszych decyzji będzie zależało
moje przyszłe życie.

Tak bardzo chciałbym was poznać. Już nie
mogę się doczekać aż mama mnie przytuli.
Bardzo chciałbym doświadczyć tej chwili
w pełni i nacieszyć się smakiem mleka
mamusi, zanim pozwolicie lekarzom mnie
otruć poddając zabiegom medycznym,
przez które stracę zdolność ssania, rozboli
mnie brzuszek i główka do tego stopnia,
że będę wrzeszczał w niebogłosy przez
całą dobę a wy zamiast cieszyć się tym, że
jestem już na świecie, będziecie jeździć od

lekarza do lekarza a wizyty te, choć będą
kosztowne - niczego nie zmienią w moim
stanie zdrowia z bardzo prostej przyczyny:
żaden lekarz nie powie wam, że zostałem
otruty w szpitalu preparatami, na które nie
ma dowodów ich skuteczności. 
Nikt was nie poinformuje o tym, że na
całym świecie, producenci tych
preparatów, zrzekli się jakiejkolwiek
odpowiedzialności za ich działanie i ruinę
zdrowotną dzieci, którym się je podaje.

Mamo, tato, czy chcecie mi podać preparat,
za działanie którego, nawet sam producent
nie ponosi odpowiedzialności?
Czy chcecie podać mi w chwilę po
narodzinach coś co zawiera aluminium, rtęć,
neomycynę, formaldehyd, DNA innego
dziecka i żywe wirusy, bakterie...

Mamo, tato, proszę, poznajmy się zanim
pozwolicie zrujnować moje zdrowie.
Poczekajcie z tym aż skończę dwa latka a
mój układ odpornościowy się rozwinie.

Mamusiu, czy wiesz, że w mleczku z
twojego cycusia dostaję przeciwciała, które
chronią mnie przed chorobami? 
Karm mnie jak najdłużej. 

Kocham was. Już nie mogę doczekać się
naszego spotkania.



SZCZEPIENIA
Szczepienia, którymi są trute nasze dzieci
zawierają silne neurotoksyny uszkadzające
ich ciała na poziomie fizycznym oraz
blokujące ich umysły na poziomie
energetycznym. 
Przestępczy proceder trucia naszych dzieci
nie ma nic wspólnego z dbaniem o ich
zdrowie i odporność. Nie ma rzetelnych
badań dowodzących skuteczności
szczepień. Są natomiast dowody nie tylko
na brak ich skuteczności, ale na ich
ogromną toksyczną szkodliwość, która
rujnuje życie i zdrowie maleńkich ludzi.  

Szczepienia, którymi są trute nasze dzieci
zawierają min. aluminium (glin), rtęć
(tiomersal), formaldehyd, neomecynę i inne
antybiotyki, diploidalne komórki ludzkie
czyli komórki ludzkiego abortowanego
płodu, z którego na żywca, bez żadnego
znieczulenia pobrano tkanki do namnażania
co oznacza, że do naszych dzieci wstrzykuje
się DNA innego dziecka doprowadzając do
mutacji ich genotypu.
W składzie szczepień znajdziemy również
białka jaja kurzego, różne cukry jak
sacharoza czy manitol, kwas octowy i inne.

Zanim pozwolisz otruć swoje dziecko
przeczytaj ulotkę oraz CHPL preparatu,
który chce mu podać lekarz.
Masz prawo do uzyskania wszystkich
informacji w tym zakresie zanim zgodzisz
się na wykonanie zabiegu. 

PAMIĘTAJ!
To ty odpowiadasz za bezpieczne
wykonanie zabiegu szczepienia i to na
tobie spoczywa odpowiedzialność
zażądania wykluczenia wszelkich
przeciwwskazań dotyczących danego
preparatu. Lekarz zgodnie z ustawą ma
obowiązek wykluczyć wszystkie
przeciwwskazania, o których informuje
producent szczepionki, aby zaszczepić
dziecko bezpiecznie. Jeśli nie chce tego
zrobić jest to proceder przestępczy.

NIE MASZ OBOWIĄZKU SZCZEPIĆ
Jedyny twój obowiązek jako rodzica to
stawić się z dzieckiem na badanie
kwalifikacyjne, na którym powinnaś
dostać szereg skierowań prowadzących
do wykluczenia wszystkich
przeciwwskazań opisanych w CHPL.

JEŚLI JESTEŚ MOJĄ PACJENTKĄ NAPISZ
MAILA ZPROŚBĄ O WIĘCEJ INFORMACJI.

O tym co zawierają szczepienia oraz jak
to oddziałuje na organizmy ludzi
zarówno tych małych jak i tych dużych
dowiesz się z mojego kanału na Rumble i
You Tube o tej samej nazwie: 
"Zielarz Polska".

RUMBLE You Tube

Zielarz Polska

https://www.zielarzpolska.pl/szczepienia.html



ASTMA, ALERGIA, AZS

Czy wiesz, że 70% dzieci choruje na astmę, alergię, AZS i inne
choroby przez szczepienia, którym zostały poddane? 

Czy wiesz, że twoje dziecko może być chore również przez
toksyny i szczepienia, które ty przyjęłaś w ciągu całego
swojego życia?

Wylecz to w 6 tygodni

Jeszcze 10 lat temu, ja również chorowałam na astmę, alergię, AZS i wiele innych chorób
będących powikłaniami po lekach zlecanych przez lekarzy.

W poradni w Zdrojach w Szczecinie, rujnując mi zdrowie, doprowadzono mnie niemal do
śmierci (a pani alergolog obiecała mi całkowite wyleczenie i zdrowie).

Będąc w tak skrajnej sytuacji zdrowotnej przestałam ufać lekarzom. Wzięłam zdrowie, we
własne ręce. Wyleczyłam się z ciężkiej astmy, alergii, AZS, depresji i wielu innych chorób w
ciągu 6 tygodni.

Dziś pomagam wrócić do zdrowia innym.

Ty też możesz wyzdrowieć całkowicie i cieszyć się życiem.

NIE POZWÓL SIĘ OSZUKIWAĆ

Czy wiesz, że kortykosteroidy stosowane w leczeniu astmy i alergii w pierwszej kolejności
niszczą nerki twojego dziecka? Wystarczą 3 lata stosowania kortykosteroidów aby twoje
dziecko do końca życia miało problemy z nerkami i wątrobą.

Czy wiesz, że brom stosowany w lekach rozszerzających oskrzela jak np. Ventolin jest silną
neurotoksyną?

Czy wiesz, że PIPERAZYNA stosowana w lekach przeciwalergicznych jak Allertec, Amertil,
Cetrizine, Lirra, Xyzal i 82 innych lekach, to w rzeczywistości lek przeciwrobaczy?

Czy wiesz, że wyrzut histaminy ma miejsce w wyniku reakcji obronnej organizmu w wyniku
której twoje eozynofile walczą z pasożytami wydzielając histaminę. 
Jeśli podamy lek przeciwpasożytniczy np. Piperazynę na czas działania leku zmniejszy się
ilość wydzielanej histaminy poprzez zatrzymanie namnażania pasożytów.

Wejdź na www.zielarzpolska.pl i dowiedz się więcej

ODTRUJ SWÓJ ORGANIZM


