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В познатата ни от детството приказка „Сливи за смет“, бащата на един кандидат за
женене тръгнал да му търси булка, предлагайки на момите необикновено изгодна
размяна: сливи срещу донесената от тях смет. Всички се надпреварвали коя повече смет
да донесе, само една донесла една шепа и то събрана от комшиите. Така дядото
разбрал коя мома става за негова снаха.

Историята с появата на „китайския“ коронавирус COVID-19 и търсенето на ваксини и
лекарства против него, удивително напомня метода на героя от народната приказка. С
тази разлика, че създателите на чудодейни ваксини и лекарства и фармацевтичните
гиганти, които произвеждат, рекламират и продават техните продукти, ги разменят за
много, много пари. И същевременно проверяват не чистофайничеството на момите, а
акъла на политиците и на изплашените до смърт потенциални и реални пациенти на
ковидотделенията.

В глобалната кампания за раздухване на страх и паника,

чиято единствена цел е да се увеличат печалбите на фирмите, произвеждащи ваксини и
лекарства, ортаци на последните се явяват и „независимите“ медии, които от сутрин до
вечер повтарят като папагали: „ковид, ковид“ и „ваксини, ваксини“. В такава атмосфера
на преден план излизат самозвани „спасители“ на човечеството, които по този начин се
опитват да удължат оставането си на власт. И у нас има един такъв „спасител“, който в
началото на коронавирусната епидемия „затвори“ държавата заради няколко заразени
и починали, но после се „загрижи“ за икономиката и остави „много умно“ вируса да
вилнее цяло лято из страната. Понеже София се тресеше от протести срещу него и
главния прокурор, Борисов скиташе из България с джип, в който като куфари се возеха
част от министрите му. Докато се „срещаше“ и ръкуваше с народа, премиерът-Слънце
успя и да се зарази с коронавирус, след което се самоизолира под карантина. Тогава
започна фейсбук сериалът „Сам в къщи“, в който Борисов громеше своите опоненти,
начело с президента Радев, както и „лъжливите и смрадливи сайтове“ с техните „вуду
измишльотини“. Едва оправил се от „короната“, той отново яхна джипа, сподирян от
министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и директора на „Пирогов“
проф. Асен Балтов. И двамата да ги ожали човек, сякаш си нямаха друга работа, та
приемаха безропотно ролите на свидетели на самохвалните демонстрации на своя шеф
относно пътното строителство. Докато по пътищата между болниците и на стълбите
пред някои лечебни заведения беряха душа жертви на коронавируса и на хаоса в
здравеопазването, съпартийците и коалиционните партньори на Борисов в парламента
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сътвориха не един и два скандала. Било с лобистки поправки в закони,
облагодетелстващи автобусните фирми, таксиджиите и фирмите за бързи кредити,
било с панаири за предстояща водна криза, която премиерът и министърът на околната
среда и водите „предотвратиха“ с една прегръдка. Накрая „народните избраници“
бламираха и маньовъра на Борисов с проекта за нова Конституция и свикването на
Велико народно събрание. Докато той се радваше на високия кредитен рейтинг на
страната, оповестен от една международна кредитна агенция, тълкувайки го не само
като доказателство за финансова стабилност, а и като покана за нови външни заеми,
освен по корупция, България се нареди на първо място в ЕС и света и по смъртност на
глава от коронавируса: 16,18 на 1 милион население. Дори Босна и Херцеговина е
по-добре от нас по този показател. А тя още не е станала член на ЕС, нали?

На 24.11.2020 г. у нас беше поставен своеобразен

черен рекорд

от 189 починали от коронавируса за едно денонощие. Но и след това картината на
епидемията не вдъхва особен оптимизъм: 157 починали на 25 ноември; 141 починали на
26 ноември; 162 починали на 27 ноември и 151 жертви на коронавируса на 28 ноември.
На 29 ноември броят на починалите намаля на 69, а този на новопотвърдените носители
беше 1792, но при направени 4928 PCR-теста. Докато Китай, с неговите близо 1,5 млрд.
жители отчиташе единични случаи на коронавирус и то у хора, дошли от чужбина, а в
83-милионна Турция на 28 ноември оповестиха 177 смъртни случаи от пандемията. Не
знам на какво разчита нашият министър на здравеопазването проф. Ангелов, като
казва: „По нищо не се различаваме от другите“. Различаваме се и то как! Най-малкото по
численост на населението, г-н министър! И по това, че „другите“ не ги управляват с
години политически недоразумения и настоящи „калинки“. Дори в Турция учените
обвиняват режима на Сарая в укриване на истинските числа за последствията от
ковидепидемията. И казват, че ако са се публикували истинските данни, днес болниците
нямало да бъдат претъпкани и лекарите и медицинските сестри да са на ръба на
силите си от изтощение. Нима в нашето Отечество не е същото? „Лъжа и робство на тая
пуста земя царуват“, пише Ботев преди повече от 150 години. Нещо да се е променило!

След като гръмотевичният провал на управляващите за отвличане на общественото
внимание чрез „фейк“-а Велико Народно Събрание и Нова Конституция, Борисов
затъркаля темата с ваксините срещу коронавируса, които сме били предплатили. И щом
потеглели тировете, първо на нас щели да доставят ваксините на Pfizer & BioNTech и
Moderna. Понеже ги е поръчала Урсула Фон дер Лайен, а с нея Борисов санким вечеря и
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закусва.

Обаче, точно тук някои долавят

„тропота на бедата“

и бият тревожна камбана. Например, печално известният у нас Ричард Ран, който
заедно с Роналд Ът и отбор български икономисти, ни подготви разбойническата
приватизация. В момента Ричард Ран е президент на Института за глобален
икономически растеж и невероятно успешни производства (Institute for Global Economic
Growth and Improbable Success Productions). На 23 ноември той публикува във вестник
„Вашингтон таймс“ статия под стряскащото заглавие „Нека войните за ваксини да
започнат“. Там Ран обяснява просто и ясно, че ваксините не само няма да спрат
пандемията на коронавируса, ами може да влошат още повече нещата, ако
правителството на Байдън се опита да наложи силово ваксинацията като
задължителна. Проучване на Gallup показало, че 42% от американците не желаят да се
ваксинират. Вероятно, заради страничните ефекти на ваксините, които още не са
проучени. А и така наречената „Фаза 3“, т.е., изпитанията върху хора, е с твърде
ограничен обхват. Има опасност и да не могат да бъдат задоволени исканията за
ваксини, понеже фирмите производителки бързат да ги предложат и на ЕС. Какъв ще е
приоритетът на администрацията на Байдън при това недоверие към ваксините?
Ваксиниране на медиците от първата линия, по-възрастните от най-рисковата група,
или учениците, студентите и децата от детските градини. Ричард Ран напомня, че преди
години училищата са изисквали доказателства за ваксинация срещу определени
заболявания, за да приемат ученици. Но задължителното ваксиниране не само щяло да
отприщи корупцията на държавните чиновници и да породи съпротива у гражданите, но
и да възроди черния пазар на лекарства. Затова трябвало да се прилагат „политики на
моркова и тоягата”.

Нашият премиер уверява, че ваксинирането в България ще е доброволно, но какво ще
правим ваксините, които така или иначе сме предплатили? Останаха ли моркови, или
правителството ще развърти сопата? Или ще отложи парламентарните избори,
възползвайки се от пандемията, за чиято трета вълна предупреждават от СЗО?

Турците също подхождат твърде предпазливо към ваксините, имайки предвид
злополучния си опит от борбата със свинския грип. Според Арслан Булут, в разгара на
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епидемията от свински грип Турция е внесла 8 млн. дози ваксина, но повечето били
хвърлени на боклука, след като Реджеп Тайип Ердоган заявил: „Каква ваксина? Аз
ваксина-максина няма да си сложа!“ Въпреки че създателите на ваксината Pfizer,
проф.д-р Уур Шахин и проф. Йозлем Тюреджи, са семейна двойка, деца на турски
мигранти в Германия, Турция е внесла 600 000 дози ваксина срещу коронавирус от
Южна Корея. А самата Южна Корея си поръча руската ваксина „Спутник V“. Мурат
Емир от Народнорепубликанската партия предупреди: „Успяхме да намерим ваксини от
Южна Корея, но бяха купени само 600 000 броя. При това положение от двама
медицински работници, единият няма да може да се ваксинира.“
(„Джумхуриет“/28.11.2020).

Ваксината на Pfizer има огромен недостатък:

трябва да се съхранява при температура от минус 70 градуса по Целзий. И
следователно, България ще трябва да купи подходящи фризери. А коя болница у нас
може да си позволи такъв разход? Ваксината, изготвена от Университета в Оксфорд,
Великобритания, пък се компрометира чрез предозиране. Освен това експерт от
Оксфорд, цитиран от Арслан Булут, е казал: „Първо създадохме вируса, после
ваксината!“ („Йеничагъ“, 25.11.2020). Излиза че британските вирусолози от Оксфорд са
вкарали коронавирус в тялото на шимпанзе, за да си „поиграят“ с генома му.

Накрая, екип учени от Китайската Академия на науките са публикували статия, в която
твърдят, че вирусът от Ухан не е оригиналът. За да докажат това, те изследвали
коронавирус с най-малко мутации и установили, че мястото, от което е тръгнала
епидемията се намира „извън територията на Китай”. Най-вероятно всичко е започнало
от замърсената вода, която хора и животни пият в Индия. Така вирусът е прескочил от
животните у хората. Но китайските учени изброяват цели 9 „съмнителни“ страни:
Бангладеш, САЩ, Гърция, Австрия, Индия, Италия, Чехия, Русия или Сърбия. Да им
благодарим, че са прескочили България.

Дейвид Робъртсън, експерт от университета в Глазгоу, охарактеризира публикацията
на китайците като „съдържаща много недостатъци“ и такава, която „не прибавя нищо
към разбирането за коронавируса”. Без никакви доказателства китайците обаче
изтъкват, че първоизточникът на коронавируса може да са и Италия, и САЩ. И че
епидемията е започнала още през юли 2019 г. Може би и това е част от „войната с
ваксините“? Борисов, вместо да ни спаси, направо ни е „набълбукал“ с нещо, което не
само ще бъде безполезно срещу коронавируса, но може още да влоши ситуацията
поради страничните си ефекти. Както се казва,
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лекарството е по-опасно от болестта.

Когато един турски професор, д-р Фехми Табак, председател на клона за
фундаментални изследвания на инфекциозните болести към факултета по медицина на
университета „Джеррахпаша“, казва, че ще си постави китайска ваксина, защото й се
доверява, това би трябвало да светне нечия лампичка! При всички ваксини, изпитанията
върху хора, т.нар. Трета фаза, са повечето нови и в ограничен брой, за да се твърди, че
те са надеждни. Според италианския вирусолог д-р Стефано Монтанари, предвид на
това, че вирусът мутира бързо и не образува антитела, ваксината няма да послужи за
нищо. Обратните твърдения са една пълна и глобална фалшификация, както и
ваксините срещу настинка в зимните месеци. „Това, което трябва да направите срещу
коронавируса, е да засилите своята имунна система“ – съветва той, напук на някои
експерти у нас, които твърдят, че смъртните случаи от коронавирус се дължат на
свръхреакцията на имунната система.

Но, както отбелязва Арслан Булут, светът и Турция се управляват с лъжа и медиите,
включително турските, са се превърнали в инструмент на лъжата! Поради което никой
не вярва на обявените от правителството цифри за пораженията от коронавируса. И у
нас е така, защото медийните изяви на Борисов, НОЩ и пиарите на ГЕРБ, са ни дошли
до гуша. Те направо повтарят хипнотичните сеанси на Алф, който се опитваше да убеди
котарака, че не е котарак. А нашите умници ни уверяват, че живеем все по-добре,
въпреки че стотици на ден умират. Не само от коронавируса, а и от хаоса в
управлението на кризата.

Арслан Булут припомня и казаното преди години от професор Улрих Кайл, директор на
формирование по епидемиология към СЗО, което проучва честотата и начина на
разпространение на заболяванията: „Епидемията от свински грип беше една кампания
за всяване на страх, провеждана съвместно с производителите на лекарства с цел
увеличаване на техните печалби.“

Помните ли колко прасета бяха унищожени мърцина у нас заради африканската чума?
Ами овцете и козите в Странджа и Сакар? Когато толкова светила предупреждават за
злоупотребите с пандемията от коронавируса, не следваше ли нашият „спасител“ да
бъде по-предпазлив с американските ваксини? Да, но както е известно „вторият акъл“
на българина винаги идва късно, а пък този на управляващите ни може да не дойде
никога. И папагалите могат да викат „ваксини, ваксини“, но при нашите политически и
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медийни папагали това е и проява на инстинкт за оцеляване. Предплатили сме си били
ваксините, както предплатихме изтребителите дето още не са създадени, и ще си
„ручаме жабето“! Но и с ваксините е като с природния газ – вземай или плащай, дори да
не ти свършат никаква работа.

Турският президент Ердоган смята ислямофобията за по-опасна и по-бързо
разпространяваща се от коронавируса. Във видеопослание до Конгреса на
мюсюлманската религиозна общност в Америка, той заяви: „Тази година бяхме
принудени да се борим не само с вируса COVID-19, а и с по-бързо разпространяващия се
от него вирус на враждебността към исляма“. („Миллиет“/28.11.2020). Дали не
съществува и вирус, който причинява човешката глупост? Или глупостта е вродена и ако
някой е роден глупав, това е завинаги?
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