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АМЕРИЧКИ БИО-НАЦИЗАМ: 
ОД ОПЕРАЦИЈЕ „СПАЈАЛИЦА“ ДО ЛАБОРАТОРИЈА 

НА УКРАЈИНИ – УМЕСТО ПРЕДГОВОРА 
 

ШТА СМО СВЕ САЗНАЛИ

Русија је открила све: Американци су, на територији 
Украјине, Грузије и других земаља бившег совјетског блока, 
изградили страхотне лабораторије за биолошко ратовање .  
Убиствени плодови су се видели, годинама, и Русија је знала 
за њих, годинама . А сад је дошао час да се свету каже истина 
о НАТО нацистима . У саопштењу генералштаба руске војске 
јасно је речено чиме су се ти „хуманисти“ бавили: више од 
140 контејнера са ектопаразитима слепих мишева – бувама и 
крпељима, изнето је у иностранство из биолошке лаборато-
рије у Харкову . Што се тиче пројекта УП-4, који је реализован 
уз учешће лабораторија у Кијеву, Харкову и Одеси, а он је био  
пројектован за период до 2020 . године . Како се објашњава, 
његова сврха била је проучавање могућности  ширења по-
себно опасних инфекција преко птица селица . Инфекције су 
укључивале и високопатогени грип Х5Н1, чија смртност за 
људе достиже 50 одсто, као и Болест Њукасла . У претварање 
птица у оружје уложено је 1,6 милиона долара .

Пројекат УП-8 за проучавање вируса кримско-конгошке 
хеморагичне грознице и хантавируса у Украјини био је под 
непосредим надзором специјалиста из САД . Ту је било и про-
учавање антракса и афричке свињске куге .

Амерички званичници су све порицали, нарочито њи-
хова украјинска активисткиња, Викторија Нуланд . Али, нису 
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сви Американци будале, напротив! Чувени новинар „Фокс 
Њуза“, Такер Карлсон, био је јасан: „Под заклетвом на јав-
ном саслушању у Сенату, Викторија Нуланд потврдила је да 
су руске дезинформације, теорија завере, лудило у које је не-
морално веровати – заправо потпуна истина“ . Она је, иначе, 
признала да лабораторије постоје, али, наравно, грађене су „у 
мирнодопске сврхе“ .      

Била је и седница у Уједињеним нацијама ( које се, авај, 
као и увек кад је „густо“, прогласе за ненадлежне) . Руси су 
изнели своје доказе, Кинези затражили што скорије утврђи-
вање истине, и, бар за сада, на томе је остало . 

СВЕДОЧЕЊЕ ВАТИКАНСКОГ ДИСИДЕНТА 

Генерални директор “Роскосмоса” Дмитрије Рогозин је, 
21 . марта, изјавио да је биооружје које су Американци раз-
рађивали на Украјини имало за циљ удар на репродуктивни 
систем жена и имунитет одређених етноса, пре свега Руса: 
„То оружје делује на репродуктивну функцију жена одређене  
националности, као и на имуни систем конкретног етноса, 
изазивајући алергије, нетолеранцију према уобичајеној хра-
ни што води слабљењу имунитета нације и њеном изумирању 
без класичног рата“ . 

Руси су све знали много пре сукоба са Украјином . Још 
2019, у званичној АБХ доктрини Русије појавио се појам „ге-
нетског оружја“ . Потписник ових редова је о томе писао за 
„Печат“ – на време . 

О томе говоре и упућени западњаци .

Ватикански дисидент, надбискуп Карло Марија Вигано, 
некад представник папства у САД, у свом обраћању јавности, 
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у коме је устврдио да је Русија последњи бедем хришћан-
ства у свету и да зато глобонацисти ратују против Москве, 
истиче:“На тему америчких интереса у Украјини, вредно је 
помена да постоје биолошке лабораторије у Украјини, под 
контролом Пентагона, а у којима изгледа раде само америч-
ки стручњаци са дипломатским имунитетом, под директном 
управом америчког Министарства одбране . Треба се такође 
подсетити Путинове жалбе на прикупљање геномских пода-
така о становништву који се могу употребити као бактерио-
лошко оружје уз генетску селекцију .“ Он је додао:“Америчка 
амбасада је са свог сајта уклонила сва документа о „Програ-
му за смањење биолошке претње““(тако су, рекосмо, они то 
маскирали јер се бране, тобож, од биолошке претње – руске, 
дакако) . 

Америчка амбасада је, каже Вигано, јасно ставила до 
знања о чему је реч баш у случају украјинског тужиоца Лу-
ценка 2016 . године, који је, од стране прекоокеанских окупа-
тора који Кијев Зеленског држе под контролом, спречен да 
истражи улогу Барака Обаме и Џорџа Сороша у финанси-
рању лабораторија . 

КОРОНА КАО ОРУЖЈЕ 

Русија је, ових дана, открила и објавила да су Америка-
нци на Украјини вршили огледе са слепим мишевима и ви-
русом корона . Позивајући се на релевантне изворе, Вигано 
истиче да је  корона вероватно биолошко оружје, пуштена 
у свет после симулације тзв . „Догађаја 501“, повезаног са, 
крајње хуманистичким, Универзитетом „Џонс Хопкинс“ 
пред крај 2019, уочи појаве ковид п(л)андемије, Вигано тврди 
да „хопкинсовсци“ уопште нису  бенигни:“Ова хуманитарна 
институција је дуго времена носила не тако наивно име Цен-
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тар за цивилне стратегије у биолошкој одбрани и није се ба-
вила здрављем Американаца, већ, насупрот томе, одговором 
на војне нападе у случају биолошког тероризма . Била је то у 
ствари цивилно-војна организација . На првој конференцији 
коју је одржао у фебруару 1999 . у насељу „Кристал Сити” у 
Арлингтону [Вирџинија] где се налази Пентагон, Центар је 
окупио је 950 лекара, чланова војног особља, савезних функ-
ционера и здравствених званичника да учествују у вежби 
симулације . Циљ вежбе је био да се одговори на замишљен 
„милитаризовани” напад у којем је коришћен вирус малих 
богиња .“        

Вреди се такође замислити над оним што је познати кул-
туролог, амерички конзервативни римокатолик, Мајкл Џо-
унс, објавио још у мају 2020:“Сенатор Ричард Бер (Републи-
канска странка, Северна Каролина) позван је да поднесе ос-
тавку након што је објављено да је, као утицајни председник 
Обавештајне комисије, фебруара 2020 . приватно обавестио 
донаторе с којима је повезан о тешким последицама панде-
мије вируса корона и такође продао своје акције у вредно-
сти од 1,6 милиона долара . Овакво деловање у дослуху даје 
кредибилитет тврдњи да је пандемија вируса корона запра-
во намеран, смишљен ратни чин . То би такође значило да је 
ванредно стање, које је проистекло из тог чина, такође било 
намерно и смишљено .“

Што би ЦИА рекла:“Теорија завере“ . 
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ОПЕРАЦИЈА „СПАЈАЛИЦА“  

Вернер фон Браун, Хитлеров „ракеташ“, умро је,  мирно, 
у САД, 1977, баш као главни амерички „ракеташ”, човек без 
кога се НАСА не би могла замислити . Шта да се ради – јесте 
био Хитлеров, али је после постао „гуд бој“, јер је радио за 
Вашингтон .

Запад данас, у свом старом стилу, признаје преузимање 
нацистичких научника као непобитну чињеницу . То они 
раде: направе злочин, а онда, кад прођу деценије, пусте над 
таквим поступком „хуманитарну сузицу“, сниме филм који 
„осуди“ такво понашање, и у коме се добри Американци из-
боре против злих чика, и опет Американци – „шампиони мо-
рала“, макар у Холивуду . Некима ( као америчким грађанима 
јапанског порекла, које су превентивно држали у логорима 
у Другом светском рату ) дају и одштетицу . Али настављају 
своје сатанске послове .       

Франк Свејн, новинар БиБиСија ( ето, и Енглези пуштају 
„сузицу“), подсећа читаоце:“Физика, биологија, зоологија, 
медицина, психологија, развој вакцина, антропологија, гене-
тика, човекова исхрана, инжењерство: све те гране су препу-
не открића до којих се дошло у околностима које би се могле 
назвати неетичким, чак и нелегалним .Како би требало да се 
поставимо према употреби тог знања? Посебно када оно из-
врсно служи цивилизацији, па чак и спасава животе?“

Вернер фон Браун је био само један од хиљаду и шесто 
Хитлерових научника које су амерички шпијуни регрутовали 
на крају Другог светског рата, у оквиру операције „Спајали-
ца“ - ни против кога од њих није покренут кривични посту-
пак, сви су безбедно пребачени у САД и омогућено им је да 
наставе рад . Од њих су добијени велики плодови рада под 
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заставом са кукастим крстом, која је, зна се, била застава 
науке, нарочито социјал-дарвинизма: нервни агенси попут 
табуна и сарина (који ће подстаћи развој нових инсектици-
да, као и оружја за масовно уништење), хлорокин, метадон, 
метамфентамини, као и медицинска истраживања хипотер-
мије, хипоксије, дехидрације и тако даље . До свега тога се до-
шло путем мучења људи у концентрационим логорима . Свејн 
додаје, тек да знамо да су нацисти правили и безалкохолна 
пића:“Иверицу, облике синтетичке гуме и безалкохолно пиће 
Фанту такође су измислили Немци под владавином нациста .“
 Шта ко пије, даме и господо? 

АМЕРИЧКИ ЛЕКАРИ, МЕНГЕЛЕ ПРЕ МЕНГЕЛЕА

Наравно да су Хитлерови научници били део западне 
приче и корифеји западне „етике“ . Њихове претече су, у ог-
ледним злочинима у име прогреса, баш Американци . Рецимо, 
током четрдесет година, почев од 1932, злотвори са Универ-
зитета у Таскигију, у Алабами, пратили су развој сифилиса 
код више стотина сиромашних Афроамериканаца, који нису 
знали да су болесни, нити их је ко лечио . Такође, њихове ко-
леге са других високих школа и медицинских инстутута су, 
током четрдесетих година прошлог века, намерно заражава-
ли пацијенте, који о томе ништа нису знали, сексуално пре-
носивим инфекцијама како би проучавали одређене болести . 
Да не праве проблеме на родном тлу, експерименте су врши-
ли у Гватемали .

Полио вакцина прављена је на људским ћелијама које су 
узете од Хенријете Лакс, без њеног знања и пристанка . Она 
никад није добила накнаду за комерцијализацију вакцине . 
Култура ћелија добијена од њених узорака коришћена је у ис-
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траживањима лекова, токсина, вируса, а коришћена је и за 
проучавање људског генома .

А током педесетих година прошлог века, амерички „ху-
маниста“ Роберт Г . Хит први је осмислио употребу електро-
да заривених у мозак, с циљем да жртвама мења сексуалну 
оријентацију . Данас се ова електро - метода користи у лечењу 
епилепсије и Паркинсонове болести . 

Све корист до користи, зар не? 

ОД ХИТЛЕРА ДО ОБАМЕ 

Новинар хуманистичке куће БиБСи Франк Свејн нас 
подсећа:“Настављајући традицију проучавања сифилиса у 
Гватемали, многе клиничке студије се и дан-данас изводе у 
земљама у развоју из, вероватно, истих разлога: регулативе 
су једноставније, а ризик од лошег публицитета у случају 
било каквих негативних исхода је мањи . Извештај из 2008, 
ког је објавио Центар за истраживање мултинационалних 
корпорација, открио је детаље о многим таквим неетичким 
студијама, спроведеним у Индији, Нигерији, Русији ( за вре-
ме Јељцина, наравно, нап .В .Д . ), Аргентини, Непалу и другим 
земљама . У њему се открила незабележена смрт 14 жена у 
Уганди, током тестирања лека Невирапин, који спечава пре-
ношење ХИВ-а . Такође је откривено да је осам пацијената у 
Хајдерабаду, у Индији, умрло током тестирања Стрептоки-
назе, лека против згрушавања крви - те да нико од њих није 
знао да учествује у експерименту .“

То су били плодови операција „Спајалица“, која спаја 
Хитлера са председницима САД, све до данас . Рецимо, Обама 
је, још као сенатор, учествовао у прљавим био – лаборато-
ријским пословима на Украјини, да би, већ као председник 
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САД, тврдио да су највеће претње по светски мир и безбед-
ност Исламска држава, Русија и ебола . Украјински квислинзи 
су, одмах после Обамине изјаве, почели да пишу о томе како 
Русија има намеру да користи еболу као биолошко оружје . 
„Држ`те лопова!“

КРПЕЉИ КАО ОРУЖЈЕ, И, МОЖДА, КОМАРЦИ 

Последице злочина биолошког ратовања могу бити ду-
готрајне .

Још 2003 . године, сибирски истраживачки центар „Неос-
интеза“ објавио је истраживање у коме је указао да се у Русији 
све више шири крпељски менингоенцефалитис што је после-
дица употребе заражених крпеља као биолошког оружја од 
стране јапанских нациста још пре Другог светског рата . Си-
бирски стручњаци су о својим открићима обавестили пред-
седника Путина . Јапанци су, иначе, крпеље користили ради 
борбе против Црвене армије на Далеком истоку . 

Вирус ове болести открила је специјална совјетска експе-
диција војних микробиолога коју је водио професор Зилбер 
почетком тридесетих година прошлог века .  Истраживање 
је било сложено – тешко се могло открити да је баш крпељ 
преносилац инфекције . Совјетски лекари су вршили огледе 
на себи – један је умро, а други остао инвалид . Ујед зараже-
ног крпеља преносио је, сазнало се, болест која погађа нервни 
систем, а последице су могле бити разне, од лакших до смрт-
носних . Крпељски менингоенцефалитис се, са Делеког исто-
ка, проширио све до Москве шездесетих година 20 . века . 

Сличан овој болести је јапански енцефалитис, откривен 
као ендемска зараза коју преносе комарци у појединим де-
ловима Јапана . Он је откривен двадесетих година прошлог 
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века . До недавно је био локализован углавном на „Земљу 
излазећег сунца“ . Али, прогрес је незаустављив . Аустралију 
је погодио први талас јапанског енцефалитиса, смртоносне 
болести које изазива отицање мозга, јавља “Дејли Експрес” 
ових дана, и то се дешава први пут у историји . Ако се сетимо 
да су западне квазивакцине против короне  оне које утичу 
на човекову ДНК, и ако поменемо да се, више од деценије, 
у светским лабораторијама интезивно ради на сличним ти-
повима вакцина, па томе додамо да су, пре Фајзерових и Ас-
тразенеких антиковид супстанци, одобрене само две вакци-
не ДНК типа за хуману употребу  - Dengvaxia (против денге)  
и Imojev (против јапанског енцефалитиса, који је кренуо на 
Аустралију ), онда нам се, авај, пали конспиролошка лампи-
ца .  Одлична шанса за зараду у земљи кенгура, зар не? Прво 
корона, а сад јапански енцефалитис, који преносе заражени 
комарци из Јапана . Како ли долетеше, пита се неупућен чо-
век . А вакцина спремна . 

ЈАПАНСКИ РАТ ПРОТИВ РУСА 

Све је почело уочи Другог светског рата, када је у окупи-
рану Манџурију стигао Одред 731 Квантуншке армије Царе-
вине Јапан, који се састојао од војних микробиолога и науч-
ника који се баве изучавањем биолошког оружја . Од 1935 . у 
тајном војном граду близу Харбина од огледа на живим љу-
дима годишње је умирало преко шесто Руса и Кинеза, а кас-
није, повремено, амерички и енглески војни заробљеници . 
Године 1939 . направљен је институт који је производио бак-
терије куге, колере, гасне гангрене, сибирске чуме, трбушног 
тифуса . Руски новинар Борис Чехонин, који је присуствовао 
суђењу јапанским ратним злочинцима у Хабаровску 1949, 
писао је о томе како су у институту настојали да за ширење 
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болести користе заражене буве, које је у канистерским бом-
бама требало бацати на територију непријатеља . Било је 4500 
инкубатора за узгој инфицираних бува . 

Суровост јапанских окупатора према Русима из Харбина 
била је огромна . Кад је, на крају рата, почела руска офанзива, 
они су, из освете, убијали руску децу и дизали у ваздух би-
оскопе пуне људи на територији коју су држали под окупа-
цијом . Зато их је од незаустављивих Руса хватао страх . Глав-
нокомандујући Квантуншке армије, генерал Отадзо Јамада 
је 9 . августа 1945, док су се совјетске трупе приближавале, 
наредио уништење злочиначког института и читавог војног 
града . Заточенике су потровали цијанкалијумом стављеним 
у храну или их побили класично, мецима . Рушили су лабора-
торије и зграде . Ипак, многи докази огледа на невиним жрт-
вама су остали - довољни да се суђење може одржати . 

Јамада је, на совјетском суду, осуђен на двадесет година 
робије, али је ослобођен после четири године . Очито, био је у 
питању међудржавни договор на највишем нивоу . 

Пуна истина о јапанским ратним злочинима откривена 
је тек прошле, 2021 . године, када је Федерална служба без-
бедности скинула ознаку „строго поверљиво“ са докумената 
везаних за суђење јапанским ратним злочинцима у  Токију и 
Хабаровску . 

НАЦИ – АМЕРИКА И НАЦИ – ЈАПАНЦИ 

Кључно откриће декласификованих докумената опет 
води до наци – америчких структура: за време Токијског про-
цеса ( 1946 – 1948), јапански злочинци су прикривали истину 
о биолошком оружју, а представници Стејт Депертмента су 
их у томе подржавали . Совјетски тужилац у токијском про-
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цесу, Александар Васиљев, писао је, 27 . децембра 1949 ( док 
је руски процес Јапанцима у Хабаровску још увек  трајао ), 
министру спољних послова СССР, Андреју Вишинском, и 
известио га да су Американци одбили да питање биолошког 
оружја буде постављено пред токијским трибуналом . Допус-
тили су, али са битним ограничењима, да совјетски истражи-
тељи оптуженима постављају извесна питања, али је сушти-
на била у прагматичном прикривању реалија . Злочинци су 
били потребни Америци . 

Одмах после слома јапанске војске у августу 1945, САД 
су формирале специјалну групу која је трагала за јапанским 
истраживачима који имају научно – техолошке информације 
потребне америчкој војсци . ( То су, као што смо видели, ради-
ли и у окупираној Немачкој . ) Дошли су до челних људи 731 . 
одреда Квантуншке армије, Сира Исиија и Масадзи Китана, а 
одбили су да Исиија предају совјетским властима, иако је тре-
бало да му се суди због злочина према заробљеним Русима и 
другим заточеницима . Сиро је касније радио ( чик погодите 
шта!) у САД и Јапану, где је мирно умро 1959 .

Већ поменути крпељи су били драги не само јапанским, 
него и америчким нацистима . Ствар је, ипак, изашла у јав-
ност . И то америчку . У јулу 2019, Конгрес је донео одлуку да се 
спроведе истрага о коришћењу Лајмске болести, коју преносе 
заражени крпељи, управо као биолошког оружја . Република-
нац Кристофер Смит и неколико других когресмена тврдили 
су да је од 1950 . до 1975 . Пентагон пуштао заражене крпеље 
по земљи и свету, да би проверио њихову војну ефикасност .

И тако да даље, и томе слично . 
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А ШТА ЈЕ СА СРБИЈОМ?  

Изјаве руског министра Сергеја Лаврова, као и интер-
вју портпарола кинеског Министарства иностраних послова 
говоре о томе да тридесет америчких војних билошких ла-
бораторија које се налазе у Украјини, представљају само врх 
леденог брега од укупно 336 биолошких лабораторија које су 
Сједињене Америчке Државе изградиле у преко тридесет зе-
маља света узнемириле су ( чини се, недовољно, бар за сада ) 
и Србију . Нарочито је опасна лабораторијска игра у Грузији, 
у којој се, и то се зна, ради – опет против Русије . 

Проф . др Тамара Миленковић Керковић из Ниша поста-
вила је, (не толико као политичко, колико као грађанско, у 
име свих нормалних), управо питање да ли ове лабораторије 
постоје не само на под влашћу Кијева и Тбилисија, него и код 
нас:“Да ли је истина да постоје четири био-лабораторије у 
Србији? Да ли је тачно да се једна налази на Медицинском 
факултету у Нишу, као и то да се остале три налазе у Београду 
– Торлак, на Ветеринарском институту у Крагујевцу и у Но-
вом Саду? Каква сазнања о томе имају чланови Кризног шта-
ба др Тиодоровић, др Кон и министарка Дарија Кисић? Ко је и 
када у име државе Србије потписао уговор за отварање ових 
био-лабораторија? Јесу ли ове био-лабораторије део војног 
програма потписаног са америчком војском? Да ли је отва-
рање ових лабораторија у складу са Конвенцијом о биолош-
ком наоружању и у складу са војном неутралношћу Републи-
ке Србије? Ко је у име државе Србије потписао ове уговоре 
– Министарство одбране или Министарство здравља? У име 
свих грађана Србије и у име јавног интереса постављамо ова 
питања државном врху, председнику Републике, председни-
ци Владе и надлежним министрима . Одговоре желимо одмах . 
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На основу изјаве кинеских званичника објављених на сајту 
Кинеске Амбасаде у Сједињеним Америчким Државама јасно 
је да се Србија налази на мапи земаља у којима се, укључујући 
Украјину и Грузију, ове лабораторије налазе“ . 

Ово су, у најмању руку, питања која заслужују одговоре . 
Недавно смо, са надлежних места, добили уверење да то нису 
никакве биолабораторије, и да је све под контролом .

Живи били, па видели . 

О ОВОЈ КЊИЗИ 

Дакле, биолошки рат у данашњем свету није никаква 
ТЕОРИЈА завере . То је страхотна ПРАКСА завере против 
човечанства, и корона вирус свакако поставља захтев да се 
све подробно истражи, нарочито ако се зна да биолошки рат 
постоји . Ова књига је допринос у рату за здрав разум – из ње 
се види да се, ко је хтео, могло наслутити да се нешто чуд-
но дешава, и да многе последице коронократског насртаја на 
људску слободу могу бити кобне . 

Текстови у књизи дати су хронолошким редом, у складу 
са све новим и новим увидима у природу збивања . 

Благодаримо професору др Јовану Антовићу, нашем 
угледном медицинском стручњаку и борцу за право на слобо-
ду избора, на помоћи и разумевању . 

Овај храбри човек, врхунски светски хематолог, профе-
сор на Институту „Каролинска” у Стокхолму, јасно је и глас-
но рекао, на самом почетку коронократије, кад су га питали 
о новим вакцинама и потенцијалном чиповању становништ-
ва:“Ја сам јавно рекао мом префекту на институту и мом 
шефу на клиници да ја вакцину нећу примити по цену губит-
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ка посла, губитка свих грађанских права . Једноставно, да би 
се развила сигурна и ефикасна вакцина треба између пет до 
десет година . Вакцина против овога што није ни приближно 
толико опасно - ХВАЛА ЛЕПО! А да учествујем у изградњи 
колективног имунитета мислим да нема потребе . Како ја бо-
лестан могу да заразим вакцинисаног!!!???

Ту долазимо и до приче о чипу . Да се разумемо, ја и сла-
долед деци плаћам картицом и немам неки проблем са тим јер 
немам шта да кријем . Значи, могу да ме прате колико хоће . Не 
гасим мобилни . Прислушкујте слободно: све што причам ја 
причам јавно - већину ствари из овог интервјуа можете наћи 
у мојој комуникацији са пријатељима и колегама . / . . ./ А сада, 
ако ме блокирају и узму ми све погодности, па шта - како до-
шло тако и отишло . Ако не будем имао од чега да живим - па 
добро . Како рече Његош: „Свак је рођен за по једном мријети, 
част и брука живје довијека.“

Руководећи се начелима истинског лекара, он је показао 
храброст достојну Хипократове заклетве, али, пре свега и из-
над свега, Христовог Јеванђеља . 
     

АУТОРИ, МАРТА 2022 . ГОДИНЕ 
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ПРИМАРИЈУС ДР МИЛАН РОГАНОВИЋ: 
КАКО СМО ДОШЛИ ДОВДЕ

ВЕРОВАО САМ: ОБИЧНА БОЛЕСТ   

Када је Светска здравствена организација објавила пан-
демију корона вируса, мислио сам, као и већина нормалних 
људи, да је реч о класичној респираторној болести, и одмах 
сам, већ 13 . марта 2020, реаговао на локалним медијима у 
Чачку . Писао сам:“У овом тренутку, Светска здравствена 
организација је објавила пандемију грипа коју изазива тзв . 
корона вирус . Грип је једна од најозбиљнијих инфективних 
болести које се преносе капљичним путем, а, као што меди-
цинска наука зна и сведочи, сваки вирус мутира, па се то оче-
кује и од овог . Вирус грипа ниједне сезоне није исти и увек се 
припрема нова вакцина, управо по епидемиолошким показа-
тељима, за дату сезону . Иако је корона вирус опасан, чињени-
ца је да и тзв . „класични“ грип, од кога је у свету само у фе-
бруару ове године оболело преко 90 хиљада људи, има веома 
тешке последице по здравље, пре свега оних са ослабљеним 
имунитетом, попут мале деце, хроничних болесника и ста-
ријих .  

Што се тиче преношења, најчешће је капљично прено-
шење: кијањем или кашљањем се тзв . Флигеовим капљицама, 
које носе вирус, исти шири у околину и до 2,5-3 метра . Обичне 
хируршке маске не заустављају вирусе јер су порозне, а вирус 
је микроскопске величине . Зато постоје специјалне антиви-
русне маске са филтером, које је наша држава требало одавно 
да набави и дистрибуира групама које су најподложније ри-
зику . Било је довољно времена да се ова опрема набави – ако 
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ништа друго, бар да се учи на искуству оних који су се, пре 
нас, нашли на удару пандемије…Тако је Русија, захваљујући 
озбиљној превентиви, до сада себе понајбоље заштитила од 
последица ширења корона вируса .

Иако се према свакој пандемији треба односити са ис-
тинском озбиљношћу, важно је да се не пада у панику, и да 
се укаже на чињеницу да је грип звани „шпанска грозница“, 
који је погодио Европу пре сто година и однео милионске 
жртве, био ипак другачији од савременог „корона грипа“, јер 
се тада, по неким савременим истраживачима историје ме-
дицине, број инфицираних повећавао, а нарочито са респи-
раторним компликацијама које су доводиле до смртног исхо-
да, из разлога први пут примењеног и недовољно клинички 
испитаног аспирина (немачка фирма  Бајер), коришћеног за 
спуштање температуре, који је, још увек неусавршен, по све-
му судећи деловао на непосредно смањивање имунитета .

Подсетимо: највећа опасност у овим околностима је па-
ника . Нормална процедура код сваке веће заразе било којим 
микробом јесте дезинфекција, као што је чињеница да сваки 
природан (не вештачки конструисан!) вирус што дуже траје 
или се преноси са особе на особу – слаби (атенуира- на том 
принципу су засноване вакцине, оне носе ослабљен вирус 
који подстиче организам на производњу антитела), па би сва-
ка пандемија постепено требало да се стишава, што се у овом 
тренутку види управо у Кини, одакле је све почело . 

Зато је у овом тренутку неопходно методичним и озбиљ-
ним превентивним деловањем показати да постоји уређен 
државни систем ( који ће, ради избегавања сваке евентуал-
ности, предузети затварање школа, вртића, факултета, уз 
отказивање јавних скупова, итд .), као и добро организован 
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здравствени систем . У том смислу, мора да се зна ко шта ради 
и ко даје информације . Потребна је едукација, просвећивање 
становништва преко свих врста медија, а не затупљиваље . Не 
сме се јефтино политичарити јер се тиме само додатно шири 
паника . Шта, рецимо, у овом тренутку значи 4000 динара по-
моћи за пензионере и сасвим непотребне приче о девизним 
резервама и стабилности српске привреде? Не може председ-
ник државе, који нема ни стручност, ни овлашћења у тој об-
ласти, да води конференције за медије о актуелној епидеми-
олошкој ситуацији . Да се у нашој земљи не би подлегло пси-
хози страха неопходна је, поред физичке, и ментална хигије-
на становништва…      

Зашто би, као у неким иступима завничника, било рече-
но да је државна тајна број респиратора којим српско здрав-
ство располаже? Увек треба рећи истину, јер истинито из-
вештавање смањује панику .     

Неопходно је добро снабдевање здравствених установа 
и апотека  средствима  за дезинфекцију, рукавицама, маска-
ма…Здравствене раднике треба опремити адекватним сред-
ствима заштите, али и све оне који су директно у контакту са 
већим бројем људи . Заводи за јавно здравље на локалним ни-
воима редовно и истинито да извештавају о стању на терену 
и да нуде предлоге мера заштите .   

На жалост, баш се у оваквим тренуцима виде све слабо-
сти нашег система здравствене заштите, јер се у овој земљи 
умире и од болести од којих се у другим земљама не умире, 
или у много мањем проценту ( карцином дојке, карцином гр-
лића материце, кардиоваскуларна обољења) . 

На крају, постављамо питање везано за болницу у Чач-
ку . Да ли је истина да у болници до сада није одржан ниједан 
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састанак по питању корона вируса? Да ли је истина да је је-
дан пацијент транспортован за Београд у пратњи медицинске 
сестре која је сутрадан радила са редовним пацијентима? Да 
ли се овде и сада јасно види да су вишегодишња упозорења 
да је српско здравство на издисају, што због лоше опремље-
ности установа, што због недостатка кадрова, који морају до 
изнемоглости да обављају више послова у исти мах? Да ли 
се то питање може решити повећањем плата за 10% или је у 
питању још једно бацање прашине у очи овом јадном и на-
паћеном народу?   

Неопходна нам је, понављамо, и физичка и ментална хи-
гијена, не само да бисмо се борили против пандемије грипа, 
него и да бисмо друштво обновили на здравим основама .“

А онда се ствар развијала како се развијала, лаж је бујала, 
болест се претворила у начин владавине светом и „великог 
ресетовања“, и ја сам, 19 . новембра 2021, објавио текст „Све-
дочење истине и манекени лажи“ . 
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СВЕДОЧЕЊЕ ИСТИНЕ И МАНЕКЕНИ ЛАЖИ

 

ИЗВЕШТАЈИ ИЗ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ 

Из извештаја ,,Јавног здравља Енглеске” (Public Health 
England), званичног органа који је задужен за  контролу 
вакцина против ковид-19, може се видети да је у септембру 
у тој земљи и поред великог обухвата вакцинације 256 686 
особа старијих од 40 година било заражено корона вирусом, 
од којих је 205 197 било потпуно вакцинисано . Дакле, 79,94%  
вакцинисаних и ревакцинисаних који су заражени! У истом 
месецу број преминулих од ковида био је 3 158 од којих 2 284 
потпуно вакцинисаних особа или 72,32%!!! (1)   

И онда се с првом питамо да ли нас вакцине уопште шти-
те од болести . Међутим, ако се сетимо да су до 2015 . године, 
по дефиницији, вакцине спречавале болест, а од тада  вакци-
не стварају имунитет без нужног спречавања болести, онда 
нам је све јасно .(1) Надам се . 

ВЛАСТ НАД ДЕФИНИЦИЈАМА   

Пре промене, дефиниција за „вакцинацију“ гласила је 
„чин уношења вакцине у тело како би се створио имунитет на 
одређену болест“ . Сада је реч „имунитет“ замењена „зашти-
том“ .(2)      

Такође је редефинисана и вакцина . Наиме, дефини-
ција вакцине америчког CDC-a се променила са „производа 
који стимулише имунски систем особе да производи иму-
нитет на одређену болест“ у садашњу „препарат који се ко-
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ристи за стимулисање имунолошког одговора организма на 
болести“ .(2) 

Спекулише се да су ненајављене промене покушај CDC-а 
(Центар за контролу и превенцију болести, САД) да сакрије 
чињеницу да вакцине против ковид-19 нису 100% ефикасне у 
спречавању инфекције корона вируса . То потврђују и изјаве 
,,њихових стручњака који кажу ,,да је заблуда да су вакци-
не против ковид-19 дизајниране да спрече инфекције у пот-
пуности . . . Али вакцине против корона вируса раде управо 
оно за шта су дизајниране, а то је да спрече тешке болести, 
укључујући потребу за хоспитализацијом и смрт — чак и у 
присуству опаснијих верзија вируса као што је делта варијан-
та . . . чињеница да се дешавају продорне инфекције не сугери-
ше неуспех”, кажу ти стручњаци .(2) У моје време нас профе-
сори на Медицинском факултету нису овако учили . Да ли је 
неко од нас боловао од болести против које смо се као деца 
вакцинисали?

ВАКЦИНОМ ПРОТИВ СРЦА

Што је већи обухват становништва вакцинацијом све је 
више извештаја о срчаним обољењима код младих вакцини-
саних особа, међу којима је  доста активних професионал-
них или аматерских спортиста . За активне спортисте који су 
мање или више у сталном избалансираном тренажном про-
цесу, који воде здрав начин живота уобичајени су редовни 
систематски прегледи којима се прати њихово здравствено 
стање и очекује се да су доброг здравља, физички спремног 
организма и снажног имунског система . Због тога изненађују 
све чешћи извештаји са разних спортских терена како спор-
тисти изненада колабирају, губе свест и падају на терен, а 
такође да су неки и преминули услед инфаркта или других 
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срчаних сметњи . Наравно, не може се са сигурношћу тврди-
ти да су сви ти смртни случајеви искључиво последица ко-
вид вакцине, али на ту могућност скреће пажњу повећан број 
изненадних здравствених тегоба чак и са смртним исходом 
управо код младих вакцинисаних особа . На овакве нежељене 
појаве бројни независни стручњаци су указивали много пре 
званичног започињања масовне вакцинације .(3)

МОДЕРНА, ДРУГО ИМЕ ЗА „БЕЗБЕДНОСТ“ 

Почетком октобра 2021 . године Шведска, Финска, Данска 
и Норвешка су забраниле употребу мРНК вакцине компаније 
Модерна за млађе од 30 година  због случајева миокардитиса 
и перикардитиса, срчаних обољења која су се појавила код 
младих и здравих након вакцинације . Остатак популације је 
одбио да се вакцинише овом вакцином па је њена примена 
потпуно обустављена . Иначе, компанија Модерна је у влас-
ништву чувеног ,,доктора” Била Гејтса, који се и даље огла-
шава и упозорава на неке будуће пандемије које чекају чове-
чанство . Веома далеКОВИД и организован човек који спрема 
даље планове, да не кажемо, пландемије како би ,,заштитио” 
човечанство .    

Недуго затим овим земљама се у забрани ,,Модернине” 
вакцине придружио и Исланд . Одлука је мотивисана порас-
том случајева миокардитиса и перикардитиса код младих 
након вакцинисања овом вакцином . Иначе, на Исланду који 
има око 370 .000 становника чак 88% старијих од 12 година је 
потпуно вакцинисано .(4)
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ПУНО ЗДРАВЉА, СРЕЋЕ, МИРА: 
СРБИЈА ВАКЦИНЕ БИРА

Управо ових дана у Србију је славодобитно стигла и 
,,Модернина” мРНК вакцина, пета по реду у експериментал-
ној лабораторији званој Србија, па чик неко да каже да нам 
ковид демократија није на највишем нивоу- можемо да би-
рамо вакцине као нигде у свету . Иначе, ,,Модерна” је прет-
ходних дана предала европском регулаторном телу захтев 
за одобрење своје вакцине за децу од 6 до 11 година,  што 
значи да ће ускоро бити одобрена за децу и код нас, јер  срп-
ско регулаторно тело ( Агенција за лекове и медицинска сре-
датва-АЛИМС) по чувеној техници copy/ paste веома брзо, 
како налаже хитност ситуације, даје бефел за примену истих 
иако су, понављамо по ко зна који пут, ове вакцине у експе-
рименталној фази! Нејасно је зашто је ,,Модерна” одложила 
предају сличног захтева америчкој Управи за храну и лекове 
(ФДА) . (5)

ИТАЛИЈАНСКИ СЦЕНАРИО ЛАЖИ 

Италијански Виши институт за здравље- Instituto 
Superiore di Sanita- извршио је ревизију свих пријављених 
смртних случајева од ковид 19 и утврдио да се од 130 468 
смртних случајева званично регистрованих као ,,смртни слу-
чајеви од ковида „само 3 783 може директно приписати самом 
вирусу . Дакле, умањење за око 97% . Додатно је објашњено да 
су остали Италијани преминули у овом ,,корона периоду“ 
имали бројне тзв . коморбидитете, друге постојеће болести и 
то према посматраним различитим старосним добима од јед-
не до пет .(6)       
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Према подацима Института 65,8% Италијана који су 
умрли након инфицирања корона вирусом било је болесно 
од артеријске хипертензије, 23,5% је имало деменцију, 29,3% 
дијабетес, а 24,8% атријалну фибрилацију . Додајте томе да је 
17,4% имало проблеме са плућима, да је 16,3% имало рак у 
последњих пет година, а 15,7% је патило од срчане инсуфи-
цијенције . Према овим подацима ковид је у Италији убио 
мање људи него просечна сезонска епидемија грипа .(6) 

А сад се сетимо само језивих слика из Италије које су 
преко мејнстрим медија обишле читав свет на којима конвоји 
војних камиона одвозе тела упокојених, са нагласком да су 
преминули упрво од ковида и како нема довољно гробних 
места да се достојно сахране . Или нечасног и неморалног за-
страшивања целокупне наше популације у режији ,,домаћег” 
режима sms поруком да нам се приближава ,,италијански 
сценарио” .

НЕ БОЈМО СЕ, БОГА РАДИ! 

Јасна је била улога оваквих информација- ширење стра-
ха и панике, стварање  конфузије међу људима како би се убр-
зало успостављање тоталитарне глобалистичке агенде која, 
под изговором пандемије корона вируса, ставља човечанство 
под све већи контролу и зависност од понуде глобалних мул-
тинационалних корпорација . Играњем на карту једног од 
најјачих људских страхова- оног од смрти, идеолози ,,нове 
нормалности” утирали су пут ,,њеном височанству” вакцини 
против ковида која као у оперском крешченду треба да нас 
тријумфално спасе од злочинца званог корона вирус . 

Али, не треба да се плашимо већ да као храбри Христови 
војници сведочимо Истину . Господ је изнад сваког искушења . 
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Он нас гледа очима љубави и поручује: ,,Не бој се, мало стадо, 
јер би воља Оца вашег да вам даде царство” .(Лк . 12, 32)“

И сада, када се ближи крај 2021 . године, и када короно-
кратско лудило уводи ванредно стање широм света, написао 
сам још један текст да подсетим како нас варају и обмањују . 
                                     
САМО ЗА ВАШЕ ДОБРО ИЛИ СЛЕДЕЋЕ ДВЕ СЕДМИЦЕ 
СУ КЉУЧНЕ 

То је само маска . Само два метра . Само три седмице . 
Само небитни послови . Само теретане . Само салони . Само 
спортске активности .  Само полицијски час . Све док не види-
мо шта ћемо . То је само карантин .

Следеће две седмице су кључне . 

Само барови, само ресторани, само старачки домови . 
Само школе . Само да бисмо заштитили вашу баку . Само да 
заравнимо криву . Само да заштитимо старије од живота у 
страху . Само још пар седмица да не бисмо затрпали здрав-
ствени систем . Само цркве . Само певање . Само пропуштање 
рођења вашег детета . Само отказивање рођендана . То је само 
венчање . То је само сахрана . То је само путовање . 

Следеће две седмице су кључне . 

То је само три месеца закључавања . То је само једно-
умље . То су само привремене пластичне баријере . То је само 
док не добијемо вакцине . То је само апликација . То је само за 
праћење . То је само да би други били безбедни . Само у неким 
областима . То је само да обавестимо друге с ким сте били у 
контакту . 

Следеће две седмице су кључне .
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То су само владине смернице . То је само за ваше добро . 
То је само да заштитимо друге . То је само проверавање чиње-
ница, а није цензура . Само уредба владе . То је само закон за 
сада . Само научна чињеница . Само ови научници и доктори, 
а не они други . То је само због другог, трећег, четвртог . . . тала-
са . То је само да бисмо заштитили вашу децу . Само још једно 
закључавање .

 Следеће две седмице су кључне . 

Само откажите Божић и Нову годину . То је само школа . 
Могу да уче од куће . Само брис из носа . Само да бисте задр-
жали свој посао . То је само у медицинске сврхе . То је само 
убод . Само картица у коју се уписују ваши медицински по-
даци . То је само да бисте могли да путујете . То је само за ваш 
пасош . То је само да бисте могли децу да пошаљете у школу . 
То је само трећа доза . То је само да бисте могли да идете на 
концерт . То је само да бисте могли да добијете возачку . Само 
да бисте могли да гласате . Само да би други били безбедни од 
вас . То је само трећи, четврти . . . сој . То је само још неколико 
година . Само је боље да одржимо стање оваквим . Само зато 
што смо ми тако рекли . То је само за вашу слободу .

Ама, није само! То је неправда . Почни са отпором сада . 
Ово никада, никада, никада . . . неће стати!

УПУТНИЦЕ: 

1 .https://www .gov .uk/government/publications/covid-19-vaccine-
surveillance-report
(http://www .pecat .co .rs/2021/11/ili-ili-i-posle-toga-ministarstvo-istine-zivlje-
nego-ikad-pre/)
2 .https://www .miamiherald .com/news/coronavirus/article254111268 .html
3  .https://edition .cnn .com/
 https://www .youtube .com/
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 https://www .cbssports .com/
 https://www .youtube .com/watch?v=
 https://www .thestar .com .my/
 https://www .thesun .co .uk/
 https://www .espn .com/mens
 https://www .india .com/
 https://www .bbc .co .uk/
4 . https://srbin .info/svet/udar-na-bila-gejtsa-jos-jedna-drzava-zabranila-
vakcinu-moderna/
5 . https://www .glasamerike .net/a/moderna-tra%C5%BEi-od-eu-da-odobri-
vakcinu-protiv-kovida-za-mla%C4%91u-decu/6306073 .html
6 . https://srbin .info/svet/italija-vise-ne-vodi-umrle-sa-koronom-kao-umrle-
od-korone/
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ПРИМАРИЈУС ДР МИЛАН РОГАНОВИЋ: 
ОВАЈ СВЕТ МОРА ПОЧИВАТИ НА ИСТИНИ 

 

ДОСТА, БРЕ, ВИШЕ! 

Да се пежоративно изразим - пун ми је кофер ове коро-
не и вакцина или што неко недавно написа на друштвеним 
мрежама да толико тога снимљеног о корони има у свом те-
лефону да он више ни не звони, него је почео да кашље . Пре-
дуго овај коронократски експеримент траје, а коронократски 
наратив, иако полако показује пукотине, и даље је у пуном 
замаху у покушају да замагли све хоризонте и истину остави 
ван домашаја обичног човека . Зато овај текст из поново отво-
реног кофера у покушају да се разгрне бар прамен ове магле и 
да се угледа светлост истине . Зато поново о корони, поново о 
вакцинама, али са научним, објективним чињеницама .

ДОБРО ПОЗНАТА ФАМИЛИЈА 

Фамилија Coronaviridae обухвата две подфамилије: 
Coronavirinae и Torovirinae од којих се Coronavirinae дели на 
четири рода: Alpha-, Beta-, Gama- и Deltacoronavirus . Хумани 
представнци су алфа и бета коронaвируси, а до сада је код 
људи инфекције изазивало шест корона вируса: два из рода 
Алфакоронавируса и четири из рода Бетакоронавируса . (1)

Хумани коронавируси су сферичне честице величине од 
118 до 136 нанометара . Изграђени су од спиралног, тубулар-
ног нуклеокапсида и спољњег омотача са специфичним из-
раштајима на површини . Омотач води порекло од мембране 
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ендоплазматичног ретикулума и Голџијевог апарата . Геном 
чини једноланчана позитивна РНК, најдужа међу РНК виру-
сима . Структуру вирусне честице чине 4 главна структурна 
протеина: S- спајк протеин, М- трансмембрански гликопро-
теин, Е- протеини омотача (енгл . Envelope) и N- нуклеокап-
сидни протеин . Неки серотипови бетакоронавируса садрже 
и пети структурни протеин HE- хемаглутин естеразу који 
олакшава кретање вируса кроз инфицирано ткиво . (1)

БИЛИ СУ САМО ПРЕХЛАДА, А ОНДА . . . 

До 2002 . године су се корона вируси повезивали са се-
зонским прехладама и то као други најчешћи изазивачи 
прехладе после риновируса . А онда су откривена два нова ко-
ронавируса, изазивача веома тешких обољења која су сврста-
на у нове, претеће вирусне болести .  Први случајеви тешког 
респираторног синдрома SARS ( енгл . Severe acute respiratory 
syndrome ) забележени су у Кини крајем 2002 . године, а одат-
ле се болест проширила на још неколико земаља Азије, Евро-
пе и Америке са више од 8000 заражених и 916 смртних исхо-
да . Изазивач је идентификован као SARS-CoV . Године 2012 . 
је у Саудијској Арабији идентификоиван MERS-CoV (енгл . 
Middle East respiratory coronavirus) који код трећине инфи-
цираних изазива смртоносну респираторну инфекцију која 
води у бубрежну инсуфицијенцију . (1)

 ИМУНИЗАЦИЈА ИЛИ . . .

Две године од проглашења пандемије изазване корона-
вирусом SARS Cov- 2 целокупно човечанство се, не својом 
вољом, налази у фази активне имунизације . Активна имуни-
зација подразумева настанак сопственог имунског одговора 
после излагања специфичном антигену (неком вирусу, нпр .) 
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природним или вештачким путем . Природни и најбољи пут 
имунизације је кад ,,прележимо” болест, а стварање вештач-
ког имунитета спроводи се вакцинацијом .  Вакцина предста-
вља биолошку супстанцу која после апликације проузрокује 
настанак имунског одговора . Оне се најчешће дају превен-
тивно или преекспозиционо, саме или у одговарајућој ком-
бинацији . У неким случајевима се дају и у сврху постекспози-
ционе профилаксе симултано са имуноглобулинима. Да би 
почела примена неке нове вакцине, као што је примена ковид 
вакцина у последњих годину дана, потребно је да провера 
ефикасности и безбедности вакцина прође неколико фаза, 
које најчешће трају око десет година .(2)   

Прво се врше преклиничке студије на животињама у 
току којих се испитује однос вакциналних доза  и настанка 
имунског одговора, одређује се најбољи начин апликације и 
број доза којима се постиже најбољи имунски одговор уз ми-
нималне нежељене ефекте . Анималне студије представљају  
први корак у вредновању безбедности вакцина . Тек након 
тога се може испитивање вакцине спроводити на људима и 
то се чини кроз три фазе клиничких испитивања . (2)

ФАЗЕ ИСПИТИВАЊА 

У првој фази се на малом броју људи врши евалуација 
потребног броја доза за имунизацију, процењује се да ли је 
вакцина биолошки активна и да ли је токсична .(2) 

У другој фази се испитује имуногеност вакцине на већем 
броју испитаника . Имунски одговор се након апликације вак-
цине прати преко сероконверзије (настанка неутралишућих 
антитела), пораста титра антитела и развоја ћелијског имун-
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ског одговора . Поред тога прати се тежина и дужина трајања 
нежељених ефеката .(2)

Трећа фаза клиничких испитивања подразумева испи-
тивање ефикасности вакцине (подсетићу да су вакцине које 
се примењују против ковида тренутно у трећој фази експери-
мента) . Ефикасност вакцине представља пропорцију особа у 
плацебо групи (група испитаника која прима фармаколошки 
неактивну супстанцу-плацебо) које не би оболеле да су доби-
ле вакцину и израчунава се по обрасцу:

Ефикасност вакцине =  (стопа инциденције у контролниј 
групи - стопа инциденције код вакцинисаних/ стопа инци-
денције у контролној групи)  Х 100

Уколико вакцина даје потпуну заштиту тада неће бити 
ниједног оболелог у групи вакцинисаних и ефикасност 
вакцине ће бити 100%. Ако је вакцина потпуно бескорисна 
онда ће број оболелих у обе групе бити исти, а ефикасност 
ће бити једнака нули. (2)

ШТА ЈЕСТЕ, А ШТА НИЈЕ ДОБРА ВАКЦИНА? 

Карактеристике добре вакцине:

-Подстиче продукцију хуморалног, целуларног и локал-
ног имунског одговора који је сличан оном насталом након 
природне инфекције и то после апликације једне дозе (2) (у 
случају ковид вакцина сведоци смо да се људима данас на-
меће и четврта доза, као у Израелу) .

-Ствара заштиту од клинички испољене болести (2) (по-
следњих месеци су болнице пуне заражених потпуно вакци-
нисаних пацијената ковид вакцинама . Један од многих при-
мера за ово је Аустралија у којој је у периоду од 26 . новембра 
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2021 . до 1 .јануара 2022 .године забележено да је око 85% зара-
жених хоспитализованих пацијената било вакцинисано) .(3)

-Даје дуготрајан, по могућству доживотан имунитет (2) 
(ни произвођачи ни стручњаци за имунизацију не знају ко-
лико ће дуг имунитет бити после ковид вакцина, годину дана 
од  започете вакцинације експерименталним ковид вакцина-
ма светом харају различити сојеви корона вируса, тренутно  
омикрон сој . Према подацима Института Роберт Кох у Не-
мачкој се од омикрон соја 17 пута више заражавају вакцини-
сане особе- 69% у односу на невакцинисане- 4%) .(4)

-Даје минималне поствакциналне реакције и комплика-
ције (2) (поново подаци из Аустралије за период од 26 . но-
вембра 2021 . до 1 .јануара 2022 .године који показују да од свих 
заражених хоспитализованих особа 80% умрлих су вакцини-
сани) .(3) 

-Индукује имунитет за више типова једног микроорга-
низма (2) ( сада се уопште не зна или се нагађа да ли вакци-
не које су тренутно у употреби делују на тзв . омикрон сој . У 
прилог овој чињеници говори и податак да компанија Фајзер 
најављује за пролеће додатну производњу 50-100 милиона 
доза вакцине специјално намењене за омикрон сој . Такође, 
Фајзер тестира и хибридне комбинације вакцина за циљање 
више облика корона вируса као и веће дозе . Шта мислите на 
коме их тестирају? За које врсте и сојеве вируса их тестирају? 
Иначе, компанија је постала водећи произвођач вакцина са 
три милијарде доза у 2021 .години и планом производње од 
четири милијарде доза за 2022 .године) .(5)

-Прихватљива је културолошки и етички у популацији 
у којој се користи (2) (није ни културолошки, а још мање 
етички наметање ковид вакцина направљених на новој плат-
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форми, до сада непримењених на људима, које ни сада немају 
крајњу употребну дозволу, већ само, опет потпуно неетично, 
дозволу за привремену хитну масовну употребу, јер је у екс-
перименталној фази . Такође, да ли је етички експериментал-
ну вакцину примењивати на деци? ) .

-Не захтева посебно чување, непотребан је хладни ла-
нац транспорта и чувања (2) (колико је само новца уложено 
у фрижидере за депоновање, транспорт и чување Фајзерових 
вакцина?) 

-Корист од њене примене је већа од евентуалних ризика 
које са собом носи (2) (претходно наведени подаци из Аус-
тралије говоре супротно за ковид вакцине) .

ПОДСЕЋАЊА РАДИ 

На имунски одговор, поред карактеристика вакцина, 
типа и доза антигена и начина апликације, утиче и прису-
ство или одсуство антитела, као и карактеристика домаћина 
узраст, имуносупресија услед малигних обољења, терапије 
антиметаболицима, великим дозама кортикостероида или 
радијацијом (2) . Подсећања ради, вакцинација је управо и 
кренула од најстаријих у старачким домовима, а онда су кре-
нули и на нашу децу спуштајући чак и старосну границу на 
12 година, у појединим земљама и ниже . Колико ли је особа 
са компромитованим имунским системом или деце примило 
ковид вакцину?

Права наука и објективне научне чињенице потпуно 
обесмишљавају сваку даљу коронократску диктатуру и кам-
пању у смислу тзв . вакцинације . Схватили смо да нас неза-
сита светска олигархија обмањује, протура лажне чињенице 
називајући их научним и истинитим . Ми то не прихватамо . 
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Знамо шта је права наука и начине да се њоме бавимо . Знамо 
како да  предочавамо објективне медицинске чињенице . Зна-
мо да се бавимо медицином заснованом на доказима, а не на 
претпоставкама и лажним чињеницама . Нашли смо начине 
да помажемо једни другима, да се повежемо, организујемо, 
удружимо . Имамо начине да се лечимо провереним леко-
вима, а не да примамо непроверене генетски модификоване 
производе тзв . ковид вакцине . Знамо шта је морал, знамо 
шта је етика . Боримо се за истину, још чвршће и јединстве-
није . Јер, овај свет мора почивати само на истини .

УПУТНИЦЕ: 
1 . Медицинска микробиологија, Савић Б . И сарадници, Медицински 
факултет Универзитета у Београду, ЦИБИД, Београд, 2019 . година 
2 . Епидемиологија, Гледовић З . И сарадници, Медицински факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2009 .година
3 . https://dailyexpose .uk/2022/01/19/australia-vaccinated-account-for-4-in-5-
covid-deaths/
4 . https://twitter .com/akheriaty/status/1476956023906729989
5 . https://nultatacka .rs/fajzer-100-miliona-doza-novih-vakcina-za-omikron-
do-proleca/
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ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ: 
ЗДРАВЉЕ, СМИСАО ЖИВОТА И МАСКИРАЊЕ ЗЛА: 

ЈОШ ЈЕДНОМ, МИШЉУ ПРОТИВ ЛАЖИ

        
 

Дакле...

Служба лекара једна је од најважнијих у заједници . Хрис-
тос је дошао у свет да буде Лекар душа и тела . Телесно, ду-
шевно и духовно здравље драгоцени су дарови Божји човеку . 
Оздравити се другачије каже – исцелити се, постати целовит, 
целостан .        

Живимо у доба када је човек разбијен, скрхан, фрагмен-
таран . И треба му исцељење .     

Зато треба да се говори о здрављу као исцељењу: телес-
ном, душевном, духовном, друштвеном .  

Нарочито у доба пандемије корона вируса .  

Јесте, корона постоји, делује, насрће на човека и заједни-
цу . С друге стране, промене које су у свету настале тим пово-
дом толико су драстичне да се поставља питање – хоћемо ли 
икад више живети нормално, као слободни људи који не могу 
без ближњих? Или ћемо заувек носити маске и страховати 
једни од других?      

О томе се, овде и сада, мора мислити . 

ИНКВИЗИЦИЈА, МЕДИЦИНСКА    

У свом огледу „Медицина као религија“, Ђорђо Агамбен 
истиче да данас постоје три сапостојеће религије на Западу: 
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хришћанство, капитализам и наука . Оне се више не противс-
тављају једна другој; коегзистирају, па чак и сарађују, ако 
се им интереси поклопе . Наука је такође религија јер, како 
каже Агамбен, „елаборацији суптилне и ригорозне догмати-
ке овде у пракси коренспондира изузетно широка и широко 
распрострањена култна сфера која се поклапа са оним што 
називамо технологијом .“(1)   

Медицина је најживља „конфесија“ науке, јер нам дис-
циплинује тела на веома ефикасан начин . Иако почива на 
знањима биологије, она је радикалнија од ње, јер је манихејска . 
Агамбен каже:“Постоји злоћудни бог или принцип, наиме 
болест, чији су специфични узрочници бактерије и вируси, и 
благотворни бог или принцип, који није здравље, већ опора-
вак, чији култни узрочници су лекови и терапија .“(1) 

Теолози нове вере су виролози, а вирологија се налази у 
граничној области између биологије и медицине . Свашта је 
путем страха од вируса могуће наметнути .   

Идолатријски култ медицине захтева свагдашње по-
клоњење новим идолима . Италијански мислилац сведочи:“То 
више није питање узимања лекова или трпљење посета лека-
ру по потреби или хируршких интервенција: цео живот људи 
мора постати у сваком трену место непрекинутог култног 
славља . Непријатељ, вирус, увек је присутан и против њега 
се мора борити непрестано и без икаквог могућег примирја . 
Хришћанска религија је такође познавала сличне тоталитарне 
тенденције, али оне су се тицале само неких појединаца – на-
рочито монаха – који су целокупно своје постојање одлучили 
да ставе под амблем  „молите се непрестано“ .Медицина као 
религија преузима овај павловски пропис и истовремено га 
преокреће: док су се монаси окупљали у манастирима како 
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би се непрестано молили, култ се мора практиковати са још 
већом пажњом, али уз раздвојеност и на даљину .“(1) 

Идолослужење медицинског типа захтева стално уп-
ражњавање: „Култна пракса више није слободна и добровољ-
на, подложна санкцијама искључиво духовног реда, већ мора 
бити сматрана нормативно обавезном .“ Држава је дужна да 
обезбеди стално обављање медицинског култа; она мора да 
доноси законе који ограничавају човека: „Да се   овде бавимо 
култном праксом а не рационалним научним захтевима јасно 
је на први поглед . До сада су најчешћи узрок смрти у нашој 
земљи кардиоваскуларне болести и добро је познато да би се 
оне могле умањити ако упражњавамо здравији облик живота 
и ако следимо одређени режим исхране . Али ниједном лекару 
није падало на памет да би овај облик живота и исхране, који 
се препоручује пацијенту, требао постати предмет правне 
норме која би ex lege одредила шта треба јести и како треба 
да живимо, трансформишући цео наш живот у здравстве-
ну обавезу . А управо је то данас учињено и људи су то, бар 
за сада, прихватили, као очигледност, одричући се властите 
слободе кретања, рада, пријатељства, љубави, друштвених 
односа, својих верских и политичких уверења .“(1) 

Хришћанство се одрекло себе пред медицином, забо-
рављајући како је некад ишло међу болесне и грлило губавце; 
пред корона – наредбом медицине, папа Фрањо је наложио да 
се мисе врше „виртуелно“, а сам је побегао у мишју рупу . Ре-
лигија капитализма, са својом догмом профита и продуктив-
ности, пристала је на ограничења рада у фирмама због панде-
мије, и нада се нагодби са медицинским жрецима, каже Агам-
бен .         
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Жреци короне су створили нову апокалиптичну сек-
ту:“Ако посматрамо ванредно стање у којем живимо, рекли 
бисмо да медицинска религија спаја непрестану кризу капи-
тализма са хришћанском идејом краја времена, идејом о есха-
тону у коме је коначна одлука увек на путу а крај је у исти мах 
и убрзан и растегнут, у непрекидном покушају да се њиме уп-
равља, али без тога да се икада једном и заувек реши . То је ре-
лигија света који осећа да је ту крај, а ипак није у стању да, по-
пут Хипократовог лекара, одлучи да ли ће преживети или ће 
умрети .“(1)       

Нема спасења у новој медицинској религији . За разлику 
од хришћанства, које спасење нуди, медицина налаже да се 
остави свака нада пошто, по Агамбену,“опоравак који тражи 
може бити само привремен, јер зли бог, вирус, не може бити 
елиминисан једном заувек, већ непрестано мутира и прет-
поставља све новије, вероватно и опасније облике .“(1) 

Епидемија која је проглашена је пре свега политички 
концепт . Агамбен подсећа да је „демос  на грчком народ као 
политичко тело, а полемос епидемије је, по Хомеру, назив за 
грађански рат“ .(1) То је нова врста грађанског рата, који може 
постати трајан:“Све нације и сви народи сада су у непреста-
ном рату са собом, јер невидљиви и неухватљиви непријатељ 
са којим се боре налази се у нама .“(1)   

Философи, вели Агамбен, морају поново да ризикују, 
улазећи у сукоб с лажном религијом:“Не знам хоће ли се вра-
тити ломаче и књиге се ставити на списак за уништење, али 
очигледно ће мисао оних који настављају да траже истину 
и одбацују доминантну лаж бити, као што се то већ дешава 
пред нашим очима, искључена и оптужена за ширење лаж-
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них вести (вести, а не идеја, јер су вести важније од стварнос-
ти) .“(1)       

Пред нама је, дакле, борба против нове инквизиције – 
овог пута, медицинске . 

МАСКА       

Један од израза нове инквизиције је свођење на заштиту 
од короне путем неадекватних маски .    

У свом огледу «Дух времена», дописник недељника «Пе-
чат» из Велике Британије, Ђорђе Радић, указује на то коли-
ко је прича о маскама као апсолутној заштити погрешна . Он 
пише о ставу америчког епидемиолога Фаучија:»Доктор Ен-
тони Фаучи је пре неколико месеци и сам рекао да нас маске 
терају да додирујемо лице чешће него обично чиме повећава-
мо ризик од уношења вируса у организам . Дебора Коен са Би-
Би-Сија нам је објаснила зашто је СЗО променила став о но-
шењу маски . Прво су говорили да је не треба носити, а сада је 
ипак испало да треба . Каже новинарка да то није због нових 
научних сазнања већ због политичког притиска – лобирања“ . 
(2,50) 

Можемо ли да сагледамо и «мистичку» перспективу мас-
ки које су нам, за време пандемије, наметнуте као обавезан 
реквизит? 

Шта је маска? Одакле је? Она је, у историји, имала об-
редну и заштитну улогу, али и улогу прерушавања и забаве . 
Изводила је човека из уобичајеног света . Била ја саставни део 
карневала . 

Радић каже:»Смисао карневала је на почетку био да се 
најсиромашнијима пружи одушак кроз прославе уз музи-
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ку и плес . Током светковина учесници су носили маске и 
тиме мењали идентитет у смислу припадности одређеном 
друштвеном сталежу, полу или религији . Тиме су се брисале, 
бар за трајања карневала, социјалне разлике и неједнакос-
ти .“(2,49)        

Тако је било, рецимо, за време карневала у Венецији . 

А данас? Маска значи нешто сасвим друго .

РОБОВИ СА МАСКОМ      

У тоталитарном друштву будућности медицина је један 
од кључних начина за дисциплиновање робова Новог порет-
ка; по Радићу, „ако нам држава изда наредбу да нешто радимо 
у интересу безбедности људи око нас (шире друштвене зајед-
нице) свака се непослушност може третирати као акт теро-
ризма, у неколико корака, готово неприметно . / . . ./ Зашто би 
неко вршио притисак да се носе маске? Можда зато што је 
вишак страха и панике, а мањак слободе добро? За кога ли је 
то само добро?     

У међувремену, светско тржиште маски се процењује 
на неколико милијарди долара . За коју годину биће то и три 
милијарде долара . Има ту довољно пара и за подмазивање 
зарђалих политичких зупчаника . После ковида 19 доћи ће 
и 20, 21, 22 . . . па што не би? Зар то није логично? Заразних 
обољења, па и пандемија, је било и раније, биће их још . Сад 
кад су нам алармни уређаји подешени на ту фреквенцу . . . има 
само да пишти .“(2,50)  

А ствари су сумњиве . Радић буди здрав разум у нама: „На 
основу података Статистичког завода Србије, број умрлих 
у првих пет месеци ове године нешто је мањи него прошле 
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године (каже и премијерка Ана Брнабић) . Овде у Британији 
влада доказује да постоји скок у броју умрлих који се покла-
па са затварањем у куће (lockdown) . Критички настројени ко-
ментатори примећују да је већина тих људи умрла са вирусом 
а не од вируса а да су многи срчани, бубрежни и други теш-
ки болесници сигурно преминули јер нису смели да потра-
же лекарску помоћ, дођу у болницу или су им већ заказане 
хируршке интервенције једноставно отказане . Створена је 
општа клима панике и хистерије тако да ће истина о овим 
догађајима причекати излазак на видело . Не заборавимо да 
је, осим Шведске и још неколико земаља, иста пракса и у ос-
татку света . Не ради се овде о једној влади једне земље, ово је 
први прави планетарни спектакл .“(2,51)

ЗДРАВСТВЕНИ ТЕРОР      

Држава уводи здравствени терор, онако како је Француз 
Патрик Зилберман најавио још 2013 . године:“Зилберман је 
упозорио на стварање једне врсте „здравственог терора“ као 
полуге власти за управљање ситуацијом названом worst case 
scenario – сценарио најгорег случаја . Све што треба урадити 
је на основу могуће опасности презентирати податке тако да 
омогућавају овладавање екстремном ситуацијом (пандемија 
нпр) . Онда се логика сценарија најгорег случаја (милиони за-
ражених, 10% смртност) усвоји као рационалан политички 
став како би се становништво приморало да прихвати намет-
нуте им обавезе . Последица тога је да здравље није више наше 
право (health safety) већ постаје обавеза (biosecurity) .“(2,51)

Већ поменути Ђорђо Агамбен је истакао да су се Зил-
берманова предвиђања испунила . У име здравља, постајемо 
робље закључано и застрашено:“Сведоци смо парадигматич-
не промене понашања власти чији сигурносни апарат постаје 
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знатно ефикаснији од било ког претходног модела . Престанак 
политичког деловања и прекид друштвених веза тако постају 
најпожељнији облици грађанског понашања и ангажовања . 
Као да нам владе света поручују, само ви будите добри, мир-
ни, стрпљиви, верујте нам и пустите нас да на миру водимо 
привреду, војску, здравство, образовање, спољну политику, 
енергетику . . .“(2,51)

Препоручује се „социјална дистанца“ .   

Код нас власт стоји иза спота „Што си ми даље, то си ми 
ближе“, чији је циљ да нас удаљи од најближих, попут мајке и 
жене – наводно, ако их волимо, не треба да им се приближа-
вамо .(3)  

ЗА НАШЕ ДОБРО ПРОТИВ НАС    

Писац и издавач Светислав Пушоњић јасно каже:“Круг 
се затвара . Како сам и даље упоран у неношењу маске, круг 
дућана у које имам приступ се драстично сузио . Један од њих 
је пекара у којој свих ових месеци нису правили питање због 
маске . Међутим, једна од три продавачице ми јутрос рече да 
су јуче имали неку посету (изгледа да је неко од „одговорних“ 
пријавио да услужују „неодговорне“) и да су строго опомену-
ти да више никога не пуштају без ропског жига . Услужиле су 
ме кроз отворено прозорче, извињавајући се толико да ми је 
било непријатно . Иако сам два пута рекао „У реду је, није до 
вас“, оне су опет понављале „Молим вас, извините“ . Стара сам 
муштерија, овлаш познајем и власнике пекаре, и видело се да 
им је силно непријатно што баш мене кога дуго знају излажу 
недоличном третману . Поготово што то има и чисто прак-
тичне последице за приватни сектор – одбити муштерију из 
било којих разлога значи одбити од радње и њену кинту; још 
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ако муштерија због повређеног поноса постане ходајућа лоша 
реклама међу онима које познаје, онда то додатно компликује 
ствар . Све у свему, очигледно је да живимо у кафкијанском 
свету где терор најбесмисленијих прописа, донетих преко 
ноћи тобож за „наше добро“ (без икакве могућности да се 
као појединци и народ изјаснимо да ли их заиста желимо) по-
вређују живи живот, саботирају његово нормално одвијање, 
разграђују спонтано успостављене међуљудске принципе и 
кодексе . Због америчких милијардера-филантропа, брисел-
ско-вашингтонских мастиљара и њихових локалних слуге-
рања, сви ћемо постати непријатељи једни другима, у неком 
безумном рату свих против свих, а да ниједног тренутка неће-
мо бити свесни због кога и због чега .“(4)   

Рат свих против свих – стари идеал сатаниста . 

ШИРОМ ЗАТВОРЕНИХ ОЧИЈУ 

Ђорђе Радић нас упозорава:“Друштво будућности прети 
да буде друштво без породица и пријатеља . То је друштво је-
динки које једне с другима имају наводно рационалне и савр-
шено регулисане (и прислушкиване) односе, врше докумен-
товане трансакције, користе дигитални новац и допуштају 
да банке стану између деце и родитеља, између тате и маме, 
брата и сестре, између тебе и тебе .    

На лицима људи око нас – маске . Слојеви маски . Испод 
маски је клупко политичких маневара од којих ниједан као 
да не узима заиста у обзир мишљење, потребе и добробит 
грађана . Не излазимо из куће . Ако изађемо, морамо да се 
маскирамо . Постајемо неко или нешто друго . У свету у ком 
су људи највећа претња по наше здравље и живот а маска је-
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дини спас и утеха, ко ће се више и сећати нашег лица и име-
на?“(2,51) 

А то је циљ антихриста: уништити наша лица и имена . 
Сатанисти који владају светом у Кјубриковом филму „Ши-
ром затворених очију“ ( не препоручујем га, језив је, само 
подсећам ) приликом својих ритуалних злочина носе маске 
које их сасвим скривају .      

И сада то намећу целом свету .     

ГРЧКЕ ВЛАДИКЕ НАМ СВЕ ОБЈАШЊАВАЈУ 

Да ствар има антихришћански карактер, јасно се види . 
Јерарси Грчке православне цркве, умировљени митрополит 
калавритски и егилијски Амвросије (Ленис) и митрополит 
китирски и антикитирски Серафим (Стергиулис) изјаснили 
су се против ношења медицинских маски у храму за време 
богослужења .

Интернет издање „Вима Ортодоксиас“ јавило је да је 
митрополит Серафим упутио писмо председнику Владе Ре-
публике Грчке Кириакосу Мицотакису, у којем је захтевао да 
Цркву остави слободном:„Нека држава, уз вашу бригу, преду-
зме мере уведене на свим другим јавним местима, али Цркву 
оставите слободном (како то захтева Устав наше државе, 
члан 13, став 2) да управља својим домом, уз помоћ руковод-
ства нашег Светог Синода . Маска нема места у светињи“ .(5) 

Он је подсетио да су православни Грци већ били лише-
ни могућности да учествују у богослужењима током Великог 
поста, Страсне Седмице и Васкрса . Митрополит Серафим 
позвао је Мицотакиса да послуша мишљење православних 
како би се избегла непријатна изненађења .
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Митрополит Амворсије је такође иступио против но-
шења медицинских маски у храму, које је он назвао сим-
болом малодушја, што значи „знаком ђавола“:„Маска, тај 
ђаволов инструмент, сада свуда доминира! Полако улази 
и у Православну Цркву . Можете видети епископе, ђаконе, 
свештенике и лаике искључиво у маскама, које су демонски 
изум . Следствено томе, ђаво је, у овом случају, ушао у умове 
неких првосвештеника и неких других свештенослужитеља и 
блокирао их! Каква срамота!/ . . ./Мере попут маски, обавезно 
растојање између нас, забрана светих празника и поклањања 
светим иконама наше Цркве, затварање цркава, забрана 
звоњаве звона, као и употреба разних дезинфекционих сред-
става чак и у храму итд . - све ове невиђене мере забране, које 
су сада постале део наше свакодневице и, пре свега, страх да 
један другог не заразимо коронавирусом, све су то знамења 
времена, - рекао је митрополит Амвросије . – Доба Антихри-
ста се приближава, и ми га осећамо“ .(5)   

Дакле, п(л)андемија корона вируса је у нас унела мно-
го смутње, страха и панике . А то су осећања која воде на 
странпутицу .        

Зато се мора устати у одбрану здравог разума . Нема 
здравља без здравог разума .     

ПОСЛУШАЈМО ПЕСНИКА

Песник Драган Хамовић је недавно, у издању Народне 
библиотеке  „Стефан Првовенчани“ из Краљева објавио 
збирку стихова под насловом „Заштитна маска/ Заразно про-
леће“ .         

Поставио је низ питања и дао уверљиве, песничке одго-
воре .        
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Јер шта ћемо кад је „почетак пролећа сунчан и зара-
зан“? Кад је „смак света спреман, можда и заказан“? 

Шта ћемо што једино „златна милијарда“ хоће да има 
здрава плућа?       

Шта ћемо кад смо мали и крхки, „скок ничега до нечега“, 
и кад је кључни наш испит на Брду лобање?  

Да ли антиутопијска поезија може десекуларизовати 
свест насталу тријумфом технике? Да ли сонетна критика 
нихилистичког антропоцентризма, који је планету, на крају, 
претворио у карантин, могућа као ресакрализација? 

Сва ова, и друга, насушна питања, поставља збирка пе-
сама „Заштитна маска“ Драгана Хамовића, настала током ко-
рона карантина наших горких дана, у часу кад је „Свет, ин-
фективна клиника,/Пун слабића и циника .“(„Ламент“) и кад 
чекамо други талас ковида – 19 који ће доћи међу људе што 
дрежде под празним небом, „уз преграде кристалне, са ук-
расним маскама,/Чисти, недодирљиви за телеса наспрамна.“ 
(Post festum) .      

Песник је, у име свих нас, незгрбљених и непропузалих,  
устао у часу када је џелатска „елита“ глобализма решила да, 
поводом једне пандемије, прогласи оно што је основа живота, 
дах, у опасност над иним, и да тај исти дах, медијском ма-
нипулацијом господара дискурса, претвори у извор коби и 
смрти . Дишеш – шириш заразу . Удишеш – заражен си . Сваки 
загрљај и пољубац на тај начин постају потенцијално смрто-
носни . (Код Хамовића, у песми „Кап“:“Погодак мрве капљич-
не/Живот до сржи заплиће ./ . . ./ Учинак: плућа спржена,/Тело 
на путу мржњења . . ./Због капи можеш скапати .“)  
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Кад мислимо да је дах извор пандемијске смрти, долази 
до „социјалног дистанцирања“ на граници поживотињења . 
Свашта нам пада на памет: и Агамбенова реч да је „логор 
простор који се отвара када ванредно стање постане редов-
но“ („У неверици, али знали сте://Нисмо више своји, нисмо 
стварни,/Логораши нови, коронарни,/У власти Вируса, гло-
балисте“( „Пета колона“)); и да, библијски, зло једно прола-
зи, а друго стиже за њим, док људи умиру у страху очекујући 
будуће догађаје . Ту је и Пекић који је, поводом „Беснила“, 
рекао да сва питања која себи постављамо у систему самоу-
ништења што смо га створили захваљујући тријумфу техни-
ке, подсећају на размишљања неког ко, падајући са педесетог 
спрата солитера, размишља о томе шта ће радити кад стигне 
до тла . 

Пошто је, како рече Велики Инквизитор, човек сла-
бо биће, које не уме да носи терет слободне воље, треба га 
бацити у карантин и ставити му маску на лице, и учинити 
га цинкарошем свог ближњег који кашље, као у Орвеловој 
„1984“:“Под кестеном сенке дуге, издали смо једни друге“ . 
Зато је толико важна манипулација језиком, опет по Орве-
лу:“Фалсификовање језика је централно место угњетачке и 
експлататорске политике“ . 

Ко на то не пристаје? 

Песник, онај који, по Малармеу, треба речима племена да 
дарује јасније значење . Као што постоји грађанска, која се не 
мири са стављањем тачке на живи живот у ванредном стању, 
тако постоји и песничка непослушност, која не пристаје на 
манипулацију језиком . Нова збирка стихова Драгана Хамо-
вића, „Заштитна маска“, живо је непристајање на глобалну 
лаж маскирану у хигијену . Јер, господари дискурса би хтели 
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да сви умремо у страху, изоловани једни од других:“Човек 
згрчен, закључан . Издише у осами ./ Накљукан, незаражен – 
још себе да одстрани .“(„Контакти“)

Подсећајући се, у предговору збирке, на речи свог стри-
ца Младена да је најтеже борити се са полуистином, Хамовић 
указује на чињеницу да се између полуистине и истине увек 
убаци кривотворина „као вирус убачен зарад циљаног учин-
ка“ . Тако настаје свет који је, не тако давно, опевао Новица 
Тадић, свет „скакутана и кезилића“, које Хамовић именује 
као кловновско вашариште „лажљиваца, опсенара, ђавољих 
шегрта и ништака у виду заната“, чији лидери изводи спе-
цијалну операцију: боре се против човештва у име „здравља“ 
појединца и планете . По Хамовићу, „послушност, пумпана 
флуидним страхом, постигнута је тиме што се потпуно сужа-
вање слободе избора представља као чин системске бриге“ .  

Зато је ова књига велики знак песничке непослушности 
аветима и њиховој привидној моћи . И велика химна животу, 
као у најлепшој песми збирке, „Вишња у дворишту иза Бла-
говести“, где се зуј пчела радилица претвара у химну Смислу 
Који је Бог:“Чујем у вишњи – Осана во вишњих .“

Хамовић је испевао молитву за домце из Трбуња, родног 
места Драинчевог, одрасле ометене у развоју, који се, поред 
свих патњи, заразише короном, и позвао, одлучно, у „Кон-
тра – успаванци“, упевавајући нова значења у Раичковичћев 
метар:“Узјогуните се, тестом позитивни,/Поспешите елан де-
латни и дивни!/Опседнуто тело, побуни се, живни/И разбијај 
мучки напад, инфективни!“

Послушајмо песника!      
 2020 .
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5 .  http://borbazaveru .info/content/view/13196/1/



55

ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ:
КОРОНОКРАТИЈА СЕ ШИРИ: ХОЋЕМО ЛИ БИТИ 

БЕЗЛИЧНИ РОБОТИ?
  

„ВЕЛИКО РЕСЕТОВАЊЕ“ ЉУДСКОГ РОДА

Светски економски форум, чији су челници највећи 
моћници мултинационалних компанија и банкстери, жели да 
свет претвори у електронски концлогор ( а све под изговором 
„великог ресетовања“ после короне ), више то ни не крије . 
Људи могу да престану да постоје – сви постају робови тота-
литарног електронског система у име тријумфа новог, коро-
нократског капитализма . Али, у чему је ствар? У рату против 
људске боголикости, која се, између осталог, упркос реалним 
чињеницама из области медицине и биологије, намеће као 
обавезно маскирање, покривање лица будућих робова бога 
Мамона . Морамо да носимо маске јер нам не дозвољавају да 
будемо боголики и слободни .    

УМРЕЖЕВАЊЕ КАО УТАМНИЧЕЊЕ

Нељудски дух електронског система који поступа с нама 
као са бројевима – тај дух ствара царство звери, царство оз-
верености – тамницу с најчвршћим оковима који чврсто спу-
тавају и најмање манифестације људске личности . Сви треба 
да будемо умрежени, ухваћени у глобалну мрежу . Стварање 
„мрежног друштва“ у потпуности је супротно Божијој 
замисли о свету и човеку и представља рушење богоуста-
новљеног поретка, као лика и подобија Божијег у човеку.
Увођење електронског система контроле у живот човечанства 
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укида личност, претварајући човека у број . Људски чинилац 
се своди на нулу пошто систем препознаје само бројеве и 
податке . Целокупно друштвено биће личности тада ће се 
сводити на размену информација с бездушним системом 
кроз кључ приступа . Претварање друштва у „Мрежу“ 
довешће до тога да ће међуљудске везе бити трансформисане 
у телекомуникације, људи ће бити до крајности разједињени 
и претворени у безличне „мрежне“ чворове, а управљање 
друштвом ће бити у потпуности аутоматизовано и предато 
електронском систему који контролише све друштвене 
процесе .

ДЕПРЕСИЈА, ХИСТЕРИЈА И АУТИЗАМ 

Ирина Медведева и Татјана Шишова у чланку „Духов-
ни смисао тоталитарне контроле“ пишу о вези електронског 
праћења и контроле с порастом отуђености међу људима: „А 
сада замислите шта се догађа са психом човека који, у страху 
да не изгуби добро плаћен посао, пристаје на такав надзор, 
прелази преко свог стида . Шта он себи треба да сугерише, 
какву психолошку операцију на себи да изврши? Лако је уо-
чити две варијанте . Или треба да престане да сматра човеком 
себе, или своје надзорнике . Исход је једнако жалостан јер је 
у оба случаја повезан с озбиљним поремећајима психе . У пр-
вом случају ће пре или касније доћи до упадања у депресију . 
У другом случају ће се развити хистерична демонстратив-
ност (‘Нека ме гледају, баш ме брига!’) . А може бити и трећа 
варијанта – аутизам, када човек, видајући рану погаженог 
стида, штити себе, ограђује се од света (‘Никога не видим, 
никога не чујем’) .
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Реакције су различите, а резултат је, у суштини, исти: у 
људима се развија безосећајност и, у складу с тим, у њихо-
вим међусобним односима долази до изолације . Депресивна 
мајка може бити равнодушна чак и према гладном одојчету с 
којим је обично најприсније повезана . Дете се понекад гуши 
од вриштања, али то у мајци изазива само осећај уморне раз-
дражљивости .

Упркос својим бурним реакцијама, хистерични људи су 
у дубини душе врло хладни према околини . Класично по-
ређење које се наводи на предавањима из психијатрије је да 
хистерик подсећа на бифтек: споља је врео, а унутра је хла-
дан . Од таквога не вреди очекивати истинско саосећање и 
озбиљну подршку . Дакле, изазивање у грађанима хистеричне 
демонстративности такође појачава атомизацију друштва . 
Аутос на грчком значи сам. Човек с аутистичним особинама 
уопште мало реагује на људе око себе . Он је затворен у себе . 
То није знак стваралачке активности или духовне усресређе-
ности, већ тешка патологија . Сада се у земљама које се об-
ично називају цивилизованим (према томе, оне су највише 
увучене у глобалистички пројект) запажа приметан пораст 
аутизма . Излази да што је друштво отвореније, то је више у 
њему људи са закључаном душом! Добија се парадокс: ми-
лиони људи заједно слушају, читају, гледају о вагинитисима 
и импотенцији, поремећајима желуца, приштевима и маља-
вим ногама . Никаквих интимних тајни више нема, све тајне 
се знају, како се изражавао популарни амерички писац Курт 
Вонегат . . . Због тога душа није искрена, већ напротив, расте 
свеопшта отуђеност која се може прихватити и као својевр-
сни облик аутизма . Изгледа да што више људи знају једни о 
другима оно што се обично скрива, тиме се они међусобно 
удаљавају на веће одстојање“ .
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Тако кажу Медведева и Шишова . 

ЛИЧНОСТ ЈЕ СЛОБОДА     

Човек постоји као личност само онда када је слободно 
биће, а технолошки развој може дати злонамерним силама 
у сувише много могућности за контролу човековог живота . 
Зато је крајњи час да устанемо, свим силама, у одбрану своје 
слободе . Нека нам у томе помогне Онај Који нас је саздао као 
бића слободе, љубави и разума!
      Децембар 2020 . 
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ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ:
НА ПОМОЛУ НОВИ НИРНБЕРГ

    
Човечанство није мртво . Чувени адвокат Рајнхард Фул-

мих покренуо је грађанску иницијативу звану „Други Нир-
нберг“ против Светске здравствене организације, Светског 
економског форума и сличних организација које су криве за 
хаос изазван корона – тровањем и наметањем несигурних и 
штетних квази-вакцина . Суди се новим нацистима, маскира-
ним у хуманитарце .(1)

Како је, што кажу, у региону? 

Мој пријатељ, Србин из Хрватске, Душан Косановић, ми 
пише ( писмо остављам како је писано ): 

Mi se u Hrvatskoj sada nalazimo u izvanrednom stanju! 
Ukinuta je treća glava ustavnog zakona:
 
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA
 

Zdrave ljude se nezakonitim mjerama prisiljava i ucjenjuje da 
se podvrgavaju nestručnim i neznanstvenim invazivnim metodama 
testiranja zbog nečeg što NE POSTOJI – u prirodi! Tako zvani 
SARS-CoV-2 je patentiran još 2004 godine! – o čemu izvještavaju 
svjedoci i pisani dokumenti.

Sprečava se sloboda kretanja, a slobodno se mišljenje 
sankcionira!
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Nitko se ne pita zašto zadnje vrijeme brojni mladi sportaši 
umiru na treninzima i takmičenjima od moždanog udara! Navode 
javnosti samo 1% umrlih na terenu, ali su svi bili cijepljeni!

Izmišljanjem novih “sojeva” pokrivaju se žrtve cijepiva koje 
ubija (zgrušavanjem krvi)! To nisu cjepiva, već pripravci!

Napokon, započelo je i suđenje, kolokvijalno nazvano “Bijeli 
Nürnberg” - sud za kolektivnu tužbu hiljada advokata širom svijeta 
u organizaciji američko-njemačkog advokata Reinera Fuellmicha, 
koji goni odgovorne za skandal Covid-19 kojim manipulira forum 
u Davosu.

Probudite se! Budite sve oko sebe, jer smo svi mi u agendi za 
planetarni genocid! Niko neće biti pošteđen.

Istina se može ignorirati, ali se posljedice ignoriranja ne mogu 
izbijeći!

 Овај текст је допринос у борби против новог нацизма . 
   
   
1 . https://www .eutimes .net/2021/12/nuremberg-2-trial-against-world-

leaders-for-crimes-against-humanity-finally-kicks-off-in-poland/

2021 .
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ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ:
ЗАШТО САМ ПОСТАО ЧЛАН ЈЕДНОГ УДРУЖЕЊА 

ИЛИ СА ЛЕКАРИМА И РОДИТЕЉИМА ЗА НАУКУ И 
ЕТИКУ У СРПСКУ НОВУ 2022. ГОДИНУ

ЗАШТО САМ ПРИСТУПИО? 

Једна од најважнијих ствари које сам учинио прошле, 
2021 . године, и на коју сам нарочито поносан, јесте присту-
пање Удружењу грађана „Лекари и родитељи за науку и ети-
ку“ ( ЛРНЕ ) . Када су се они појавили на нашој друштвеној 
сцени, пао ми је велики камен са срца: постало је јасно да 
ће борба против вакцинацизма постати озбиљнија и снаж-
нија но што је, у Србији, била пре појаве ЛРНЕ . Приступио 
сам ЛРНЕ са свешћу о томе да су они део великог српског и 
светског фронта против коронкратије као методе владавине 
глобонацистичке олигархије, која би да, у име својих 0,666% 
популације, господари читавом планетом, и своди човечан-
ство на „златну милијарду“ . 

Чланови ЛРНЕ су јасно и јавно рекли ко су и шта су . 
Циљ удружења „Лекари и родитељи за науку и етику” је очу-
вање здравља и побољшање квалитета живота нације током 
COVID-19 и упознавање јавности са студијама, научним ра-
довима и статистичким подацима који су објављени у свету, 
у вези са превенцијом и лечењем COVID-19, и посебно у вези 
експерименталног средства генске терапије које је одобрено 
и које се препоручује деци . Због тога су увек позивали и но-
винаре да чују и да пренесу грађанима и мишљења врхунских 
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стручњака који припадају стручној заједници, али које део 
стручне заједнице не препознаје или не жели као саговорни-
ке у јавности и у медијима . Удружење „Лекари и родитељи 
за науку и етику” има врло компетентне и квалификоване 
стручњаке да говоре о темама које се тичу превенције и ле-
чења вирусом SARS-CoV-2 и болести COVID-19 и да о томе 
говоре само на основу чињеница и научних доказа . ЛРНЕ је 
званично удружење грађана, лекара и родитеља, али и свих 
оних који желе да дају шансу истини и слободи у времену 
колонијализације људских ресурса широм света ковид про-
пусницама . Групе попут ЛРНЕ су активне у свим цивилизо-
ваним земљама света и боре се да истина пробије медијски 
мрак . То је снага отпора невиђеним експериментима над људ-
ском популацијом . Основни циљ око којег су се окупили – 
упозорење на непознате нежељене реакције експерименталне 
„мРНА вакцине“ код млађих од 18 година, проширио се на 
генерално заступање истине и упознавање јавности са сту-
дијама, научним радовима и статистичким подацима који су 
објављени на научним и званичним сајтовима разних земаља 
у вези са превенцијом и лечењем Kовида 19, а о чему се у на-
шим необјективним медијима не може чути ништа . Иако чла-
нови ЛРНЕ (пре свега лекари, али и други активни чланови) 
трпе велике ударе медија и колега који су склони једноумном, 
протоколарном лечењу, они остају доследни и одани својим 
циљевима . Чланови ЛРНЕ нису  против било ког медицин-
ског третмана (превентивног или лековитог), али су против 
неистина, полуистина и превара било које врсте . Они кажу 
да народ заслужује да зна истину и да сваки становник ове 
земље сам одлучи о начину превентиве и лечења у договору 
са лекаром коме може веровати .     
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Медицина заснована на доказима мора бити императив 
свим лекарима, а то значи отворене дискусије које би водиле 
проналажењу најбољих решења за сузбијање епидемије Kо-
вид 19 . Зато ЛРНЕ позива све институције и појединце да по-
кушају да их аргументовано демантују . 

ОСЕЋАЊЕ ГНЕВА 

Људе обузима гнев када виде како се Србијом и светом 
шири лаж као претходица смрти . Тако сам прошле године про-
читао коментар извесне Данице Петровић:“Нисам веровала 
да ћу у свом веку доживети овакво пропагандно беснило, ову 
количину уцена , потпуно лудило да министар здравља уво-
ди прво кинески, а сада и Фајзеров експеримент над својим 
народом и више се не крије, сматра да има сва права да нас 
поклони за експеримент . Они од почетка експериментишу, 
имамо медијске психолошке експерименте, иситивање коли-
ко може да се лаже и обмањује, до које мере народ наседа на 
сулудо и нелогично, колико може да гледа кретенизме, иди-
отизме, простаклук, свињизме, тешко патолошке сцене на-
сиља без реакције, чак са одобравањем . Као у стара Гебелсова 
времена: Дајте ми средства и направићу стоку од народа . Ми 
за њих нисмо чак ни стока, стока се једе и музе или носи јаја . 
Зато нам Шеклер објашњава како нисмо ништа бољи од жи-
вине . СЗО јавља да је опасно користити вакцине различитих 
произвођача, сачували мрвицу савести или се боје да ће они 
јачи од нас да их улове, али у Србији и режимски и кобајаги 
нережимски медији ( две кутлаче у истом лонцу) непрестано 
пуштају Шеклера да нас учи да шарамо јер то пали код живи-
не, а и ми смо живина . Стока неопојана, робље, слуге, ништа . 
Колико ли су пара узели за одобрење да се експериментише 
са нашим животима ? Мора да су се добро нафатирали гра-



64

буљаши без ичег људског у себи, слепи од похлепе, покорени 
користољубљем, бездушници . Нисам могла да верујем да у 
двадесет првом веку почиње ера забране испитивања, про-
веравања, научне дискусије, ера лудачке забране да се по-
стављају питања, да се размишља, да се сумња  .Али да знате 
-ИПАК СЕ ОКРЕЋЕ ! И КОЛО СРЕЋЕ СЕ ОКРЕЋЕ , ШТО 
БИ ГОРИ САД ЈЕ ДОЛИ …И ничија није до зоре горела .“

Ово је гнев . Он може бити и праведан, али није ствара-
лачки . Али, постоји и рационална аргументација .Она указује 
на путеве којима треба ићи . 

ЗАШТО ЈЕ ЛРНЕ УДРУЖЕЊЕ НЕОПХОДНО СРБИЈИ?

Српски хришћански интелектуалац, Никола Варагић, 
објаснио је зашто су удружења попут ЛРНЕ неопходна јед-
ном друштву: „Кад дође до пандемије, у борби против за-
разних болести, главни људи у држави постају – лекари . Сви 
слушају лекаре Кризног штаба, и све се прилагођава мерама 
које одређују ти лекари . Што је и нормално, кад је ванредно 
стање због пожара, слушају се ватрогасци, кад је ратно стање, 
команду преузимају војници . Проблем је кад они који воде, 
нису довољно компетентни и морални, те немају ауторитет 
и поверење народа . Проблем је што такви сад воде Кризни 
штаб у Србији . Или СЗО, на светском нивоу . Политичари 
могу нешто да мењају, али не много, за све се питају лекари из 
Кризног штаба и све је на крају усклађено са упутствима СЗО 
(тј . Big Pharma) . Док траје пандемија, СЗО је попут светске 
владе коју сви морају безусловно да слушају и некритички да 
следе . Због тога што даје неограничену моћ и приход фарма-
цеутској индустрији, као да је циљ да се пандемија никад не 
заврши .    
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Ко може да се супротстави лекарима који нису довољно 
стручни, или лекарима којима је профит важнији од здравља 
пацијента, или фармацеутској индустрији кад профит ставља 
испред здравља људи, или лекарима који се залажу за при-
силну вакцинацију недовољно испитаним вакцинама, чак и 
деце? Једино други лекари – једино добри лекари . Ко може да 
замени садашње чланове Кризног штаба, министра здравља 
и директора Лекарске коморе Србије? Само други лекари, 
као што инжењерску комору могу да воде само инжењери 
и адвокатску комору само адвокати . / . . ./ Број лекара и меди-
цинских радника у Србији који су против присилне вакци-
нације или за слободу избора далеко је већи него што држав-
ни органи и медији представљају . Какво је стање у здравству 
и шта се дешава у ковид болницама, зна свако ко има међу 
ближњима медицинске раднике . И таквих није мало, стотине 
хиљада грађана Србије зна право стање ствари у здравстве-
ном систему, или у вези вакцинације . Зато више од 50 одсто 
лекара и медицинских радника, као и грађана није примило 
две дозе вакцина . То је већина, коју нико не представља, над 
којом мањина спроводи терор . Више од 50 одсто грађана Ср-
бије није вакцинисано против корона вируса, а међу онима 
који су примили једну дозу има много оних који неће да при-
ме другу, као што међу онима који су примили другу има све 
више оних који неће да приме трећу дозу . А циљ фармаце-
утског лобија је да се сваки грађанин сваке године вакцини-
ше више пута против корона вируса, и тако до краја живота . 
Свако ко се на било који начин противи, биће прогоњен . То 
посебно важи за лекаре, јер ако не убеде или не дисципли-
нују лекаре, тешко ће убедити лаике да је то добро и нужно .  
Зато се сваки лекар који мисли својом главом и тражи научне 



66

доказе мора спалити на ломачи као да је вештица . У свету се 
појавила нова никвизиција – медицинска инквизиција .“

Варагић је истакао: „Чим су се неки лекари ослободи-
ли страха и удружили у УГ „Лекари и родитељи за науку и 
етику“ – одмах је почео прогон тих лекара – медији их сата-
низују, лекарска комора прети истрагом и позива полицију 
да истражи вибер групе коју су основали ови лекари, смењују 
се са функција у болницама и спроводи се дискриминација 
над њима .       

Ако дозволимо да лекаре који су против присилне вак-
цинације прогоне и да медицинске раднике који се нису вак-
цинисали дискриминишу – шта ће бити са нама, лаицима? 
Ако дозволимо да све добре лекаре отерају из здравственог 
система Србије – ко ће онда да нас лечи? Изнад свега, ако 
сада не заштитимо лекаре који својој деци неће дати или не 
би дали експериментално средство ГЕНЕТСКЕ ТЕРАПИЈЕ 
после тога обични грађани, лаици, неће моћи да заштите ни 
своју децу и неће имати лекаре који ће лечити њихову децу . 
За нормалног човека и родитеља, деца су црвена линија која 
не сме да се пређе . Лекари који су основали ЛРНЕ, наступају 
и као родитељи . Кад су и деца дошла на ред, ови лекари су се 
храбро успротивили, и настављају своју борбу упркос напа-
дима и претњама . У ЛРНЕ окупљено је више од 300 врхун-
ских лекара и више од 50 професора медицинских и осталих 
факултета у Србији . То су лекари који су урадили хиљаде 
операција, хиљаде порођаја, лекари који раде у ковид болни-
цама, лекари који су били најбољи студенти, лекари са награ-
дама . Циљ тих лекара је упознавање јавности са студијама и 
научним радовима у вези .“
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Да је Варагић у праву, јасно је из процеса које је, око Бо-
жића, а уочи Српске Нове 2022, Лекараска комора Србије по-
кренула против лекара што мисле слободно и делају етички, 
о чему је Српски покрет Двери издао саопштење: „Српски 
покрет Двери пружа снажну подршку свим лекарима који-
ма се прети одузимањем лиценце од стране Лекарске коморе 
Србије (ЛКС) и противи се срамном прогону ових доказа-
них стручњака и хуманиста . Наиме, медијска хајка и претња 
од стране министра здравља Златибора Лончара да ће свим 
лекарима који су саветовали пацијентима употребу лека 
„Ивермектин” у вибер групи Удружења грађана ,,Лекари и 
родитељи за науку и етику” (ЛРНЕ) бити одузета лиценца за 
рад, у овим празничним данима добија свој епилог .

У сред најрадоснијег хришћанског празника Божића на 
адресе прогоњених лекара почињу да стижу решења ЛКС о 
покретању поступака пред Судом части због ,,греха” пома-
гања пацијентима у тренуцима када је по више хиљаде људи 
било заражено корона вирусом и вапило за помоћ . Ради се 
о часним и поштеним лекари без иједне мрље у својим про-
фесионалним каријерама, од који су многи највећи део ове 
пандемије провели радећи у ковид болницама и ,,црвеним 
зонама”, поштујући Хипократову заклетву која обавезује 
на сталну спремност да се помогне пацијенту и болеснику . 
Уместо да ЛКС затражи одговорност за нестручне реакције 
на пандемију од стране компромитованих чланова Кризног 
штаба, или да се позабави тиме што имамо велику смртност 
од ковида у нашој популацији, или тиме што нам свакога 
дана умире по 146 особа од кардиоваскуларних обољења, да 
истражи ко је одговоран што је годишња стопа смртности 
од карцинома највећа у Европи па и шире и креће се између 
20 .000 и 22 .000 умрлих, да пружи одговор на питање зашто је 



68

више хиљада наших здравствених радника напустило земљу 
и отишло на рад у иностранство, та иста ЛКС, допуштајући да 
буде инструментализована од стране актуелног режима, пре-
ти својим колегама одузимањем права на рад угрожавајући 
тако и егзистенцију њихових породица .   

Српски покрет Двери позива руководство ЛКС да одус-
тане од неправедних процеса и прогона својих чланова, а све 
здравствене раднике, без обзира на лично политичко опре-
дељење, да стану у одбрану својих колега . Такође, позивамо 
и све политичке организације, удружења и јавне личности да 
се солидаришемо и сви заједно станемо у одбрану наших ле-
кара, јер данас могу бити прогоњени они, а сутра и сви ми, а 
све због слободе мисли и изражавања .“

Веома сам осетљив на прогоне инакомислећих, јер сам 
се и сам нашао на удару инквизције политичких НАТО хомо-
сексуалаца у Србији, и процес против мене се још увек води . 
Зато, кад видим да некога гоне, одмах ми прораде лампице 
упозорења . И одмах дижем глас у одбрану права на слободу 
мишљења . 

ПРОСВЕТИТЕЉСКИ РАД 

Велики допринос истини удружење Лекари и родитељи 
за науку и етику даје својим просветитељским радом – ре-
цимо, организовањем трибине чувеног научника др Питера 
Мек Кале 26 . новембра 2021 . са темом: „Безбедност и ефи-
касност вакцине против COVID-19“ и „Потреба за ра-
ном (хитном) амбулантном терапијом COVID-19“ . 

Др Питер МекKала је интерниста, кардиолог, епидеми-
олог, аутор више од 1 000 радова, са више од 600 цитата у 
National Library of Medicine, као и рада који је највише пута 
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прегледан, а односи се на рани третман COVID-19 . Др Пи-
тер МекKала је студије медицине завршио на University of 
Texas Southwestern Medical Center, специјализацију из интер-
не медицине завршио је на University of Washington у Сијел-
ту, а магистар јавног здравља (master’s degree in public health) 
постао је на University of Michigan . Био је професор на Texas 
A&M University . Радио је као кардиолог у William Beaumont 
Hospital, Henry Ford Heart and Vascular Institute и St . John 
Providence Health System у Детроиту, био је шеф кардиологије 
на University of Missouri–Kansas City School of Medicine, а до 
фебруара 2021 . године радио је у St . John Providence Health 
System у Даласу (Тексас) . Др Питер МекKала је објављивао 
своје радове у New England Journal of Medicine, Journal of the 
American Medical Association, Lancet, British Medical Journal, 
итд . Др Питер МекKала је оснивач и председник Кардио-ре-
налног друштва Америке, организације посвећене окупљању 
кардиолога и нефролога како би радили на настанку про-
блема кардио-реналног синдрома . Он је главни уредник ча-
сописа Reviews in Cardiovascular Medicine и сениор сарад-
ник уредник (senior associate editor) у American Journal of 
Cardiology . 

Због својих ставова у вези борбе против COVID-19, др 
Питер МекKала нашао се на удару медија и колега из САД 
који су склони једноумном, протоколарном лечењу, исто као 
и лекари у Србији који имају критичко мишљење, или у било 
којој другој држави у свету .     

На почетку свог предавања, др Питер МекКала је указао 
да, невезано да ли је неко примио вакцину, ако се појаве симп-
томи болести COVID-19, потребно је рано лечење да се спре-
чи хоспитализација или смрт . Затим је показао облик вируса 
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и спајк протеина који је патоген, утиче на ткива, доводи до 
тромбозе и омогућава улазак вируса у ћелије . У овој болести 
долази до тромбозе и пада сатурације и циљ је да се смањи ре-
пликација вируса кроз ране третмане лечења и није довољан 
само један лек за лечење, потребна је комбинација лекова и 
да то траје око 30 дана . Затим је др МекКала показао резул-
тате 128 научних студија које показују да постоји дуготрајни 
имунитет на више нивоа и да када неко прележи COVID-19 
више не може поново да добије и шири даље SARS-CoV-2, 
постоје само лажни позитивни резултати теста! Ко је имао 
болест COVID-19 не мора да носи маску и да се вакцинише 
и може да се брине о људима којима је потребна помоћ, што 
ради и др МекКала који је имао COVID-19 и после тога лечио 
људе . У САД је покренут правни поступак да се природни 
имунитет потврди . Дакле, др МекКала истиче да је рано ле-
чење комбинованом терапијом најважније да би се заустави-
ла хоспитализација и смањили смртни исходи . То је показао 
кроз кључне студије (међу бројним студијама) које су рађене 
у САД и у другим државама . Студије су показале да се упо-
требом одређених лекова (терапија за рано лечење) смањује 
хоспитализација и смртност од 50 до 85 одсто у зависности од 
терапије . Студије показују да су лекови делотворни, посебно 
код старијих људи . За неке лекове је рађено преко 200 студија 
које то показују . Што се тиче ивермектина, за тај лек је рађе-
но 31 рандомизовано истраживање у више држава у свету 
и показао се најбоље у раним третманима, као и да је веома 
ефикасан у лечењу . Највише је коришћен хидроксихлорохин 
(урађено више стотина студија) који зауставља репликацију 
вируса и доводи цинк у ћелију, и може да се користи превен-
тивно и у раној фази лечења, али у каснијој фази мора да се 
користи у комбинацији са другим лековима . Један од лекова 
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који се користи (у протоколу) је и фавипиравир . После тога 
је др Питер МекКала представио протокол који користи 
комбинацију лекова и користи се у више држава . Према том 
протоколу, кад неко дође у контакт са SARS-CoV-2, мора да 
излази на свеж ваздух, да се изолује, да користи витамине Ц, 
Д, цинк и кверцетин, и да испира нос повидон јодом и ако се 
то поштује након 10 дана није потребан карантин . Клиничко 
испитивање показало је да испирање повидон јодом (2 пута 
дневно превентивно и на свака 4 сата код заражених) дово-
ди до негативног резултата на тесту, али пре свега, смањује 
репликацију вируса и хоспитализацију и смртне случајеве . 
Што се вакцина тиче, др МекКала је рекао да се плашио да 
су вакцине пребрзо направљене, и да механизам на који вак-
цине функционишу није безбедан . То важи и за мРНА и за 
векторске вакцине, јер обе врсте тих средстава варају тело да 
производи спајк протеин који је опасан и због чега у телу до-
лази до аутоимуне реакције . Спајк протеин циркулише кроз 
крв, оштећује ткива и имунитет, спајк протеин је и онкоген, 
реактивира успаване вирусе, доводи до оштећења органа и 
кардиоваскуларних, неуролошких и хематолошких пробле-
ма и дуже остаје у телу него што је иницијално било речено . 
Према др МекКалу, оптерећење тела спајк протеином биће 
велики проблем у САД, јер на ред долазе бустери . Осим тога, 
ниједна влада у свету није дала доказ о сигурности ових вак-
цина, људи туже своје државе и излазе на протесте, јер не по-
стоји транспарентност и званични органи не дају одговоре 
на питања људи . Што се тиче COVID-19 вакцина, нису по-
стојале студије за труднице и за девојке које желе да рађају 
децу и за људе који су прележали COVID-19 . Али је порастао 
број нуспојава и то се дешава углавном у прва три дана након 
што се прими вакцина и после друге дозе . Већина смртних 
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случајева дешава се најчешће у првих 48 сати до 4 дана на-
кон примљене вакцине . У једној студији показало се да у 86% 
смртних случајева није могло да се нађе објашњење, осим да 
је вакцина била узрок смрти . Већина умрлих су старији људи 
који нису могли да поднесу велику количину спајк протеина 
у телу . Према др МекКалу, вакцинација се мора зауставити 
док се не ураде студије о безбедности, а то показују подаци из 
САД и Велике Британије . Показује се да је вакцина опаснија, 
него само заражавање вирусом .    

Према проценама у САД је преко 80% деце већ прележа-
ло вирус, то је за децу лаган вирус и деци вакцина апсолутно 
није потребна . Већина деце је већ имуна на COVID-19 и више 
нема заражавања у школама у САД . Са друге стране, велики 
број деце (углавном дечака), након вакцинације је хоспита-
лизован . Према др МекКалу, јасно је да масовна вакцина-
ција изазива стварање нових варијанти вируса . Тренутно је 
инфективна доза у носу једнака и код вакцинисаних и код 
невакцинисаних људи . Дакле, вакцинисани нису заштити-
ли ни себе нити штите друге људе, вакцинисани шире вирус 
исто као и невакцинисани . Вакцине на генетској бази нису 
показале да су ефикасне и зато је бесмислено да се спроводи 
дискриминација невакцинисаних људи . И све указује да су 
највећи проблеми у државама које имају највећу стопу вак-
цинације – што се више људи вакцинише, више је и болесних 
људи, и зато је закључак др Питера МекКала, да се мора об-
ратити више пажње на заражене људе, а не на здраве људе . 
На питање проф . др Јована Антовића које би мере спровео 
(пошто према речима проф . Антовића ни у Шведској више 
није сјајна ситуација) да је власт у некој држави, др МекКала 
је одговорио да је најважније да се људи преко 50 година лече 
одмах, да користе лекове, паковања лекова као у неким држа-
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вама, да се људи не тестирају а да немају лекове или да се не 
лече . На питање др Антовића, ко би требало да буде вакци-
нисан ако је обавезна вакцинација, само ризичне групе или 
цела популација, др МекКала је рекао само ризичне групе, 
али ниједна вакцина није довољно сигурна, људи умиру од 
вакцина, требало би да сачекамо неку сигурнију вакцину, и 
да се избаце ове које се сад користе (ове речи др МекКале 
изазвале су негодовање присутних у сали) које су се показале 
као веома лоше и зато би требало зауставити вакцинацију . 
Посебно за децу или људе испод 30 година, који не би тре-
бало да приме вакцину . Сад је већ документовано да вакци-
нисани људи не заустављају пренос вируса . Најважније је да 
се стално анализирају подаци из целог света, да стручњаци 
размењују мишљења, као што је ово предавање (које је орга-
низовало удружења грађана „Лекари и родитељи за науку и 
етику“) – закључио је др Питер МекКала кратку дискусију са 
проф . др Јованом Антовићем .   

Након тога, присутни (међу којима је било професора ме-
дицинских факултета у Београду и Нишу и лекара специјали-
ста) изнели су своја мишљења поводом предавања др Питера 
МекКале и изразили наду да ћемо имати прилику да чујемо 
и друге врхунске стручњаке из света . Дискусију је завршио 
др Борислав Антонијевић речима да је језиво кад један човек 
умре, да су они као лекари ту да се боре за сваког човека, да 
ће се борити свим средствима или на све начине, само да буде 
мање болесних и умрлих, и од других болести, пошто у Ср-
бији постоји и епидемија кардиоваскуларних обољења . 

После тога је потписан и Меморандум о сарадњи између 
удружења грађана „Родитељи ЗА права дјеце“ из Бијељине 
(Република Српска) и удружења грађана „Лекари и роди-
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тељи за науку и етику“ пошто су оба удружења препознала 
заједнички интерес за очување здравља деце и за превенцију 
негативних утицаја на здравље деце, а који су у непосредној 
или посредној вези са применом превентивних мера заштите 
од вируса SARS-CoV-2, и са циљем да се успостави равноп-
раван, цивилизацијски дијалог учесника од струке и науке и 
мултидисциплинарни приступ и толерантна размена миш-
љења и ставова, да се обезбеди доступан и слободан проток 
информација, као и стварање националне стратегије очувања 
здравља деце .

БОРБА ЗА ЉУДСКА ПРАВА  

Удружење ЛРНЕ једно је од најважнијих удружења за 
борбу за људска права у Србији . Колико је било драгоцено 
када је удружење, 21 . октобра 2021, устало против ковид про-
пусница, још једног облика вакцинацистичке диктатуре:“Ор-
ганизација Лекари и родитељи за науку и етику –   ЛРНЕ 
оштро осуђује одлуку Председнице Владе Ане Брнабић, о 
увођењу КОВИД ПРОПУСНИЦА и нових мера за сузбијање 
болести COVID-19, јер су веома спорне медицински и по пи-
тању кршења основних људских права и слобода . Желимо да 
нагласимо следеће:
•	 КОВИД ПРОПУСНИЦА  Не доприноси колективном 

имунитету!
•	 КОВИД ПРОПУСНИЦА Не спречава заразу!
•	 КОВИД ПРОПУСНИЦА  Нема медицинско и научно 

утемељење и оправданост!
•	 КОВИД ПРОПУСНИЦА  као мера је  ПРОТИВ Устава Р. 

Србије
•	 КОВИД ПРОПУСНИЦА УКИДА основна људска права 

и слободе



75

Право лице КОВИД ПРОПУСНИЦЕ:
КОВИД ПРОПУСНИЦА = ДИСКРИМИНАЦИЈА 
КОВИД ПРОПУСНИЦА – ОДУЗИМАЊЕ СЛОБОДЕ 
КОВИД ПРОПУСНИЦА + ТИРАНИЈА   

Позивамо Председницу Владе Ану Брнабић, да у року 
од 24 сата укине срамну и спорну одлуку о увођењу КОВИД 
ПРОПУСНИЦА .      

Позивамо Народне посланике, да по свом овлашћењу 
смене Владу на челу са Председницом Аном Брнабић, која 
својим одлукама противуставно угрожава права и слободе 
грађана, шири дискриминацију, неосновано одузима слободу 
кретања за невакцинисане грађане . Позивамо грађане вакци-
нисане и невакцинисане да буду солидарни и заједно стану у 
одбрану Устава, Слободе и једнаких права за све .“

Удружење ЛРНЕ се, тим поводом, обратило и Уставном 
суду Србије:

Република Србија

УСТАВНИ СУД

Датум: 01 .11 .2021 . год .

На основу члана 168 . став 2 . Устава Републике Србије („Сл . 
гласник РС“ 98/2006 - у даљем тексту: Устав), Удружење 
грађана „Лекари и родитељи за науку и етику“ из Београда, 
подноси

И Н И Ц И Ј А Т И В У

ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ ОПШТЕГ 
АКТА
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1) Подносимo иницијативу за оцену уставности и закони-
тости Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне бо-
лести COVID-19 („Сл . гласник РС“ бр . 151/2020  . . . 101/2021 - у 
даљем тексту: Уредба), и то одредби члана 4-4д, члана 13а-13д 
и члана 14а .

2) Оспорене одредбе супротне су Уставу, и то:

1 . одредби члана 21 . став 3 . Устава, којом је прописано: 
„Забрањена је свака дискриминација, непосредна или по-
средна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, 
националне припадности, друштвеног порекла, рођења, 
вероисповести, ,политичког или другог уверења, имовног 
стања, културе, језика, старости и психичког или физичког 
инвалидитета .“;

2 . одредби члана 25 . Устава, којом је прописано: „Физички и 
психички интегритет је неповредив . Нико не може бити из-
ложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању 
или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним 
огледима без свог слободно датог пристанка .“;

3 . одредбама члана 39 . став 1 . и 2 . Устава, којима је пропи-
сано: „Свако има право да се слободно креће и настањује у 
Републици Србији и да се у њу врати . Слобода кретања и на-
стањивања и право да се напусти Република Србија могу се 
ограничити законом, ако је то неопходно ради вођења кри-
вичног поступка, заштите јавног реда и мира, спречавања 
ширења заразних болести или одбране Републике Србије .“;

4 . одредбама члана 42 . став 1-3 . Устава, којима је прописано: 
„Зајемчена је заштита података о личности . Прикупљање, 
држање, обрада и коришћење података о личности уређују 
се законом . Забрањена је и кажњива употреба података о 
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личности изван сврхе за коју су прикупљени, у складу са 
законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или 
заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен 
законом .“;

5 . одредби члана 90 . став 2 . Устава, којом је прописано: „По-
себно су забрањене радње усмерене против здравља, безбед-
ности и приватности потрошача, као и све нечасне радње на 
тржишту .“;

6 . одредби члана 99 . став 1 . тачка 7 . Устава, којом је пропи-
сано: „7 . доноси законе и друге опште акте из надлежности 
Републике Србије,“;

7 . одредби члана 123 . тачка 3 . Устава, којом је прописано: „3 . 
доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона,“ .

3) Оспорене одредбе супротне су Закону о забрани 

дискриминације („Сл . гласник РС“ бр . 22/2009 и 52/2021 - у 
даљем тексту: ЗЗД), и то:

1 . одредби члана 12 . став 1 . ЗЗД, којом је прописано: 
„Забрањено је узнемиравање, понижавајуће поступање и 
полно и родно узнемиравање, које има за циљ или предста-
вља повреду достојанства лица или групе на основу њиховог 
личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, 
непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или увредљиво 
окружење .“;

2 . одредби члана 17 . ЗЗД, којом је прописано: „Дискримина-
ција у пружању јавних услуга постоји ако правно или физич-
ко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на ос-
нову личног својства лица или групе лица, одбије пружање 
услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се 
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не траже од других лица или групе лица, односно ако у пру-
жању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу 
или групи лица . Свако има право на једнак приступ објекти-
ма у јавној употреби (објекти у којима се налазе седишта ор-
гана јавне власти, објекти у области образовања, здравства, 
социјалне заштите, културе, спорта, туризма, објекти који се 
користе за заштиту животне средине, за заштиту од елемен-
тарних непогода и сл .), као и јавним површинама (паркови, 
тргови, улице, пешачки прелази и друге јавне саобраћајнице 
и сл .), у складу са законом .“;

3 . одредби члана 27 . став 1 . ЗЗД, којом је прописано: „Забрање-
на је дискриминација лица и групе лица с обзиром на њихово 
здравствено стање, као и чланова њихових породица .“ .

4) Оспорене одредбе супротне су Закону о правима пацијена-
та („Сл . гласник РС“ бр . 45/2013 и 25/2019-др .закон - у даљем 
тексту: ЗПП), и то:

1 . одредби члана 14 . став 1 . ЗПП, којом је прописано: „Па-
цијент има право на поверљивост свих личних информација, 
које је саопштио надлежном здравственом раднику, односно 
здравственом сараднику, укључујући и оне које се односе на 
стање његовог здравља и потенцијалне дијагностичке и тера-
пијске процедуре, као и право на заштиту своје приватности 
током спровођења дијагностичких испитивања и лечења у 
целини .“;

2 . одредбама члана 15 . став 1 . и 2 . ЗПП, којима је прописа-
но: „Пацијент има право да слободно одлучује о свему што се 
тиче његовог живота и здравља, осим у случајевима када то 
директно угрожава живот и здравље других лица . Без прис-
танка пацијента не сме се, по правилу, над њим предузети 
никаква медицинска мера .“;
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3 . одредби члана 21 . ЗПП, којом је прописано: „Подаци о 
здравственом стању, односно подаци из медицинске доку-
ментације, спадају у податке о личности и представљају на-
рочито осетљиве податке о личности пацијента, у складу са 
законом . Податке из става 1 . овог члана, дужни су да чувају 
сви здравствени радници, односно здравствени сарадни-
ци, као и друга лица запослена у здравственим установама, 
приватној пракси, организационој јединици високошколске 
установе здравствене струке која обавља здравствену делат-
ност, другом правном лицу које обавља одређене послове из 
здравствене делатности у складу са законом, организацији 
обавезног здравственог осигурања, као и правном лицу које 
обавља послове добровољног здравственог осигурања, код 
којих је пацијент здравствено осигуран, а којима су ти пода-
ци доступни и потребни ради остваривања законом утврђе-
них надлежности . Нарочито осетљивим подацима о лично-
сти пацијента сматрају се и подаци о људским супстанцама, 
на основу којих се може утврдити идентитет лица од кога оне 
потичу . Лица из става 2 . овог члана, као и друга лица која не-
овлашћено, односно без пристанка пацијента или законског 
заступника, располажу подацима из медицинске докумен-
тације у супротности са овим чланом, и неовлашћено изно-
се у јавност те податке, одговорни су за одавање нарочито 
осетљивих података, у складу са законом .“;

4 . одредби члана 22 . став 1 . ЗПП, којом је прописано: „Дуж-
ности чувања података из члана 21 . став 1 . овог закона, на-
длежни здравствени радници, односно здравствени сарад-
ници, као и друга лица запослена код послодаваца из члана 
21 . став 2 . овог закона, могу бити ослобођени само на основу 
писменог пристанка пацијента, односно његовог законског 
заступника, или на основу одлуке суда .“ .
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5) Оспорене одредбе супротне су Универзалној декларацији 
о људским правима Уједињених нација (од 10 .12 .1948 .) - у 
даљем тексту: Декларација, и то:

1 . одредби члана 3 . Декларације, којом је прописано: „Свако 
има право на живот, слободу и безбедност личности .“;

2 . одредби члана 5 . Декларације, којом је прописано: „Нико 
се не сме подвргнути мучењу или свирепом, нечовечном или 
понижавајућем поступку или кажњавању .“;

3 . одредби члана 13 . Декларације, којом је прописано:

„Свако има право на слободу кретања и избора становања 
у границама поједине државе . Свако има право да напусти 
зваку земљу, укључујући своју властиту, и да се врати у своју 
земљу .“ .

6) Оспорене одредбе супротне су Конвенцији за заштиту 
људских права и основних слобода (од 4 .11 .1950 .) - у даљем 
тексту: Конвенција, и то одредби члана 14 . Конвенције, којом 
је прописано: „Уживање права и слобода предвиђених у овој 
Конвенцији обезбеђује се без дискриминације по било ком 
основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, 
политичко или друго мишљење, национално или социјално 
порекло, повезаност с неком националном мањином, имови-
на, рођење или други статус .“ .

7) Наиме, оспорене одредбе су супротне одредбама Устава и 
закона, цитираних ставом 2-6 . овог акта, нарочито стога што 
се оспореним одредбама регулише нормативна материја која 
се, под условом да није у супротности с Уставом - а јесте, хије-
рархијски прописује законом, чије је доношење у надлежнос-
ти Скупштине Републике Србије у смислу члана 99 . став 1 . 
тачка 7 . Устава, а не уредбом Владе као подзаконским актом 
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која се, сагласно одредби члана 123 . тачка 3 . Устава, доноси 
ради извршавања закона .

8 ) Предлажемо да Уставни суд Републике Србије покрене по-
ступак оцене уставности и законитости оспорених одредби 
и утврди да оспорене одредбе нису у складу с Уставом, ев-
ропском Конвенцијом о људским правима и Универзалном 
декларацијом о људским правима и законом .

9) Захтевамо да Уставни суд, до доношења коначне одлуке, 
обустави примену оспорених одредаба у смислу члана 168 . 
став 4 . Устава и члана 56 . Закона о уставном суду („Сл . глас-
ник РС“ бр . 109/2007  . . . 40/2015-др .закон), чијом применом 
могу наступити неотклоњиве штетне последице по грађане 
Републике Србије .

ПОЛЕМИЧКО ПОЉЕ      

Лекари и родитељи за науку и етику су и добри полеми-
чари, који ником не остану дужни кад их неоправдано напа-
дају . Они су својевремено изјавили да им је велика част што 
су његови чланови људи попут проф .др Бранислава Бјелако-
вића, лекара на Клиници за дечије интерне болести и профе-
сора на Мединском факултету у Нишу, гостујућег професора 
на Универзитету Сапиенза у Риму и председник Удружења 
за превентивну педијатрију Србије . Додали су да им је још 
већа част зато што људи попут Бјелаковића бивају прогоње-
ни од стране неодговорних заступника масовног експери-
ментисања нашом децом in vivo, којима се намећу сумњиви 
и непроверени препарати проглашени за вакцине, чиме се 
јасно показује да следбеници масовног експериментисања 
над становништвом немају силу аргумената, него се корис-
те агрументима силе . Бјелаковић се, истакли су они, показао 
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као частан човек, бранитељ дечјих и родитељских права, када 
је рекао да су препарати који се деци подмећу као вакцине 
веома ризични по најмлађе, ту једину будућност Србије и 
света:“И сама студија Фајзера је показала да око 80 % деце 
има ране нежељене реакције . Такође је прилично висок про-
ценат деце са тешким нежељеним реакцијама 0,4 % . Навешћу 
и званичне податке америчке агенције која контролише учес-
талост нежељених реакција, а која је од прошлог децембра до 
јуна ове године код деце узраста 12 – 17 година регистровала 
више од 1000 случајева озбиљних реакција . Могу да само да 
претпоставим да су реални бројеви можда и већи . О касним 
нежељеним реакцијама се веома мало зна па испада да смо 
сада сви који смо примили вакцину укључујући и децу једна 
велика експериментална група . Оно што је поражавајуће јес-
те да произвођач вакцине практично не сноси никакву одго-
ворност .“

Због оваквих речи, које су оличење лекарске одговор-
ности и верности Хипократовој заклетви,  Бјелаковић је био 
изложен санкцијама . Чланови ЛРНЕ поносни су што је стао 
у ред оних славних пионира медицине у доба Средњег века 
и Ренесансе, који су, да би остварили пробоје у лечењу људи, 
били спремни да се изложе суровим прогонима инквизиције . 
Нова квазимедицинска инквизиција у Србији, у служби екс-
периментисања децом in vivo,  ударила је на професора Бјела-
ковића који, својим хуманизмом, иде путем славних српских 
лекара, попут др Косте Тодоровића, који је, за време Првог 
светског рата, на себи пробао вакцину против тифуса да би 
од епидемије спасао српске војнике . 

Када је Удружење „Наука“ напало ЛРНЕ одговорено је 
истом, јасном и јаком, мером . С обзиром да су их самозвани 



83

„борци за науку“ оптужили за памфлетизам, ЛРНЕ истиче 
да та организација није написала “памфлет против вакци-
нације” већ петицију у којој јасно стоји “СТОП ВАКЦИНА-
ЦИЈИ ДЕЦЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИМ ВАКЦИНАМА ПРО-
ТИВ КОВИДА 19” .       

Истакли су да је наметање експерименталних вакцина 
од стране здравствених власти у нас и хорска подршка коју 
властима упућују појединци и удружења лекарске струке не 
доказује више од тога да се оглед in vivo одвија несметано, 
без обазирања на основна начела лекарске етике, попут онога 
primum non nocere . Тиме се само продубљује јаз између лека-
ра и пацијената, који, као што се зна, мора почивати на по-
верењу . Тачно је да су од почетка епидемије сазнања о боле-
сти врло брзо застаревала, па су се једнаком брзином мењале 
и одлуке власти у вези са њом . То, међутим, свим лекарима 
треба да буде упозорење да не пропагирају данас оно што ће 
већ сутра бити напуштено и одбачено као метода суочавања 
са ковидом 19 . Здравствене власти не могу да гарантују ефи-
касност вакцина и то је сада већ опште позната чињеница: 
трећу вакцину нико није спомињао до пре пар месеци, а сада 
је одједном неопходна . Зашто ако прве две дају очекивано 
дејство? Раније се дизала паника ако би пацијенту помешали 
вакцине различитих произвођача, сада се то одједном пред-
ставља као спасоносно решење за развој имунитета… У овак-
вој нејасној ситуацији све дилеме око одлуке о обавезности 
вакцинације, пре свега младих, морају да гласи у корист 
слободе избора пацијента и родитеља деце којој се вакцина 
намеће . Сетимо се основног начела лекарске струке: in dubio 
abstine (у сумњи се уздржи) . Оно је тесно повезано са још јед-
ном лекарима добро познатим начелом: primum non nocere 
(прво не нашкоди) . Оба налажу лекару да, када бира између 
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медицинског захвата са несигурном последицом по пацијен-
та и уздржавања, изабере ово друго како би био сигуран да 
бар неће нашкодити болесном човеку, ако већ не може да му 
помогне .       

Нигде на сајту организације Лекари и родитељи за науку 
и етику не пише да потписници петиције заступају став да 
вирус САРС-ЦоВ2 није изолован . То се самозваним заступ-
ницима науке привиђа, истакли су из ЛРНЕ, као што се др 
Зорану Радовановићу привиђа да осиромашени уранијум 
којим нас је НАТО бомбардовао нема штетне последице по 
здравље становништва . 

Они су додали:“У изазовном памфлету поводом ставова 
нашег Удружења ( ипак, једино што изазива јесте запањеност 
читаоца волунтаристичким приступом формалној логици и 
проверљивим чињеницама коју је памфлетиста показао ) ко-
ришћен је неологизам “прозаразашка” кампања коју води хо-
меопата . Они који се не слажу с борцима за огледе наживо са 
нашом децом су, наводно, борци за заражавање становништ-
ва Србије . Ма браво! То је полемичка коректност! Тако се по-
ступа! И Јосиф Висарионович Џугашвили би Вам позавидео, 
а о Гебелсу да и не говоримо! Јер, они нису веровали у истину, 
него у ефикасност . Сто пута поновљена лаж ( ко није за не-
проверене вакцине, тај ради за опасно живо биће звано Зара-
за ) тако треба да постане истина . Као у доба Броза:“Ко друк-
чије каже, тај клевеће и лаже, и нашу ће осетит` пест“ . Али, 
управо је Удружење лекара за науку и етику пример како се 
морално приступа оним питањима која се тичу здравља: ту 
не сме бити голог насиља и јефтине пропаганде, него само 
поверења становништва у хумане намере и исту такву мето-
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дологију медицинске струке . Без поверења, наш здравствени 
систем ће ући у лавиринт из кога нема безболног излаза .“

Вакцинални маоисти у Србији нападају све редом – чес-
та мета напада им је др Ленка Танжера, чланица ЛРНЕ, која 
се бави хомеопатијом . Зато ЛРНЕ истиче:“Прича о хомеопа-
тији је непотребно уплетена у ову полемику . То није тема . А 
ако јесте, обратите се Влади Републике Србије са захтевом да 
пред Скупштином покрене измене Закона о лековима и ме-
дицинским средствима . Његов члан 22 . гласи:“Хомеопатски 
лек, у смислу овог закона, јесте лек израђен од производа, 
супстанци или једињења који чине хомеопатске супстанце у 
складу са хомеопатским поступком израде, по методама ев-
ропске фармакопеје или фармакопеја важећих у некој од зе-
маља Европске уније . Хомеопатски лек из става 1 . овог члана 
може да садржи више активних принципа . Хомеопатски лек 
се уписује у Регистар хомеопатских лекова који води Аген-
ција, ако испуњава следеће услове:1) намењен је за оралну 
или спољну употребу;2) на његовој етикети нити у било којој 
другој информацији која се односи на лек нема наведених 
конкретних терапијских индикација;3) присутан је довољан 
степен разблажења лека који гарантује терапијску безбед-
ност лека, као и да лек не може да садржи више од једног дела 
матичне тинктуре на десет хиљада делова или више од 1/100 
дела најмање дозе која се користи у алопатској (конвенцио-
налној) медицини, када су у питању активне супстанце чије 
присуство у алопатском леку иначе намеће обавезу издавања 
уз лекарски рецепт .Агенција може, на основу измењених на-
учних ставова, донети одлуку да се хомеопатски лек уписује 
у Регистар хомеопатских лекова и ако не испуњава услове 
прописане у ставу 3 . тачка 3) овог члана .За хомеопатски лек 
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који не испуњава услове из ст . 3 . и 4 . овог члана Агенцији се 
подноси захтев за издавање дозволе за лек .“

Тако пише у закону . 

ЛРНЕ истиче да се Ленка Тенжера писмено и објективно 
укључила у полемику и сјајно доказала своју полемичку ком-
петентност .   

Онима који су се представили као „наука“ у апсолутном 
смислу те речи, ЛРНЕ поручује да наука подразумева да они 
који јој служе знају да воде научни дијалог без личних увреда . 
Ниподаштавање саговорника је карактеристично за неинте-
лектуалне дискурсе, при чему науку на пиједестал златног 
телета стављају само они са њене маргине . Громопуцателни 
свезнајући маргиналци, авај, углавном не говоре научно, него 
науколико, на нивоу чланака из дечијих забавника .   

Као што није сасвим јасно како то да појединци не виде 
хомеопатију као западну холистичку медицину која се при-
родно осећа у свету нанотехнологија 21 . века, још је нејасније 
поигравање животима и здрављем најмлађих, који су наша 
једина будућност .        

Главна тема целе приче је јасна – у току је експеримент 
над децом који никоме и никако није дозвољен при чему 
они који се залажу за вакцинацију деце треба да престану са 
дигресијама, и да објасне и дају научне аргументе и доказе 
о безбедности вакцине која се нуди . Све остало што пишу 
„од Кулина бана и добријех дана“( укључујући и хомеопатију) 
је неуспешно скретање пажње са главног проблема, а то је 
НАМЕРА ДА СЕ ДЕЦА СРБИЈЕ ПОДВРГНУ НЕВИЂЕНОМ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ СА НЕСАГЛЕДИВИМ ПОСЛЕДИЦАМА!
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КО ЈЕ ЗАТУЦАН, А КО ЈЕ ПРОСВЕЋЕН?  

У свом одговору режимском челнику педијатријских 
вакциналних маоиста, др Константинидису, под насловом 
„Ви сте затуцани, а ми смо просвећени“, активисткиња ЛРНЕ, 
Нада Гладовић, показала је о чему је реч:“ Поштовани гос-
подине Константинидис,   као мајка која је веома забринута 
за своје дете поздрављам то што сте већ у одговору на друго 
питање  изнели кључну поруку свог интервјуа, а то је “Веро-
ватно нећу ништа паметно рећи .“ Тако брзо, а тако квинте-
сенцијално, потврдили сте оно што смо сви већ схватили 
на први поглед . Нема потребе за дилемом: апсолутно сте у 
праву . С обзиром на чињеницу да сте овим интервјуом поред 
уважених професора и лекара, прозвали и пар милиона нас, 
како кажете “затуцаних” родитеља, осетила сам потребу да 
Вам се обратим . Мајка сам, а, ако није другачије наређено, 
мајке спадају у родитеље, зар не? Мада бисте Ви, и слични 
Вама, да будете не само лекари, него и очеви и мајке и деде и 
бабе целе Србије, и да, у складу са најбољим намерама фарма-
цеутских гиганата, вакцинишете туђу децу која би (маштате 
о томе) изненада постала ваша . Ми да их рађамо, хранимо, 
одевамо и школујемо, а Ви и Ваши налогодавци да над њима 
спроводите нове, недовољно испитане медицинске процеду-
ре, тзв . вакцине против Ковид-19 .    

Кренимо редом . Ви или новинар надахнут Вашим глас-
ноговорништвом, изразили сте чудну прогнозу, неку врсту 
претпоставке сличне ванземаљским теоријама Ерика фон 
Деникена, да ће ускоро у нашој земљи бити 5 .000 оболелих на 
дневном нивоу . Човек се пита – да ли сте лекар или сте ша-
ман, који, помоћу падања у транс или гледањем у кристалну 
куглу, обезбеђујете поштованом публикуму овакве тврдње, и 
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то у тренутку кад Данска и друге земље полако укидају до-
садашње антиковидне мере, а неке, попут Шведске, никад 
их нису ни уводиле . Откуд Вама или новинару – сараднику 
такви шамански подаци ако знамо да је оболелих  у истом пе-
риоду прошле године било десет пута мање, а вакцина је тада 
тек била у најави? А да не заборавимо и то да је велики део 
популације стекао природни имунитет прележавши заразу! 
Знате ли Ви, самопроглашени просвећениче и просветитељу, 
можда нешто што ми из редова “затуцаних” и непросвећених 
не знамо?   

Следећа теза коју у први план пласира овај интервју је 
свесно и, по мом скромном и „затуцаном“ мишљењу, бес-
крупулозно пропагирање вакцине манипулацијом информа-
цијама . Све се збива на основу некаквог одобрења компро-
митоване и политизоване “медијске струке” где наводите да 
је “у Србији одобрена вакцинација против короне деце ста-
рије од 12 година!?” Ви кажете: „Очигледно је да је овде реч о 
једној великој затуцаности људи, иако је 21 . век, која је недо-
пустива, јер је вакцинација безбедна и испитана и без сумње 
доноси корист читавом друштву . …Неопходно је спровести 
едукацију да људи добију адекватне информације засноване 
на чињеницама, а не на објавама и таблоидним коментари-
ма .      

Ево, да Вам помогнемо у едукацији . Родитељи у Ср-
бији треба да знају да је та препоручена вакцина фармаце-
утски производ са „условном дозволом за лек“ под називом 
Comirnaty, 500 mg/ml, mRNA вакцина против COVID19 . Доз-
вола за промет је издата за период од 12 месеци, јер  још увек 
НЕМА података о безбедности и индикацијама за узраст деце 
од 12 до 15 година (извор: Агенција за лекове и медицинска 
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средства) . Нема података, Велики Просветитељу Докторе; а 
када за нешто нема података сваки родитељ, који се руководи 
здравом логиком, ће бити опрезан пре но што заврне рукав 
свом детету . Ова здраворазумска сумња „затуцаних људи“ 
се још више увећава због снажног осећаја да их неко стално 
лаже, манипулише информацијама или, најстрашније, исте 
не зна или крије .      

У свом епском стилу (који, у ствари, личи на стил римске 
комедије, са „хвалисавим војником“ у центру), Ви прелазите 
на операцију „Хвалите ме, уста моја“, па кажете: “Удружење 
педијатара Србије било је једно од првих струковних удру-
жења у Европи које је дало препоруку за вакцинацију деце 
још половином јуна .” Чега се педијатри Европе прибојавају 
(да буду пијани трактористи, који јуришају да све позову на 
вакцинисање), тиме се наши Напредни Вакцинофили хвале!  
За нас “затуцане” овај чин предњачења у позивању на масов-
но вакцинисање деце вакцинама које нису испитане предста-
вља издају здравља и безбедности будућности Србије . А сви 
знамо да су деца будућност, не Ви или ја .   

Чини се да сте свесно пристали да се овај експеримент 
врши на нашој деци, и да наша деца буду заморци, с обзиром 
да је вакцина званично (до децембара 2023 . године) у фази 
испитивања и додатног праћења у циљу откривања нових 
чињеница о безбедности исте, што се види у званичној доку-
ментацији  https://clinicaltrials .gov/ct2/show/NCT04368728  где 
компанија Pfizer наводи да нема податке за децу од 12 до 15 
година и да се исти очекују тек у мају 2023 . године . Такође, 
тврди да постоје озбиљна нежељена дејства, као што су тешке 
алергијске реакције, запаљење срчаног мишића (миокарди-
тис), запаљење срчане марамице (перикардитис), недостатак 
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даха, осећај лупања срца, или бола у грудима, али се не наво-
ди проценат учесталости нуспојава, као ни смртности . С тим 
у вези постављамо питање да ли су стручњаци и родитељи у 
Енглеској и Немачкој такође “затуцани”, с обзиром да не пре-
поручују вакцинацију своје деце поменутог узраста? 

Кажете још и да смо “затуцани” јер смо патријархал-
но друштво и изражавате извесну врсту жаљења што се у 
земљи сељака “на брдовитом Балкану” родитељи и даље пи-
тају када је реч о здрављу њихове деце, а онда наводите даље 
да је највећи број невакцинисане деце (против морбила) “у 
урбаним срединама, међу најобразованијим категоријама 
становништва .” Ко је овде луд!? Јесмо ли затуцани што смо 
неписмени или смо затуцани кад смо најобразованији, па не 
дамо децу да их злостављају као заморчиће? Вама би и Илија 
Димоски позавидео по броју постигнутих аутоголова!  

Изгледа да Вам је баш криво што су родитељи Србије 
већином слободоумни људи који најмање од свега верују ме-
дијским шареним лажама којима Ви и слични Вама верује-
те, из чега се јасно види ко је просвећен, а ко је затуцан . Јер, 
ако неко верује медијским лажима и пропаганди фармако – 
моћника, тај је у духовном стању Каменка и Кременка, који 
живе у медијској „Платоновој пећини“ . Родитељи интензивно 
прате и ослушкују и једну и другу страну, а и трећу, четврту, 
пету, јер само затуцани верују „на прву лопту“, у свету у коме 
господаре такви медијски лумени какви су СиЕнЕн, Ју тјуб, 
Фејсбук и Твитер (чије друго име је цензура) како би омо-
гућили себи што више информација и могли да одлуче шта је 
најбоље за њих и за њихову децу .  

Све Ваше тврдње су паушалне и научно неутемељене, 
те је логично што нисте навели нити један релевантан из-
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вор . У складу са тим нисте дали ни одговоре на логична пи-
тања нас родитеља „на основу чега наводите информације о 
провереној безбедности и сјајним ефектима вакцинације на 
деци“? 

Месецима уназад наступате без конкретних аргумената, 
збуњујете и застрашујете народ, “пустили” сте на нас читаву 
плејаду епидемиолога, директора институција, чак и ветери-
наре . Онда, када професори и лекари устану и кажу: ”Стоп 
вакцинацији и дискриминацији деце поводом експеримен-
талних вакцина за ковид 19”, крећете у хајку . Причате бајке, а 
правите хајке!       

Разни Конови и „уранијумски“ Радовановићи, као и ко-
леге из оркестра хајкача, скупа са Вама и Вашима, прогласили 
сте нестручним и некомпетентним  наше НАЈЦИТИРАНИЈЕ 
професоре и истраживаче са преко 20 .000 цитата! По Вама 
„нико није компетентан ако се противи вашим протоколима 
и неиспитаним вакцинама“ . 

Ми ето, хоћемо да умремо али Ви, Ви нам не дате! Какав 
хероизам! Као да сте родом из Спарте!    

Нисмо ми, родитељи, господине, никакви антиваксери и 
будале . Ми само бринемо за своју децу и не желимо да Ваша 
и Вама сличних дневнополитичка бављења медицином (не 
помињемо бонусе које неки од Ваших добијају од фармаце-
утских компанија), као и жеље за стицањем поена, могу угро-
зити здравље наше деце . Ви кажете „мислим да би било нор-
мално да родитељи поразговарају с децом и да колико-толи-
ко прихвате релевантан став деце“ . Да ли Ви разумете шта сте 
рекли? Ако сам добро успела да схватим несхватљиву мисао 
професора педијатрије, решење је да, пошто пунолетни ро-
дитељи не верују више „струци“, ово је тренутак да „струци“ 
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поверују наша деца, па да нас „затуцане родитеље“ убеде да 
прихватимо „релевантан став деце“ . Овде сам ја сада немоћ-
на, јер је ово тема за озбиљне стручњаке!!!   

Професионални новинар констатује: „Ипак, има миш-
љења како последице могу да се виде тек после неколико го-
дина и да вакцина може да утиче на репродуктивно здравље“, 
а Ви самоуверено одговарате „Волео бих да видим барем је-
дан доказ који би потврдио ту тезу“ . Да ли је могуће да нисте 
прочитали ни један рад о томе, а ми „затуцани родитељи“ без 
медицинске едукације јесмо???    

А онда кажете још и то: „Немам дилему да ће у једном 
тренутку истраживања бити завршена и да ће се потврдити 
да је вакцина безбедна и за децу млађу од 12 година“ . Па, шта 
да на ово кажу „затуцани родитељи“? Браво професоре, кугла 
све зна . А шта мислите да мало поједноставимо све, па да Ви 
потпишите да преузимате одговорност за могуће нежељене 
ефекте генским третманом над нашом децом, тзв . Ковид-19 
вакцином . Пошто то сигурно не смете, онда се видимо се у 
неком другом филму, који неће бити овако јефтино пропа-
гандни!  

Ко још у Србији, после свега што је изречено прошле 
и ове године, верује у људе који седе у званичном Кризном 
штабу? Ко верује „контраштаблији“ Радовановићу, који твр-
ди да осиромашени уранијум нема никакве везе са настан-
ком тумора у Србији после НАТО бомби 1999!?   Таквима 
верују само затуцани, а просвећени родитељи сумњају у све, 
од њиховог стручног кредибилитета до грађанске морално-
сти .  

И баш Вам је, види се, криво, због чињеници да ми, роди-
тељи, више нисмо сами, да имамо подршку преко 16 .000 пот-



93

писа из струке, истинољубивих лекара и професора Србије 
који су успели да изађу у јавност и аргументима нам помогну 
у борби против вас који нас све време нападате, понижава-
те и омаловажавате, проглашавајући нас “затуцаним равно-
земљашима” . Они су устали у борби за сву нашу децу, поне-
вши са нама терет и одбранивши позив који су изабрали .   
Остали су верни Хипократовој заклетви чији темељни однос 
према пацијенту лежи у његовој изреци: ”Направи себи као 
навику две ствари: помажи или барем не чини никоме ште-
ту .” А ми, ми смо само бранитељи сопствене деце, Богом нам 
дате, и апелујемо овом приликом на све лекаре који су из 
хуманистичких побуда приступили овом светом позиву, да 
изађу у јавност и подрже лекаре, професоре и родитеље који 
се боре за медицину засновану на науци, етици и истини, а 
све у циљу да се над нашом децом спроводе искључиво нео-
пходни и безбедни медицински третмани, који почивају на 
основним начелима медицинске етике . Етике, етике, етике!“ 

Овај захтев за етичношћу је суштаствен у наше доба, када 
је морал бачен под ноге, и када људски образ више ништа не 
значи . Морал је, у овом тренутку, и један од кључних чувара 
здравља у свету и код нас . Само морални лекари су прави ле-
кари! 

ЈОВАНКА ОРЛЕАНКА УДРУЖЕЊА ЛРНЕ 

Част ми је, такође, да се нађем у друштву које је осно-
вала угледна професорка Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду, др Валентина Арсић Арсениијевић, која је 
имала храбрости да, упркос свим нападима и лажима којима 
су је излагали незнавене колеге или вакцинацисти и љуби-
тељи осиромашеног уранијума, високо држи стег слободе и 
морала, и да каже:“Све што сам рекла апсолутно стојим иза 
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тога и могу да потпишем сваку одговорност! Стручна јавност 
није 20 лекара него 20 .000 лекара и сви би требало да се чују . 
Не постоји подела на ваксере и антиваксере него на оне који 
брину о последицама и који о томе не брину .  Природни пут 
инфекције је најбољи пут, тако је било и сигурна сам да ће 
тако и остати! Упорно се праве погрешне паралеле, покушава 
се да се здравој деци апликује мРНА неиспитано средство!? 
Научила сам од својих старих професора на фармаколигији 
да треба да будемо мудри и да никада не треба да будемо први 
који ћемо прихватити неко ново медицинско средство и ни-
када последњи који ће напустити старо . Оно што смо ми учи-
ли је да се никако не примењује вакцинација током харања 
болести . Оно где се апсолутно не слажем то је вакцинација 
деце и вакцинација трудница!“

Како је лепо и племенитио бити Валентина Арсић Арсе-
нијевић и говорити истину без обзира на страховладу вакци-
нацизма! 

 УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

Као члан удружења Лекари и родитељи за науку етику и 
вишегодишњи борац против наметања сумњивих цепива ( а 
не против хумане имунизације као такве ), подржавам сваку 
иницијативу ЛРНЕ која може да прошири утицај ове НВО на 
нашу јавност . Поред предавања и медијских наступа, редо-
вног обавештавања јавности и организовања свих видова ал-
тернативног информисања, сматрам да је потребно упутити 
подршку друштвеним и политичким актерима који се залажу 
за добровољну хуману имунизацију уз информисану саглас-
ност пацијената, што је у складу са највишим стандардима 
људских права и лекарске етике . С тим у вези, поздравио бих 
сваку одлуку ЛРНЕ за  сарадњу са свим странакама и удру-



95

жењима који су за добровољност имунизације, а нарочито за 
заштиту наше деце од присилног шприцања сумњивим це-
пивима . На Западу је, иначе, сасвим нормално да организа-
ције грађанског друштва сарађују са политичким партијама у 
оним областима које су од заједничког интереса . Наравно, ту 
је и заштита слободумних и храбрих лекара који су се нашли 
на удару домаћег ВАКЦИНАЦИЗМА, и којима прете одузи-
мањем лиценце . 

Верујем да ЛРНЕ нема потребе да се укључује ни у как-
ве политичке активности које се непосредно не тичу заштите 
права пацијената,  здравља и будућности наше деце, да орга-
низација, у доба медијских хајки и свеопште лажи, не би била 
оптужена за политиканство и борбу за власт .  

ЛРНЕ је, у овом тренутку, својом слободом и храброшћу 
једна од најзначајнијих, природно насталих, а не плаћених од 
НАТО Империје и за разне „обојене“ разлоге употребљивих, 
организација цивилног друштва, и њену озбиљност, одго-
ворност и ангажман треба чувати као највеће богатство које 
имамо . 

Нека је са срећом и Божјим благословом и у новој, Срп-
ској 2022 . години! 
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