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Dragi starš! Ob množici nasprotujočih informacij, ki so na voljo na spletu, je 
odločitev o cepljenju otroka postala mnogo težja, kot se je zdela našim babicam 
in dedkom. Veliko staršev se utaplja v dvomih, zato ti želim čestitati za pogum 
in odločenost, da postavljaš zdravje svojih otrok na prvo mesto in sprejemaš 
odgovornost za njihovo zdravje ter informirano odločitev o cepljenju. Wayne 

Dyer je modro rekel: »Najvišja oblika nevednosti je, ko zavrnete ali pristanete na 
nekaj, o čemer ne veste ničesar.«

Z nakupom e-knjige si naredil pomemben korak na poti do več jasnosti, znanja 
in opolnomočenja z najboljšim orožjem – znanjem. Hkrati se boš izognil največji 

nevarnosti – nevednosti – ter največji bolečini – slabi vesti oz. obžalovanjem. 
V uvodu želim deliti zgodbo o nastanku te e-knjige in razkriti, zakaj sem se 

pravzaprav lotila te zahtevne naloge.



Zgodba o nastanku e-knjige

Ob analizi koledarja cepljenja sem preračunala, da bi moralo nedolžno 
majhno bitjece v prvih 12 mesecih prejeti 36 odmerkov proti 14 različnim 
boleznim! Pojavili so se dvomi: »Tudi, če obstaja samo 1 % možnosti, da se 
mu kaj zgodi po cepljenju ... sem pripravljena sprejeti takšno tveganje? Kaj, 
če njegovo še nerazvito telo ne bo sposobno sprejeti tolikšne količine tujih 
nevarnih snovi?« V meni se je prebudil materinski instinkt kot opozorilni 
občutek v trebuhu, ki mi je pravil, da cepljenje morda ni najboljša odločitev 
oziroma, da o tej pomembni odločitvi še nimam dovolj informacij.

Nadaljevala sem s poglobljeno raziskavo na področju cepiv. Vprašljivost sestavin, ekstremne količine odmerkov in 
tragične zgodbe staršev s cepivi poškodovanih otrok (ki so se me dotaknile bolj od tisočerih znanstvenih dokazov) so 
bili dovolj tehtni razlogi za nesprejemljivost ideje cepljenja.

Vsakič, ko sem šla v bolnišnico na redni pregled in govorila z več različnimi zdravniki, sem izrazila svoje dvome o 
cepljenju in vsi so mi enako odgovorili: »Cepiva so popolnoma varna in učinkovita.« Namesto, da bi odgovorili na moja 
vprašanja o stranskih učinkih, sestavinah in možnih zapletih, so me napotili na uradne spletne strani. Na teh straneh 
sem našla enostranske podatke, ki so se zdeli bolj kot promocija cepiv, ki ne predstavlja celotne slike in obeh plati 
medalje.

Začela sem iskati odgovore na spletu in knjigah o cepivih in naletela na ogromno nasprotujočih si informacij, članki 
in knjige pa so bili obsežni in zakomplicirano razloženi. Večkrat sem imela tako polno glavo podatkov, da nisem 
moglazaspati. Ob poplavi vseh informacij sem pomislila: »Ko bi vsaj obstajala knjiga, ki bi vse te članke, znanstvene 
študije in obsežne knjige združila v kratko, preprosto razloženo in pregledno čtivo. Koliko časa in energije bi s tem 
prihranila staršem, bodočim staršem, starim staršem in vsem ostalim, ki jih ta tema zanima!«

Najprej želim poudariti, da je zdravje že od nekdaj ena najpomembnejših 
vrednot v mojem življenju. Sem zagovornica naravnega načina življenja 
in zagotavljanja naravne imunosti ter previdna pri tem, kaj dajem vase in 
nase. Leta 2018 ob prvi nosečnosti mi je bilo tako povsem samoumevno, 
da sem se posvetila poučevanju cepiv (sestavine, kombinirana cepiva, 
koledar cepljenja ...).
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Vesela bom vseh tvojih odzivov, dvomov in premišljevanja o tej pomembni temi.

Tako se je porodila ideja o kvizu in e-knjigi o 
cepivih, kjer sem uporabila najbolj preverjeno 

gradivo in znanje, ki sem ga našla v letih 
raziskovanja. Cilj te e-knjige ni kogarkoli 
prepričevati proti cepivom, ampak podati 

logične razloge, da obstaja tudi drugačna plat 
cepiv, ki staršem pogosto ni predstavljena. 
Starši si zaslužijo imeti vpogled v obe plati, 

preden se odločijo. Globoko zasidrano 
prepričanje v naši družbi je, da je iracionalno, 

če se otrok ne cepi, a tudi odločitev za 
necepljenje je logična in smiselna, saj temelji 
na pojasnjenih dejstvih, obrazloženih dokazih 

in podkrepljenih argumentih.

Obstajata dve vrsti stroke in znanosti: ena, ki pravi, da je cepljenje varno in 
učinkovito in druga, ki pravi, da cepljenje ni učinkovito in je zelo škodljivo. Kako 

je to mogoče, če pa je oboje stroka? Kdo ima prav? Medicinska stroka si ni tako 
enotna, kot se predstavlja. Če malenkost odpremo um in pogledamo z višje 
perspektive, dojamemo, da ni vse črno-belo in da ni univerzalnega pravega 

odgovora. Namesto, da se ubadamo s tem, kaj točno je res, kdo ima prav, kdo 
je kriv, se raje vprašajmo: »Je to, kar sem prebral, skladno z mojim vrednostnim 

sistemom in mojo resnico?«

S tem v mislih preberi to e-knjigo in 
zagotovo boš prejel pravi odgovor zase 
in svojo družino. 
Moj trud, ki sem ga vložila v raziskavo, 
je vsak dan poplačan, ko vidim 
svojasinova, ki kipita od zdravja. Sem 
zelo ponosna, da sem naredila vse, kar 
je v moji moči, za spremembo in sledila 
svojemu detektivskemu radovednemu 
duhu. Upam, da bo ta knjiga pomagala 
tudi tebi sprejeti odločitev, s katero boš 
pomirjen.
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