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1OS: […] o întrebare 

2MC: vă rog 

3OS: de ce producătorul recunoaște în prospect↑ că acel vaccin poate produce autism? 

4MC: nu. asta e interpretarea dumneavoastră despre prospect. tre’ spus că în prospect SCRIE 

că după vaccinare au fost DESCRISE↓ nu scrie că vaccinul PRODUCE autism. [asta tre’ să 

înțeleagă  

5OS: [mda↓ înțeleg asta 

+6MC: cititorul NEinformat 

7GC: aha 

+8MC: <MARC coincidența temporală nu înseamnă cauzalitate.> ACUM dacă ieșim afară  <R 

și vedem că> este <MARC înnorat> și este JOI 

9GC: [da↑ 

+10MC: [asta nu înseamnă că noi avem această discuție pentru că e înnorat afară. 

11GC: [<R,P că e înnorat afară> 

+12MC: [deși e un pic cam tensionată↓ și aici tre’ să fac o mărturiSIRE 

13OS: mda↓ eu zic să nu băgăm în derizoriu de- (K) discuția și să: revenim [la: 

14GC: [domnule doctor 

+15OS: [ă cercetătorii științifici care au o părere↑ ă:# explic- ┴ m deci cu argumente↓ ei 

explică  <MARC de ce e posibil ca autismul <Î să apară în urma vaccinării>>. și e vorba despre 

un adjuvant↑ respectiv despre aluminiu. și dacă îmi permite:ți vreau să citesc↓ deci este o 



carte de referință↓ nu este pentru lumea profană. ea┴ deci oricine poate să citească această 

carte. dar ea se adres[ează 

16GC: așa↑ 

+17OS: în primul rând specialiștilor. da↑ ((inspiră)) și: [aicea la aluminiu 

18MC: tocmai că specialiștii nu citesc această carte. nu vreau să înțeleagă ă: ascultătorii 

noștri că această este o carte pe care noi o studiem <MARC la facultate sau> <R la [rezidențiat 

sau așa> 

19OS: [din păcate# din păcate↓ deci este o: ă: 

20MC: <F pentru că are vicii gra:ve: ă de concepție.> să numește /ceri piching/ ((engl. cherry 

picking)) <R adică pă românește↑ să culegi cireșele> care-ți conVIN <R dîn articolele 

științifice↑ ((inspiră)) și atunci putem să ajungem LA o concluzie sau la altă concluzie.> î 

di[fer- 

21OS: [<R și nu faceți și dumneavoastră același lucru↓> [dom’# <MARC doctor>↑ 

22MC: [di- dif- diferența dintre noi DOI [este 

23OS: [mda 

+24MC: că eu nu am nevoie <R,Î dă cartea aia ca să știu ce scrie în ea> pentru că eu mă 

confrunt în fiecare zi la spital cu <Î pacienții care au aceste probleme.>  

25GC: mda 

26MC: deci î# [e de spus 

27GC: [acuma 

+28MC: că amândoi vrem același lucru 

29OS: [mda SĂNĂTATE 

+30MC: [să fie bine copiilor  

31GC: [să fie bine 

+32OS: asta vrem. 

 

 


