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A tudomány és a józan ész halála!
Ha nem bukkannék minden nap valami újabb anomáliára
a koviddal kapcsolatban, az lenne a csoda!

Egyre fokozódó aggodalommal szemlélem azt az egy éve tartó folyamatot, amely a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban világszerte zajlik. Vezetőink a világháború óta
nem tapasztalt módon korlátozzák az életünket, és arra készülnek, hogy beoltsák a
népességet. Az emberek kritika nélkül elfogadják a média híreit, beletörődnek az alkotmányellenes intézkedésekbe. És lassan annyira elbillent a mérleg a rettegés felé,
hogy az emberek már maguk kérik, hogy mentsék meg őket, bármi áron. Inkább azok
is beoltatják magukat, akik látják a veszélyeit és indokolatlanságát, csak vége legyen a
félelemnek és visszakaphassák a régi életüket. Mindezt anélkül, hogy elgondolkodnának: Tényleg olyan súlyos a helyzet? Indokoltak ezek az intézkedések? Védik
azokat, akik valóban rászorulnak? Tényleg az oltás az egyetlen megoldás? És vajon
visszakapjuk-e valaha is a normális életünket, ha a dolgok így mennek tovább?
Mint klinikai és kutatási tapasztalatokkal is rendelkező szakember, kötelességemnek éreztem, hogy utánajárjak: Mi történik itt valójában? Az emberek mintha nem
hinnének a saját szemüknek és a józan eszüknek, a szakemberek pedig mintha
mindent elfelejtettek volna, amit az egyetemen és a szakmájukban tanultak!
Teszem azt – és szerencsére nem csak én! –, amit a vezetőinknek, a kollégáknak és a
tényfeltáró újságíróknak tenniük kellene: Oknyomozok, elemzem a szakirodalmat és
az elérhető háttér-információkat, keresem az igazságot és a valódi megoldásokat. És
aki keres, az talál…
Óriási pusztításnak vagyunk tanúi, és nem az egyes számú közellenségnek kikiáltott
új koronavírus(ok?)nak köszönhetően! De még ha minden igaz is lenne a hivatalos
híradásokból, a járvány „járulékos” veszteségei – emberéletekben és költségekben mérve is – messze felülmúlják a vélt hasznot. A COVID-ügy azonban ezer sebből vérzik, és a
haszon is meglehetősen kétes: Vajon igazán megmentettünk egyetlen lelket is, vagy csak késleltettük, és
félelemben, szeretteiktől elzárva, drasztikus beavatkozások (pl. lélegeztetőgép) és még több szenvedés után bocsátottuk útjukra azokat, akiknek lejárt az ideje? Súlyos
kérdések ezek. Vajon fény derül valaha is a teljes igazságra, és megkapjuk a válaszokat?
Több hónapja tartó intenzív kutatómunkám eredményét hamarosan könyvben és
egy beszélgetéssorozatban osztjuk meg: hogy mindenki megismerhesse azt a rengeteg
furcsaságot és szakmai hibát, ami a járványt végigkíséri. Mindenkinek tudnia kell ezekről, amikor ilyen súlyos intézkedésekkel sújtanak, és ilyen komoly, az életünket befolyásoló kérdésekkel kapcsolatban kell döntéseket hoznunk (mint például az oltás).
Add tovább! Az információ olyan, mint a víz:
Nem lehet megállítani, mert megtalálja a réseket.
További információk, szakmai háttér: #kovidol.hu / #csigastrategia.com
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A járvány anomáliái és mozgatórugói – ízelítő a „COVID–1984” tartalmából:
1) Ágyúval verébre? Kö(ó)rkép a járvány elleni védekezés közvetett áldozatairól:
járulékos(?) veszteségek. A „Ne árts!” és az arányosság elve: Merre billen a mérleg?
2) Keress és találsz! Ijesztő számok és járványgörbék. De mit mutatnak valójában?
Mit látunk a statisztikákban, ha nem betegeket? Megváltozott járványügyi definíciók: esetek, betegek, gyógyultak, halottak – igazolt COVID-tünetek nélkül? Ok és
okozat: A SARS-CoV-2 úgy öl, hogy ki sem váltja a „súlyos akut légúti tünetegyüttest”,
amiről a nevét kapta?! Egyéb furcsaságok: kormegoszlás; atipikus lefolyás; újabb
mutációk? COVID–19 & influenza: melyik a vadmacska és melyik az oroszlán?
3) Az adu ász, ami mindent visz? A gold standard PCR-teszt. Mire való és mire nem:
mérni a mérhetetlent? A pozitív teszt  a betegséggel, és önmagában semmit nem
mond arról, hogy beteg-e, fertőző-e valaki. A PCR-eljárás(!) korlátozottan alkalmazható klinikai célokra. Mégis egy világjárvány, emberek milliárdjaink az élete áll
vagy bukik rajta! A tesztelési lavina és a járványügyi intézkedések. A PCR-eljárás
Nobel-díjas feltalálója, Kary Mullis forog a sírjában…
4) Ne keress, és nem találsz! Ok és okozat: Mi áll a többlethalálozás mögött? A
mostohán kezelt, bizonyító erejű vizsgálatok: ellenanyagtesztek, vírustenyésztés,
Koch-posztulátumok. Kórbonctan: „tudomány a gyógyítás mögött”. Megengedhető egy új kórokozó, egy súlyosnak mondott világjárvány esetén ezek hanyagolása? Még nem ismerjük eléggé a koronavírust? Hát az 1972(!)-es járvány az
USA-ban? Vagy a SARS 2003-ban és a MERS 2012-ben? Hová tűnt a 2020-21-es
szezonban az influenza? Persze, a korlátozások! Csak a szintén cseppfertőzéssel
terjedő és hasonló tünetekkel járó SARS-CoV-2 ellen nem hatásosak, hiszen nyakunkon a 3. hullám? Egyéb kórokozók oki szerepe? Differenciáldiagnosztika? A
járványtan atyja, a szintén Nobel-díjas Robert Koch (is) forog a sírjában…
5) Média, politika, szakártók: Háttérérdekek és főszereplők. Oltás, oltás, oltás!
Indokolt, biztonságos, hatásos? Genetikai emberkísérlet?! A járvány gazdasági áldozatai és nyertesi: Ki fizeti a révészt és ki a révész? WHO és pandémia: még egy
újraírt definíció. Egészségügyi szakemberek: felelősök vagy áldozatok? Hová lett a
bizonyítékokon alapuló orvoslás és a megelőző orvostan? Mit tesznek a vezetők és
a média? Ami a dolguk lenne, vagy az ellenkezőjét? Ki terjeszt rémhíreket? Alkalmatlanság vagy szándékosság? Szaporodó összeesküvés-elméletek: nem is csoda...
6) Nagy az elme hatalma! Médiakampány: sulykolás, manipulálás, félelemkeltés,
megosztás. Hárítás és közöny. A világ legnagyobb gumicsontja? Fokozódó sötétség, aggasztó kilátások: hatalommal való visszaélés, különleges jogrendek, diszkrimináció… Megvalósul a negatív utópia? Orwell is forog sírjában…
7) Nagy az elme hatalma! Jó hír, hogy ez a megoldás kulcsa is…
Ráadás: Barát vagy ellenség? Vírusok, immunrendszer, járványtani útikalauz.
„Minden az elménkben történik.
Ami minden elmében megtörténik, az valóban megtörténik”
(George Orwell)
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