Dacă măcăne ca o raţă

În limba engleză există o expresie foarte interesantă: „If it looks like a duck, walks like a duck
and quacks like a duck, then it just may be a duck”, care s-ar traduce astfel: dacă arată ca o
raţă, merge ca o raţă şi măcăne ca o raţă, atunci foarte probabil ESTE o raţă.
Pentru că sunt împotriva obligativităţii vaccinului, am încercat să văd dacă marea pandemie
se potriveşte sau nu acestui clişeu.

1. Se ştie că persoanele vaccinate se pot infecta şi pot transmite mai departe boala, atât
celor vaccinaţi cât şi celor nevaccinaţi. Acest lucru a fost vehement negat la începutul
pandemiei, dar s-a dovedit adevărat. Singurul beneﬁciu este, conform autorităţilor (silite să
recunoască acest lucru într-un târziu) că cei vaccinaţi, dacă se infectează, fac o formă mai
uşoară a bolii (aspect discutabil, cum poţi cuantiﬁca aşa ceva?).
Dar, dacă autorităţile ştiu şi recunosc acest lucru, DE CE persoanele vaccinate nu sunt
testate?
2. De ce vaccinaţii pot frecventa restaurante, spectacole, etc? Este ca şi cum guvernul ar
spune că vaccinaţii au permisiunea de a-i infecta pe alţii.
3. Când se face atâta propagandă pentru vaccinare, de ce nu se prezintă şi posibilele efecte
adverse? Ca la reclamele la băutură, la sfârşitul reclamei suntem sfătuiţi să consumăm
responsabil.
4. De ce se insistă pe vaccinarea copiilor, deşi studiile au arătat că vaccinarea nu le aduce
niciun beneﬁciu, ci doar îi supune unor riscuri inutile (detalii aici)?
5. „Doza de rapel se va efectua numai cu vaccinurile pe bază de ARN mesager,
indiferent de schema iniţială”. Asta a declarat (încă) primul-ministru, Florin Cîţu, referindu-se
la startul celei de-a treia doze de vaccin, începând cu 28 septembrie. De ce? Dacă
introducerea unor substanţe/lucruri în organismul celor vaccinaţi este o conspiraţie stupidă,
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de ce trebuie obligatoriu ca a treia doză să ﬁe cu ARN mesager?
Pentru aceste motive (şi multe altele) eu cred că pandemia aceasta arată ca o raţă, merge
ca o raţă şi măcăne ca o raţă.
Trăim vremuri de teatru absurd. În timp ce pe plan internaţional, dar şi intern, sunt tot mai
multe vocile care contestă pandemia şi vaccinarea, în multe mari oraşe au loc proteste, la noi
autorităţile merg mai departe cu planul lor macabru: impun restricţii, elaborează legislaţie
anti-constituţională, organizează loterii.

Apel către antivaxeri: nu mai intraţi în discuţii sterile cu vacciniştii. Nu aveţi nicio şansă. Ei
sunt persoane de calitate superioară, deştepţi şi culţi, cu un înalt simţ civic. Asta reiese din
multitudinea de comentarii de pe facebook şi din alte locuri, în care se spune că cei ce sunt
contra vaccinării sunt oi, inculţi, proşti, retrograzi. Asta deşi în lumea întreagă numeroase
personalităţi, doctori în medicină, virusologi, savanţi (unii laureaţi de premiu Nobel) sunt
împotriva vaccinării, fundamentându-şi poziţia pe studii şi cercetări cât se poate de serioase
şi riguroase. Dar ce contează? Astea sunt simple detalii. Uitând că, tehnic vorbind sunt o
minoritate, vaccinaţii sunt foarte vocali, ei sunt nişte progresişti, altruişti până la sacriﬁciu –
mulţi s-au vaccinat ca să-i protejeze pe cei dragi şi societatea în ansamblu.
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