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Бо вони не знають, що роблять! 
 

Те, що нині відбувається у соціальній, економіко-політичній сферах та сфері здоров‘я, -

справді незбагненно. Жодна людина уже не в змозі пробратися через джунглі інформації та 

скерованої у певне русло дезінформації. Особливо зважаючи на те, що партії, які 

відчайдушно борються за прерогативу пануючої думки та тлумачення, часто губляться у 

фаховому белькотанні., Це белькотання у більшості слухачів, які не є професійно діяльними 

у даній області, відбиває будь-яке бажання розбиратися із взаємозв‘язками. Вони 

перетворюються у безпомічних ягняток, які дозволяють себе затиснути у примусах, 

регламентувати, ввести у сум‘яття, контролювати та перелякати. 

 

Яких масштабів психологічні, соціальні та економіко-політичні збитки з 

непередбачуваними довготривалими наслідками (!) наносяться (та вже були нанесені) – 

просто неймовірно, а «режисерам» такого божевільного жарту або абсолютно байдуже або 

ж вони справді ні та йоту не розуміють цих наслідків. 

 

Системний1 фармацевтичний картель жорстоко користується своєю владою. Така сама 

системна зграя рабів із державних та залежних від дотацій інститутів (університетів та 

«незалежних») пливе на цій хвилі у ЗМІ. Світ ЗМІ (змістове наповнення якого визначається 

декількома агенціями новин) з готовністю та жадібністю до сенсацій допомагає 

підтримувати лідерські позиції. А цілком перевантажені цією ситуацією, фахово абсолютно 

некомпетентні політики дозволяють – під впливом страхів зробити помилку – гнати їх по 

полю, як зайців. 

 

Незалежні фахівці з дуже навіть достойною компетентністю, яких колись поважали за їхню 

дослідницьку роботу, тепер виключаються із суспільства, потрапляють у немилість, 

демонізуються чи висміюються, бо вони наважуються відхилитися від потоку 

загальноприйнятої думки, висловити сумніви та/або навіть критику. 

Це те, що стосується розуміння поняття демократії серед академіків! 

 

Сторінка із цифрами, фактами та думками експертів; надані посилання на усі джерела: 
https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/ 

 

НЕ ВІДВЕРТАЙТЕСЯ ПОЛОХЛИВО, НЕ ВІДКИДАЙТЕСЯ ЗРУЧНО НА СПИНКУ 

КРІСЛА, НЕ ВПАДАЙТЕ У ПАНІКУ. 

Наші діти/внуки дуже уважно та напружено спостерігають, як ми приймемо виклик цього 

божевілля; йдеться про майбутнє усіх нас, яке ми вже точно не маємо права довіряти 

державним «п‘явкам», «варнякалам» зі сфери політики, економіки, лобі фармацевтичних 

фірм та засобів масової інформації! 
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1 Система – це закрита в собі, обмежена сутність, яка захищається від зовнішніх впливів, 

намагаючись зберегти себе, незважаючи ні на що. 

Схема – відкрита, постійно готова вчитися сутність, яка шукає шляхів розширення. 
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