
Senhor e Senhora Respons�avel
Pais e m~aes respons�aveis por seus �lhos e �lhas, professores respons�aveis pelos alunos e alunas, pro-�ssionais de sa�ude respons�aveis pelos paientes, pol��tios respons�aveis pelos eleitores, seres humanos res-pons�aveis �a servi�o da vida.Toda pessoa respons�avel deve onsiderar as respostas �as seguintes quest~oes, antes de ontribuir para osque on�am em n�os tomem estas vainas.David Ike est�a erto? Est�a erto ao hamar de anti-vida, aqueles por tr�as da onspira�~ao de desartara popula�~ao humana?S~ao verdadeiras as ausa�~oes de Jane B�urgermeister? Ausa�~oes da inten�~ao de alguns de onduzirprogramas de vaina�~ao de massa om material ontaminado de forma a ganhar vantagens pol��tias eeonômias do assassinato de massa.�E verdade que em 1975, quando o Jap~ao parou de vainar rian�as om menos de 2 anos de idade, passouimediatamente do 17o� lugar para o pa��s om o mais baixo ��ndie de mortalidade infantil do mundo?�E verdadeiro o estudo, menionado pela Doutora Viera Sheibner, mostrando omo a morte de re�em-nasidos est�a assoiada om as vainas?N~ao seria prudente onheer a hist�oria dos asos de mortes, abortos e rea�~oes adversas de pessoasprejudiadas pouo tempo ap�os ter tomado esta vaina? Mortes tais omo de: Joany Aioli Barbosa, 12anos, Luiano Moreno Tavares, 66 anos, Marelo Geraldo da Silva, 26 anos, uma rian�a de oito meses, domuni��pio de Tanque Novo, um senhor idoso da Europa, 12 horas depois de ter tomado a vaina.S~ao pertinentes as onsidera�~oes do doutor Robyn Cosford, de que estamos preseniando uma inidêniaada vez maior de anomalias omportamentais, de omportamento soiop�atio, um n�umero resente derimes, maiores di�uldades de aprendizado e de�iênia da aten�~ao, e de que muitos sustentam que issopode ser atribu��do a uma enefalopatia de baixo grau, ausada por vaina?Que fazer diante dos alertas do pai Shane Tuker, da enfermeira Pauline Rose, do Dr. Peter Baratosy,do Dr. Robyn Cosford, da Dra. Viera Sheibner, do Dr. Arhie Kalokerinos, da pesquisadora BronwynHanok? O que fazer diante destes alertas transritos de um v��deo produzido na Austr�alia sobre a verdadeoulta da vaina�~ao?Como reeber a pesquisa do Dr. Isaa Golden relatado em seu livro: \VACCINATION? A Review ofRisks and Alternatives"? Como analisar as estat��stias que mostram que a redu�~ao de �obitos devido �asdoen�as infeiosas n~ao se deve �as vainas?Este artaz, om questionamentos onsientizadores sobre as vainas, foi preparado para ser omparti-lhado om os familiares e amigos, e se for de sua natureza altru��sta, podes distribu��-lo nos postos de sa�ude,rodovi�arias e aeroportos. �E nossa responsabilidade fraterna que ada ser humano possa ao menos ver umartaz omo este antes de tomar estas vainas.Independentemente do que aonte�a, e om f�e na vida eterna, mantenhamos nossas esperan�as noesp��rito divino que junto om a alma, mente e orpo omp~oe as realidades da pessoalidade dos sereshumanos.


