
J.B. Handley jest prawdopodobnie najbardziej rozważnym, wy-
rafinowanym, wnikliwym i niestrudzonym działaczem na świe-
cie pracującym na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci. Jako 
lider na pierwszej linii frontu przez piętnaście lat, Handley 
prowadzi wielki bój przeciwko kartelowi farmaceutycznemu 
o rozwiązanie problemu, przedstawienie badań naukowych, 
i ujawnienie kłamstw stojących za polityką szczepień, które 
stworzyły epidemię przewlekłych chorób wśród dzieci. Handley 
przyczynił się do doprowadzenia problemu zawartości toksyn 
w produktach medycznych oraz korupcji w tworzeniu przepi-
sów prawa do punktu krytycznego.

Działalność Handleya podniosła kurtynę kłamstw, za którą 
wyrosła epidemia autyzmu.

Jeśli zakończymy ten kataklizm, będziemy to zawdzięczać 
wytrwałości charakteru ludzi takich jak J.B. Handley, którzy nie-
strudzenie walczą o wsparcie rodziców, ochronę dzieci, oddanie 
sprawiedliwości poszkodowanym rodzinom, oraz o ukaranie lu-
dzi odpowiedzialnych za jeden z najgorszych skandali w historii 
Ameryki. Proszę, przeczytaj tę książkę i sam zdecyduj, czy nadal 
myślisz, że szczepionki są „bezpieczne i skuteczne”.

– Robert F. Kennedy Jr.

Szczerze wierzę, że J.B. Handley napisał książkę, która zakoń-
czy epidemię autyzmu. Podczas gdy siedzę teraz w ciszy, mam 
ochotę skakać z ekscytacji, a jednocześnie powstrzymuję rzekę 
łez. Autor przekazuje szczegółowe informacje naukowe w spo-
sób, który nie onieśmiela czytelnika. I daje nam do zrozumie-
nia, że mamy prawo czuć wściekłość. Jego dusza, walka i miłość 
do syna emanuje z całej książki. Wow. Brawo, brawo.
– Jenny McCarthy, autorka Louder Than Words; współautorka 

„Healing and Preventing Autism”



Ta książka jest natchniona, przejmująca, stanowi nieskażoną 
prawdę i jest lekturą obowiązkową. Poświęciliśmy zbyt wiele 
dzieci na ołtarzu szczepionek, podczas gdy nasza ślepa wiara 
w CDC [Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, ang. Centers for 
Disease Control and Prevention – przyp. tłum.] i AAP [Amery-
kańska Akademia Pediatrii, ang. American Academy of Pedia-
trics – przyp. tłum.], rząd i media uniemożliwiła nam dostrze-
żenie konfliktu interesów, który zapewnia wielkim biznesom 
i Big Pharmie osiąganie zysków kosztem zdrowia naszych 
dzieci. „Jak zakończyć epidemię autyzmu?” to historia jednej 
rodziny, ale, co smutne, jest to również historia milionów ro-
dzin. Piękne, zdrowe dziecko, zaszczepione, a potem zatracone 
z powodu autyzmu i wszystkich strasznych chorób związanych 
z wyniszczeniem układu odpornościowego i zatruciem mózgu. 
Dziękuję ci, J.B., za podzielenie się swoją historią i mądrością. 
Rodzice i przyszli rodzice: Przeczytajcie tę książkę teraz i po-
wiedzcie „Nie” temu biznesowi i status quo. Jeśli wasz pediatra 
nie przeprowadził jeszcze własnych badań i tylko papuguje 
marketingowe hasło „szczepionki są bezpieczne i skuteczne”, 
czas znaleźć nowego pediatrę.

– Paul Thomas, dr n. med., współautor „The Vaccine-Friendly 
Plan” oraz „The Addiction Spectrum”

Zachęcam wszystkich do przeczytania książki „Jak zakończyć 
epidemię autyzmu?”, która może stać się impulsem do przemy-
ślanej i wnikliwej weryfikacji tego, w jaki sposób możemy po-
wstrzymać niepożądane odczyny poszczepienne wśród dzieci 
w naszym kraju. J.B. jest oddanym i żarliwym obrońcą wolno-
ści medycznej, a także ojcem, którego doświadczeń rodzic nie 
chciałby doznać. Praca jego życia polega na tym, aby wszyscy 



otrzymywali informacje, których potrzebują, a dzieci poszko-
dowane w wyniku szczepień i ich rodziny otrzymały sprawie-
dliwość, na którą zasługują.

– Tim Knopp, Senator Stanu Oregon

Naszym zadaniem jako rodziców jest troska o zdrowie naszych 
dzieci. Jednak każdego dnia w gabinetach lekarskich w całym 
kraju amerykańskim rodzicom mówi się, że jesteśmy „nieodpo-
wiedzialni” lub „samolubni” tylko dlatego, że zadajemy pyta-
nia dotyczące szczepionek. Wszyscy chcemy zapewnić naszym 
dzieciom bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno przed chorobami 
zakaźnymi, jak i przed nadmiernym narażeniem na toksyny. 
Uzasadnione są obawy, że w harmonogramie szczepień jest 
zbyt wiele szczepionek i że przepisuje się zbyt wiele leków, ta-
kich jak antybiotyki, paracetamol i leki na ADHD. Co powinien 
zrobić zaniepokojony rodzic? Przede wszystkim przeczytać tę 
książkę! J.B. Handley, który uzyskał wykształcenie w Stanford, 
dzieląc się swoją osobistą historią ojca chłopca z autyzmem 
i przyglądając się najnowszym, rzetelnym badaniom nauko-
wym, pokazuje, w jaki sposób agresywny program szczepień 
dla dzieci, opracowany przez CDC, jest powiązany ze zdumie-
wającym wzrostem zachorowań na autyzm w Stanach Zjedno-
czonych. „Jak zakończyć epidemię autyzmu?” to bezpośrednie 
wyzwanie rzucone amerykańskiemu establishmentowi zdro-
wia publicznego i prezent dla milionów rodziców, którzy zna-
leźli się na celowniku – niepewni, co myśleć lub robić – w pozor-
nie nierozwiązywalnej debacie na temat szczepionek.

– Jennifer Margulis, PhD, autorka Your Baby, Your Way; 
współautorka The Vaccine-Friendly Plan



Zajmuję się problemem toksyczności aluminium przez ostat-
nie 35 lat. Jest to praca mojego życia. Zanim zakończyliśmy 
nasze ostatnie badania dotyczące aluminium w tkankach mó-
zgu osób z autyzmem, nie widziałem bezpośredniego związku 
między ekspozycją na aluminium a autyzmem. Z pewnością 
nie zauważałem natychmiastowej roli adiuwanta aluminium 
obecnego w szczepionkach, jaką odgrywa w rozwoju autyzmu. 
Brakującym ogniwem był mechanizm wyjaśniający, w jaki 
sposób mózg mógłby być narażony na ostrą ekspozycję na alu-
minium, na przykład jak to ma miejsce w przypadku encefa-
lopatii dializacyjnej, wywołanej przez aluminium. Niektóre 
komórki prozapalne z krwi i limfy, wysycone cząsteczkami 
glinu, obecne w tkankach mózgu w autyzmie, wypełniły tę 
lukę. Wszyscy tolerujemy toksyczność adiuwantów aluminium 
w szczepionkach. Niestety, niektórzy z nas mają predyspozycję 
do zachorowania zamiast tolerancji toksyczności adiuwanta 
glinu, co może powodować autyzm. Autyzm jest chorobą i moż-
na go uniknąć. Elegancka synteza J.B. Handleya dotycząca fak-
tów bardziej lub mniej znanych oraz tych, które jeszcze musimy 
poznać, ukazuje, że autyzmowi można i powinno się zapobie-
gać. Zgadzam się z nim.

– prof. Christopher Exley, pracownik naukowy Royal Society 
of Biology; prof. wydziału chemii bionieorganicznej, Keele 

University

J.B. Handley mówi, jak jest. Jego nowa książka jest mistrzowską 
syntezą wszystkich najnowszych wątków dotyczących 
autyzmu: kontrowersji, nauki, batalii prawnych i politycznych 
oraz ludzkiego wymiaru „ruchu„, który zainspirował tak wielu 
z nas do zostania rodzicami – aktywistami. Obfitująca w zdu-



miewające nowe wydarzenia – w tym zeznania luminarzy 
nauki o szczepionkach – książka Handleya tworzy fascynują-
cą narrację i przebija się przez szum, by przedstawić potężną 
i przekonującą argumentację. Przeczytaj. Przeanalizuj wszyst-
kie dane. A potem wstań i zacznij działać. Stawką jest zdrowie 
przyszłych pokoleń dzieci.

– Mark Blaxill, współautor „The Age of Autism”, „Vaccines, 
2.0”, oraz „Denial”


