Kako nam krono na ogled postavljajo
Prejeli smo mnenje mariborskega zdravnika Sebastijana Piberla o
tem, "kako nam krono na ogled postavljajo."
https://www.vecer.com/prejeli-smo-kot-zdravnik-ne-morem-mim…
Z spleta umaknili objavo – tukaj je kopija teksta.
‘‘Kot zdravnik ne morem mimo dejstva, da je to ignoranca
medicinskega znanja‘‘
"Virus ki so ga poimenovali covid-19, spada v družino Covidae
(Coronaviridae) virusov, ki je imunologom poznana že desetletja.
Včasih so se študentje medicine - zaradi njegovega počasnega in
nenevarnega vpliva na telo - pri urah infektologije namerno
okuževali z njim in potem doma pisali dnevnike in beležili razvoj
simptomov. To ve vsak imunolog. Mi in cel svet pa smo danes zaradi
tega virusa izolirani in strašeni. Vemo, da virus na zraku, brez
živega gostitelja, preživi le dve do šest minut." ~Sebastijan Piberl
V mojih časih smo zdravniki ob vstopu v opravljanje zdravniškega
poklica podpisali Hipokratovo zaprisego, ki se v kar nekaj
apostolatih razlikuje od Ženevske konvencije, ki jo mladi zdravniki
podpisujejo danes. Nikoli vsebina Hipokratove zaprisege ni bila
deležna toliko kritik zaradi sprememb na temo humanosti in skrbi
za sočloveka, kot je tega deležna Ženevska konvencija. Iz
Hipokratove zaprisege bi na tem mestu, glede na zapletenost
ustroja in delovanja človeškega telesa, izpostavil razumen in tehten
paragraf, ki je, žal, v Ženevski konvenciji izvzet, modrost
njegovega sporočila pa najdemo tudi v literarni zapuščini
največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna: "Le čevlje
sodi naj Kopitar!"
Besede zdravnikov imajo še danes veliko težo. Vsako pavšalno
komentiranje ima lahko velik negativni vpliv. Smo v 21. stoletju,
obdobju poplave dostopnih relevantnih informacij, znanost se je
preselila na merski nivo nano, kar pomeni v merski skali v tisočinke
milimetra, mi pa še vedno razpravljamo o dolžini enega metra, ali
je meter dolg meter ali ne. Danes se namreč na nanomerilu odvija
subspecialna znanost in za prave znanstvenike so vse druge merske

enote le delno uporabne, pravzaprav za razvoj rešitev tako rekoč
obsoletne. To ve vsak imunolog
Kakšna je povezava med kvantno medicino in covidom?
Virus ki so ga poimenovali covid-19, spada v družino Covidae
(Coronaviridae) virusov, ki je imunologom poznana že desetletja.
Včasih so se študentje medicine - zaradi njegovega počasnega in
nenevarnega vpliva na telo - pri urah infektologije namerno
okuževali z njim in potem doma pisali dnevnike in beležili razvoj
simptomov. To ve vsak imunolog.
Mi in cel svet pa smo danes zaradi tega virusa izolirani in strašeni.
Virusi so in bodo večno med nami, a kljub temu od nas ne bi smeli
zahtevati tako radikalnih življenjskih sprememb. Še posebej ne na
vzvodu nekompetentnih izjav, osnovanih na zavajajočih podatkih in
statistikah, z nepravilno predikcijo razvoja.
Uporaba mask, rokavice na rokah, socialna distanca. To ni humano
niti znanstveno. Tak pristop ljudi psihološko zelo obremeni in s tem
lahko postanejo dovzetni za vrsto drugih bolezni. In to je veliko
bolj nevarno za zdravje kot covid-19.
Vsak virus, vsaka bakterija ima svoj informacijski frekvenčnokvantni zapis. Naš, pravilno delujoči imunski sistem je naša
najboljša obramba. Žal pa ne najdemo javnih navodil o tem, kako
naj ljudje okrepijo svoj imunski sitem, če je do okužbe prišlo, kar
je pomembneje kot vsakodnevne informacije o manjkajočih
respiratorjih.
Medicina ni statistika, ljudje pa ne številke
Ta virus ni tako nevaren, kot ga javno predstavljajo.
Obstajajo družine virusov, ki so resnično usodne v najkrajšem času,
strah in trepet vseh. Eden takih je virus ebole.
Dejanja in ukrepi, ki smo jim v tem obdobju priča, z znanjem
medicine nimajo realne zveze. Izjave so vedno bolj navzkrižno
izključujoče, ukrepi pa nespametno vedno bolj drastični.
Ob priporočilih nekaterih virologov in zahtevah vladajočih, da
moramo zaradi naše lastne varnosti vzdrževati socialno razdaljo, je
na mestu vprašanje, kako bomo dosegli potrebno naravno imunost

in naravno prekuženost? Kot zdravnik ne morem mimo dejstva, da
je to ignoranca medicinskega znanja. Noben virus namreč ne skače
meter ali dva daleč! Vemo, da virus na zraku, brez živega
gostitelja, preživi le dve do šest minut.
Javnost pa danes prepričujejo, da bo virus (ali covid-19) preživel
"zunaj" več kot leto dni.
Gibanje na zraku je zdravo
Pozabljamo, da je gibanje na zraku zdravo in celo zdravilno ne
glede na "občino", v katero gremo, saj sonce vsepovsod sije enako.
Pozabljamo, da virus ubijajo že UV-svetloba sončnega spektra in
negativni ioni v zraku. Nezavedno srečo in prednost imajo ljudje, ki
živijo ob morju, rekah in slapovih, saj živijo v okolju, ki je naravni
vir zdravilnih negativnih ionov v visokih koncentracijah, in ti imajo
sposobnost nevtralizirati virus v zelo kratkem času. In ne nazadnje
se covid-19 ne prenaša po zraku. To sta medicina in znanje, ki sta
bila preverjena in dokazana neštetokrat.
Zapiranje v hiše in stanovanja je škodljivo in nevarno, saj na ta
način ne bomo prišli do prekuženosti in imunosti.
Precej škodljivo pa je tudi s psihosocialnega vidika. Kot specialist
splošne medicine moram na zdravje človeka gledati z vseh zornih
kotov. To ve vsak zdravnik, ki bi se moral zoperstaviti trditvam, ki
nimajo skupnega imenovalca z znanstveno dokazano medicino.
Naj poudarim, da se absolutno strinjam s pravo vakcinacijo, ampak
ne z vakcinami današnjega časa, ki so izdelane, še preden bolezen
obstaja, ali pa vakcina pride v uporabo po tednu ali treh mesecih,
iz nič.
Razvoj pravih cepiv traja leta
Ne strinjam se z vakcinacijo nosečnic, mladih deklic in fantkov,
komaj rojenih otrok, in oseb s še nerazvitim imunskim sistemom.
Razvoj pravih cepiv, dobrih za človeka, traja leta, to je velika
odgovornost in znanost. Vakcine za razvoj imunosti niso pravi
pristop. Ne naredijo naravne imunosti, ki je polivalentna in popolno
neškodljiva, ampak so te "za ozek spekter" ter namerno zaobidejo
naše imunsko-varnostne senzorje. Ko pa se ti naknadno aktivirajo,
začnejo zaradi "dezinformacij" tuje in domače tkivo prepoznavati
kot tuje in uničujejo vse po vrsti brez razlik, kar pa ima usodne

posledice za zdravje, o katerih lahko berete vedno pogosteje.
Na žalost se to zgodi najpogosteje pri otrocih (preverite strah
vzbujajoče podatke in kakšne posledice je pustila uporaba polio
cepiv v Indiji, Afriki in Evropi).
Cepiva so v današnjem času lahko popolno orožje, skrito v
"jagnjetovo podobo". V nanodobi se z njimi ni za preuraniti in jih
slepo sprejeti, saj se z njimi da narediti, karkoli si je kreator
zamislil.
Meni za moje otroke ni vseeno, čemu so ali bi bili zapostavljeni.
Respiratorji?
Kot zdravnik specialist urgentne medicine sem pozoren na
promocijo takojšnje uporabe respiratorjev v primeru dihalnih stisk.
Opominjam, da so za implementacijo in uporabo teh potrebne
točno določene indikacije.
Pred respiratorji obstaja vrsta manj invazivno-nevarnih postopkov
za povišanje koncentracije kisika v krvi preko pljučnega tkiva, ki je
lahko prizadeto. Cena prenizka? Na primer: dotok kisika je možen
preko nosnih katetrov in obraznih mask od 2 do 15 litrov, ki ne
poškodujejo pljučnega tkiva, ki je zelo občutljivo, ko se pacient
razboli. Stvari postajajo skregane z medicino, fiziologijo in zdravo
pametjo. Respiratorje je treba znati uporabljati. Koliko zdravnikov
to zna? A se o njih govori kot o "golfih", ki jih zna voziti vsak, ki ima
vozniški izpit.
Nikakor ne bi smeli na podlagi pavšalnih podatkov in vedenja
komentirati, sprejemati nehumanih odločitev in sejati strahu
neutemeljeno. Kdo si jemlje pravico zavajati ljudi (in se igrati z
našim zdravjem)?
Obstajajo tri vrste lažnivcev, pravi rek: lažnivci, večji lažnivci in
statistiki. Medicina ni statistika, ljudje pa ne številke.
Covid-19 ni naraven
Kljub temu pa s statističnim napovedovanjem širitve bolezni za od
tri tedne do pol leta naprej usmerjajo naša razmišljanja,
delovanje, sejejo strah in paniko, ki pa sta že dokazano največja

akterja pri nastanku bolezni. Zaščita zdravih ljudi na podlagi
nevedenja? Po tej teoriji otroke v šole in vrtce, odrasli pa ne smejo
na koncerte na prostem? Športniki do nadaljnjega ne trenirati - in
to so najbolj zdravi osebki, vsaj po definiciji. Nekaj je tu hudo
narobe. Zdravniki tega že zaradi Hipokratove zaprisege in Ženevske
konvencije ne bi smeli dopustiti.
Dobitnik Nobelove nagrade na področju virologije dr. Luc
Montagnier je v televizijskem intervjuju povedal, da se je svet
covida lotil napačno in da je s covidom-19 nekaj zelo drugače - ni
naraven. Je v bistvu "himera". Na vprašanje novinarja, kaj bi
priporočal in kako bi se tega virusa lotil on kot največji poznavalec
problema in kateremu se tako radikalni ukrepi zdijo nesmiselni in
nepotrebni ter celo socialno-ekonomsko škodljivi, je odgovoril: s
frekvencami. Povezal je staro in novodobno kvantno-frekvenčno
medicino, svojo izjavo pa rahlo sramežljivo označil kot avantgardno
razmišljanje in ukrep.
O tem, da je ameriški pisatelj Dean Koontz pred skoraj 40 leti
napisal roman Oči teme, v katerem piše o popolnem orožju Wuhan400 (gre za uspešni sev umetno ustvarjenega mikroorganizma), pa
morda kdaj drugič.
Sebastijan Piberl

