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Fabuloasa scrisoare deschisa a Profesorului
Udi Qimron din Tel Aviv
Profesorul Ehud Qimron, seful Catedrei de Microbiologie si Imunologie de la
Universitatea din Tel Aviv si unul dintre cei mai importanti imunologi din
lume, a dat publicitatii o scrisoare deschisa in care critica aspru modul in care
autoritatile din Israel au gestionat pandemia COVID, scrie ZiuaNews.ro.
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Scrisoarea lui Qimron (care inca din vara lui 2020, avertiza ca"Istoria va judeca aceasta isterie")
se constituie intr-un exceptional rechizitoriu, nu doar la adresa autoritatilor israeliene ci si din
toate tarile care au instrumentat o boala pentru a institui o dictatura. Iata textul integral al scrisorii
deschise a lui Ehud Qimron:

Pana la urma, adevarul iese intotdeauna la lumina. si adevarul in privinta coronavirusului
incepe sa se dezvaluie. Atunci cand concepte distructive se prabusesc unul dupa altul, nu
mai ramane decat sa ne adresam expertilor care au gestionat aceasta pandemie: noi v-am
zis! Cu doi ani intarziere, realizati in sfarsit ca un virus respirator nu poate fi invins si ca
orice incercare de acest fel este destinata esecului. Nu recunoasteti, pentru ca nu ati
recunoscut aproape nici o eroare in ultimii doi ani, insa, privind in urma, este limpede ca
ati esuat lamentabil in aproape toate masurile voastre si pana si presei i-a devenit greu sa
va acopere rusinea.
Ati refuzat sa recunoasteti ca infectia vine in valuri care dispar singure, in ciuda anilor de
observatii si a cunostintelor stiintifice. Ati insistat sa atribuiti fiecare declin al unui val
exclusiv masurilor voastre si astfel, printr-o propaganda mincinoasa, „ati invins flagelul". si
dupa aceea l-ati invins din nou. si din nou, si din nou, si din nou. Ati refuzat sa
recunoasteti ca testarea in masa este ineficienta, desi propriile voastre planuri de
contingenta afirmau asta (Planul de pregatire a sistemului de sanatate pentru o pandemie
de gripa - 2007, p.26).
Ati refuzat sa recunoasteti ca trecerea prin boala ofera mult mai multa protectie decat
vaccinul, in ciuda cunostintelor existente si a observatiilor care aratau ca persoanele
vaccinate netrecute prin boala au un risc mult mai mare de a se infecta decat persoanele
trecute prin boala. Ati refuzat, in ciuda a ceea ce aratau studiile stiintifice, sa recunoasteti
ca persoanele vaccinate sunt contagioase. Pe aceasta baza, ati incercat sa ajungeti la
imunitatea de grup prin vaccinare - ati esuat si aici.
Ati insistat sa ignorati realitatea ca boala este de zeci de ori mai periculoasa pentru
grupurile de risc si pentru adultii varstnici decat pentru tinerii care nu fac parte din
grupurile de risc, in ciuda informatiilor care au venit din China inca din 2020. Ati refuzat sa
adoptati „Declaratia de la Barrington", semnata de peste 60.000 de oameni de stiinta si
profesionisti medicali sau orice alte programe de bun simt.
Ati ales sa ii ridiculizati, sa ii calomniati, sa le deformati spusele si sa ii discreditati. in
locul programelor bune si al persoanelor bune, ati ales niste profesionisti carora le lipsea
pregatirea potrivita pentru gestionarea pandemiilor (medici generalisti pe post de
consilieri sefi ai guvernului, veterinari, agenti de securitate, personal din presa etc.) Nu ati
creat un sistem eficient pentru a semnala efectele secundare ale vaccinurilor, iar
rapoartele despre efectele secundare au fost eliminate pana si de pe pagina dvs. de
Facebook.
Medicii evita sa lege efectele secundare de vaccin, de teama ca ii veti persecuta asa cum
ati facut-o cu unii dintre colegii vostri. Ati ignorat numeroase rapoarte care vorbeau
despre schimbarile in intensitatea si durata ciclurilor menstruale. Ati ascuns informatii
care ar fi permis o cercetare obiectiva si adecvata (de exemplu, ati sters datele pasagerilor
de pe aeroportul Ben Gurion). in schimb, ati decis sa publicati articole lipsite de
obiectivitate impreuna cu membri din conducerea Pfizer despre eficienta si siguranta
vaccinurilor.
Totusi, de la inaltimea orgoliului vostru, ati ignorat si faptul ca pana la sfarsit Adevarul va
iesi la lumina. si el a inceput sa iasa. Adevarul este ca ati adus increderea publicului in voi
la un nivel fara precedent de jos si ca v-ati erodat statutul de autoritate. Adevarul este ca

ati risipit in van sute de miliarde de sekeli - pentru a publica acte de intimidare, pentru
teste ineficiente, pentru lockdown-uri distrugatoare si pentru a tulbura rutina vietii in
ultimii doi ani.
Ati distrus educatia copiilor nostri si viitorul lor. Ati facut in asa fel incat copiii sa se simta
vinovati, speriati, sa fumeze, sa bea, sa devina dependenti de droguri si iritabili, dupa cum
o atesta directorii de scoli din toata tara. Ati distrus vietile, economia, drepturile omului,
sanatatea mintala si fizica. I-ati calomniat pe colegii care au refuzat sa vi se supuna, i-ati
asmutit pe oameni unii impotriva altora, ati dezbinat societatea si ati polarizat discursul. Iati etichetat, fara nici o baza stiintifica, pe oamenii care au optat sa nu se vaccineze drept
inamici publici si raspanditori de boala.
Ati promovat intr-un mod fara precedent, o politica draconica de discriminare, de negare a
drepturilor si de selectie a oamenilor, inclusiv a copiilor, in functie de optiunile lor
medicale. O selectie lipsita de orice fel de justificare epidemiologica. Cand compari
masurile distructive pe care le-ati urmat cu politicile rationale din unele tari, poti sa vezi cu
claritate ca distrugerile pe care le-ati provocat nu au facut decat sa adauge noi victime la
persoanele deja vulnerabile la virus. Economia pe care ati ruinat-o, somerii pe care i-ati
provocat si copiii carora le-ati distrus educatia reprezinta un surplus de victime rezultate
exclusiv in urma actiunilor voastre.
Nu exista nici o urgenta medicala, insa voi ati intretinut o asemenea stare de doi ani
incoace din lacomie de putere, de bani si de control. Singura urgenta este faptul ca voi
inca decideti masurile si controlati bugete enorme pentru propaganda, si le manipulati in
mod constient, in loc sa le directionati pentru a intari sistemul de sanatate. Aceasta
urgenta trebuie sa inceteze!
Profesor Udi Qimron, Facultatea de Medicina, Universitatea din Tel Aviv.
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