
Szczepienia
Przeciwnicy 

Szczepienia
Przeciwnicy 
szczepień i wątpiący 
– jak, z kim, o czym i 
gdzie rozmawiać ? gdzie rozmawiać ? 



Jak i do kogoJak i do kogo
mówimy?

Wahający się: Wahający się: 

Kobiety: 38%, Mężczyźni: 27% 

Wiek: Wiek: 

Wahający się: 34% (18-30); 43 
(31-40); 20 (40 plus)  

Wykształcenie nie jest znaczącąWykształcenie nie jest znaczącą
zmienną. 

w przypadku szczepień- rozmowa
z zaniepokojonym rodzicem, z zaniepokojonym rodzicem, 
zmęczoną matką niemowlaka, 
osobą, która szuka potwierdzenia, 
że decyzja o szczepieniu jest 
słuszna, szuka rady, wsparcia, itp.
że decyzja o szczepieniu jest 
słuszna, szuka rady, wsparcia, itp.



The Psychological Roots of Anti-VavccinationThe Psychological Roots of Anti-Vavccination
Attitudes: A 24 Nation Investigation, 2018 
24 kraje (w tym Polska)
Attitudes: A 24 Nation Investigation, 2018 
24 kraje (w tym Polska)

5, 323 uczestników badania ankietowego (w Internecie) 

Sprawdzano: wiara w teorie spiskowe, reaktancję/ opór, czyli niską tolerancję na Sprawdzano: wiara w teorie spiskowe, reaktancję/ opór, czyli niską tolerancję na 
ograniczenie swobody/ wolności, lęk przed widokiem krwi i igieł, opozycje 
indywidualistyczny/ hierarchiczny światopogląd (na ile społeczeństwo powinno 
kontrolować jednostkę, znaczenie hierarchii społecznych). kontrolować jednostkę, znaczenie hierarchii społecznych). 

indywidualizmspiski krew i igły



Co robić? 
Spiskiem w spisem Spiskiem w spisem 

Czy Stop NOP szanuje twoją indywidualność? 

Szpital … tam to dopiero jest dużo krwi i igieł ! Szpital … tam to dopiero jest dużo krwi i igieł ! 



Rodzicu! Polską nie rządzi sejm, rząd, premier,
prezydent, a tym bardziej urzędnicy z sanepidu iprezydent, a tym bardziej urzędnicy z sanepidu i
lekarze pediatrzy!

Zgodnie z zapisami konstytucji władzę w Polsce
sprawuje NARÓD! Naród jest suwerenem!!! Tu
Zgodnie z zapisami konstytucji władzę w Polsce
sprawuje NARÓD! Naród jest suwerenem!!! Tu
rządzisz ty, a nie jakaś „władza”! To Ty rządzisz w
swoim własnym kraju! Żaden urzędnik nie ma
prawa ci rozkazywać, bo został powołany jedynie
swoim własnym kraju! Żaden urzędnik nie ma
prawa ci rozkazywać, bo został powołany jedynie
do tego, żeby ci służyć. Urzędnik jest twoim sługą, a
ty jesteś jego szefem!”
https://astromaria.wordpress.com/szczepienia/
ty jesteś jego szefem!”
https://astromaria.wordpress.com/szczepienia/ 7)



ludzie idziecie za szczepionkami
tak jak określone grupy interesów

Wg statystyk nie szczepią ludzie z wyższym

tak jak określone grupy interesów
tego chcą...

Najważniejsze, że czujność obywateli i ich
wnikliwość w czytaniu ulotek orazWg statystyk nie szczepią ludzie z wyższym

wykształceniem, którzy zadali sobie ten trud i
zainteresowali się tematem szczepień,
analizując za i przeciw, bądź Ci, których dzieci

wnikliwość w czytaniu ulotek oraz
wartościowych stron internetowych pozwala
ustrzec przed skorumpowanymi lekarzami,
którzy udają, ze szczepią własne dziecianalizując za i przeciw, bądź Ci, których dzieci

doznały ciężkich uszczerbków na zdrowiu z
powodu syfu, jaki jest wstrzykiwany

którzy udają, ze szczepią własne dzieci

Wiecie co , jak tak czytam te komentarze to
krew mnie zalewa - że tylko malutki ułamek

piszesz bzdury - dzieci szczepione na odrę
przechodzą ją ciężko (znam parędziesiąt
przykładów), a jeśli w ogóle chorują, to po cokrew mnie zalewa - że tylko malutki ułamek

jest ludzi myślących wśród nas realnie i
trzeźwo ... To przerażające co dzieje się na tym
świecie ...co pan dr powie to jest święte i tak
musi być ..

przykładów), a jeśli w ogóle chorują, to po co
szczepić ? mój nieszczepiony syn, zaraził się od
chorujących szczepionych i miał postać
poronną

musi być ..



Ile jeszcze dzieci musi być uszkodzonych przez
te cudowne szczepienia ??? Ile dzieci jeszcze
musi umrzeć aby mordercom kasa się zgadzałamusi umrzeć aby mordercom kasa się zgadzała
?????????? Bądźcie przeklęci Ci którzy się do
tego przyczyniliście

samobójcy i dzieciobójcy ! Chore umysły
dające się zmanipulować oszołomom (…) !!dające się zmanipulować oszołomom (…) !!
Kiedyś będą płakać a jak zachorują ich dzieci to
nie powinno się ich leczyć !!

Rodzice zezwalający na szczepienia nie kochająRodzice zezwalający na szczepienia nie kochają
swoich dzieci



Pomyślicie - mnie ten temat nie dotyczy. Nic

Nie jestem przeciwniczką szczepionek a ich
składu. Posiadają nie tylko składniki
okaleczające dzieci ale też śmiertelne jak

Pomyślicie - mnie ten temat nie dotyczy. Nic
bardziej mylnego. nawet jeśli nie masz dzieci,
wnuków które są zagrożone NOP,
obowiązkowe szczepienia wkrótce maja
dotyczyc również dorosłych. Brukselscyokaleczające dzieci ale też śmiertelne jak

enzym wywołujący raka. Owszem, nie od razu,
ale czy to jest pocieszające?

dotyczyc również dorosłych. Brukselscy
urzędnicy właśnie opracowują swój szatański
plan

Czy trzeba mieć akademickie wykształcenie by
być ekspertem w danej dziedzinie? Czyli idąc
tym tokiem myślenia, trzeba być pedagogiem

Kontakt wewnątrzustrojowy (w organizmie)
według nieprawidłowych minimalnych
poziomów ryzyka skutkuje narażeniem dzieci
na 666 razy większą ilośćtym tokiem myślenia, trzeba być pedagogiem

by wychowywać dzieci....
na 666 razy większą ilość
wewnątrzustrojowego glinu niż uznana za
bezpieczną w 2007 roku



WHO WHO 
The 5 As

 Access – dostęp, czyli Access – dostęp, czyli
możliwość zaszczepienia w 
ogóle

 Affordibility – przystępność Affordibility – przystępność
cenowa

 Awareness – wiedza o 
szczepieniach i wskazaniach do 
szczepień
szczepieniach i wskazaniach do 
szczepień

 Acceptance – akceptacja; na
tym etapie następuje
zsumowanie informacji z 
tym etapie następuje
zsumowanie informacji z 
poprzednich etapów i podjęcie
decyzji o szczepieniu

 Activation – działanie, akt Activation – działanie, akt
szczepienia



Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę 


